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45.286 - Decreto de 26 de [aneiro de 1959 - ' Autoriza o
cidadão brasileiro José Feliu
Burgos a pesquisar
conchas
calcárias no Município de Saquarema, Estado do Rio de
.. Janeiro. - publicado no D.
O. de 29 de janeiro de 1959..

neíro de 1959 -

45.287 - Decreto de 26 de janeiro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Maurício
Gonçalves Leite a pesquisar
minério de cobre ~:JS Municípios de Aurora, Barros e Milagres, Estado do ceará- Publicado no
O. de 29 de ja..
neiro de 1959

D"

45.288 - Decreto de 26 de janeiro de 1959 Autoriza o
cidadão brasileiro Coriolano
Martins- di'J3 Santos a pesquisar manganês no Município de
Senhor do Bonfim, Estado da
Bahia. - Publicado 110' D. O.
de 29 de janeiro de 19~9 ,...

54

55

55
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45.289 - Decreto de 26 de janeiro de 1959 -:... Autoriza li
Companhia 'Mineração e Siderúrgica Timbó a pesquisar
minério de ferro. no Município
de Lages, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D. o.
de 29 de janeiro de 1959 .....
45.290 - Decreto de 26 de janeiro de 1959 Autoriza a
cidadã' brasileira Alda Batista
de Freitas a pesquisar mica no
Município de esplendor. Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 29 de janeiro de 1959
45.291 - Decreto de 26 de janeiro de 1959 - ' Autoriza a
qompanhia de Cimento- Portland Paraíso a pesquisar caulim e mica no Município de
Espera Feliz. no Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 29 de Janeiro de 1959
45 .2.92 - Decreto de 26 de janeiro de 1959 Autoriza o
cidadão brasileiro José Tameírão Neto' a -pesquisar día.,
mante no Município de Diamantina, .Estadb de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 29 de janeiro de 1959 ....
45.293 - Decreto de 27 de janeiro. de 1959 Concede à
Orientadora. Imobiliária Limitada autorização para funcionar como emprêsa de mineração. - Publicado no D. Q.
de 30 de janeiro de 1959
45.294 - Decreto de 27 de janeiro de 195·9 '- Autoriza o .ctdadão brasileiro Ricardo Luiz
Toledo Piza a pesquisar areia
quartzosa no Município de
Itanhaem, Estado de S. Paulo.
- Publicado no D. O. de ao
de janeiro de 1959 ..... -:i. • . .
45.295 ~ Decreto de 27 de janeíro de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Mauricio Gonçalves Leite a pesquisar cobre
nos Municípios de Aurora e
Milagres. Estado do Ceará. Publicado no D. O. de 30 de
janeiro de 1959
45.296 - Decreto de 27. de janeiro de 1959 Autoriza a
Companhia Vale do Rio Doce
Sociedade Anõnimaa pesquisar minério de ferro no Muni-

56

58

58

59

60

60

61
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Págs.
cipio de Conceição do Mato
Dentro, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 3úJ de janeiro de 1959 ..... ~
~5. 297 Decreto de 27 de' janeiro de 1939
Autoriza
Piccoli & ela. a pesquisar
água mineral no Município de
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul. .Publicado no
D. O. de 30 de janeiro de ~959
4:5.298 - Decreto de 27 de [a.,
neiro de 1959 Autoriza o
cidadão brasileiro José Leandro de Paula Rodrigues a

61

62

pesquisar talco no Município

de Ouro Prêto, Estado de
Minas Gerais. Publicado

nq D. O. de 30 de janerro

de 1959.
..
.ai.299 - Decreto de

63

27

de ja-

neiro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Leandro de Paula Rodrigues. a pes-

quisar talco no Município de
Ouro Prêto, Estado de Minas
'Gerais. - Publicado no DO.
de 30 de janeiro de 1959 ....
45.300 - Decreto de 27 de janeiro de 1959 - Autoriza a
Minerais e Metais GrunerLL
mitada, a pesquisar minério
de ferro e associados. _no Município de. Jéquíé, Estado da
Bahia. - Publicado no, D. O.
de 30 de janeiro de 1959 ....
~.301 Decreto de 27 de janeiro de 1959 Autoriza o
Govêrno do E5tado do Piaui
a pesquisar argila no MunL
cípio de oeíras, _Estado do
Piauí. - Publicado no D. a.
de 3D- de janeiro de 1959 ....

63

Pág$.
45.304 - Decreto de 27 de janeíro de 1959- Autoriza Manuel Augusto Dias Minerais
Ltda. a lavrar feldspato; caujím, quartzo e mica no município de .Bicaa, Estado de
Minas Gerais. Publicado no
D.a. de 30 de janeiro de 1959
45.305 - Decreto de 27 de janeiro de 1959 - Declara ca'duco o Decreto nv 16.582, de
13 de setembro de 1944. Publicado no D.a. de 29 de janeiro de 1959
;.....
~5. 306 Decreto. de 27 de janeiro de 1959 - Declara caduco o Decreto nv 9.233, de
8 de abril de 1942. Publicado
no D.a. de 29 de jenetro de
1969
45.307 - Decreto de 27 de janeiro de 1959 - Declara caduco o Decreto nv li), '664, de
27 de setembro de 1944. Publicado no D.O. de 29 de ja..
neiro de 1959
45.308 _ Decreto de 27 de janeiro de 1959 - Declara caduco o Decreto nv 16.666,de
27 de setembro de 1944. Publicado no D.O.de 29 de janeiro de 1959

6tl

67

67

67

68

45.309 - Decreto de 27 de janeiro de 1959 Autoriza o
cidadão brasileiro Herwardt
strelow e. pesquisar água mineral no município de Pato
Branco, Estado do ,Paraná.
Publicado no D. O. de 39 de
janeiro de 1959

-,68

64

45.310 - Decreto de 27 de janeiro de 1959 Autoriza a
emprêsa de mineração Pires,
Cameíro S. A. a pesquisar
calcário no município de Oapaneme, Estado do Pará. Pu..
blicado no D.a. de 30 õejeneiro de 1959

G9

65

45.311 - Decreto de 27 de janeiro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Tito de Oltvedra, Lima a pesquisar quartzo, pedras coradas, no Município de Carát, Estado de
Minas Gerais, Publicado no
D.a. de 30 de janeiro de
1959 ..

69

64

I

45.302 - Decreto de 27 de janeiro de. 1959 Autorize, a
Mineração Boquira Ltda. a
pesquisar minério de chumbo
no munícípío de Macaúbas,
Estado da Bahia. Publicado
no D.O. de 30 de janeiro de
1959 ..
45.303 - Decreto de 27 de janeiro de- 1959 Autoriza o
cidadMbrasileiro Ricardo
Lacerda de Almeida Brennand a pesquisar argila no
município de Oeíras, Estado
do Píauí . Publicado no D.O.
de 30 de janeiro de 1959 ....

65
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45.312 ~ Decreto de 27 de janeiro de 1959 Autoriza a
-eídadâ brasileira Teresa 100- drigues Larreta de Corrêa a
pesquisar argua no município
de Magé, Estado do .Río de
Janeiro. Publicado no D.O.
de 31 ,de janeiro 'de 1959 ....

,70

45.313 """'- Decreto de 27 de janeiro de 1959 COncede à
Pedrex Liniitada autorização
para funcionar, como emprê-sa de míneração. Publicado
'no D'.O. de "30 de janeiro de
1959
, .. :...............

70

45.314,....,... Decreto de 21 dejaneiro -de 1959 Autoriza o
cidadão brasileiro Francisco
Carvalho a pesquisar mica e,
pedras coradas no município
de Galiléia, Estado de Minas
Geraisv Publicado no D.p. de
30 de janeiro de 1959, .......•.

71

%.315.'CC Decreto de 27 de janeiro de 1959 - Autoriza Novas "Indústrias Olínda. S. A .
., ,a pesquisar fosfato no muni"cípío de Paulista, Estado de
Pernambuco. Publicado no
D.O. de 30 de janeiro -de 1959
45.316 ...:...- Decreto de 27 de janeiro de 195,Q,:-::- Concede a
Minex S.A., EmprêSa de Mineracãoautorízacão para, funcionar como emprêsá de mt.neracão. Publícáâo no D.a.
'de 30 de janeiro de -1959 ....

,72

45.317 -Decreto de 27, de ja-'
neíro de 1959- Autorize o
cidadão brasileiro José Evan-"
dro 'de Castro Toledo _a pesquísar quartzo e minério - de
ferro no munícípío de Sabará,
. ~tado de Minas Gerais. Publicado 'no D.O. de 30 de janeiro de 1959

72

45.318 _ Decreto de 27 de janeiro de 1959' Autoriza o
cldadâovbrasílesro tdosé Tiradentes de Lime. a pesquisar
ilrrnenita e associados no município de Piaçabuçu, no Estado de Alagoas. Publicado
no D.O. de 30 d-e Janeiro de
1959
45.319 - Decreto de 27 de janeiro de 1959 ~ Autoriza Indústrias Brasileiras de Arti-

71

73

XI

Págs.
gos Refratários S. A. !BAR
.a lavrar argala no .Munlcípío
"de Mogi das Cruzes,' 'Estado
de São Paulo. pubücaôovnoD.O, -de 31 de janeiro, de 1959
73
45.320'>-";' Decreto de, 27.' de 'jarneíro de 1959 - . Autoriza O
cidadão brasileiro Joaquim
Durâes Dias a pesquisar mica
,110 município de Itambacurl,
, 'Estado de 'Minas Gerais. Publicado no D~O.,: de 31 de janeiro de 1959
'
.:.,
'14
45.321 ' - Decreto.de' 27 ,de janeéro .de 1959 Renova o
rxcretc 'n? 39.106 de 30 de
abril de' 1956.' Publicado no
D.O., de 29 de janeiro de 1959
-75
45.322 - Decreto de 27 de ja-,
neíró de 1959 Autoriza 0_
cidadão brasileiro' José 'I'íradentes de 'Ldma a pesquisar
ílmenita e associados no' munícípio vde Plaçabuçu, Estado
de Alagoas. Publicado no
.D.O. de 5de fevereiro de 1959
'15
45.323 - pecretoüe 27 de ja-:
neiro de' 1959 Autoriza o
cidadão 'brasileiro José 'I'íradentes" de Lima a pesquisar
ílmeníba e associados no munícípto de Plaçabucu;' Estado
de Alagoas. Publicado no
"D.C'. 'de '5 de fevereiro de
'1959 ...•......•.......••...••
TI
45 .:324 - Decreto de 27 de janeíro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Dímas Bueno '<te Camargo a lavrar água"
mineral no, município .de
-Monte, Alegre do Sul,Estado
de S. Paulo. Publicado no
D.O. de 5 'de fevereiro de'
1959 . . .
'ffi
45.325,' -r- Decreto de 27 de janeiro de 1959 ---:-Autoriza o
cidadão
brasileiro Roberto
Westphal a
pesquisar calcário nomunicipio de Ríó do
Sul, 'Estado de Santa Catarina. Publicado no D. O. de
5 de fevereiro de ,1959
45.326 - Decreto de 27 de janeiro de 1959 - Autoriza Th.
Ba,din de Minérios Limitada
a pesquisar cassiterita nos
munícípíos de, Piatã e Rio

71

XII

PAgo.
de Contas, Estado da Bahia.
Publicado noD.O .. de 5 de
revereírc de 1959
~5. 327 Decreto de 27 de ja-

?8

o-O"

neiro de

1959 -

Autoriza o

cidadão brasíleírc João jeernandes Alves da Costa a. pes-:
quísar - ,gipsita no -munícípío
de Axe.ripina, Estado de Fel""
nambuco. Publicado no D.O.

78

de 5 de fevereiro -de 1959 .. ,
~5. 328

_ Decreto de 27 de ja. neíro de 1959 Autoriza a
COmpanhia 'Paulista de Ci-

mento -a pesquisar -calcário no
município de Oapão Bonito,
'Estado de São Paulo. Publi.. .
cado no D. O. de 5 de feve-

79

reiro de 1959

.
45.329 - Decreto de 27 de janeiro de 19~9 -t- Autoriza,· o

cidadão bresneírc ISldoro De'quech a. "pesq1.ÚSa.r- carvão
mineral no mrmicfpio de Cri-'"

cíúma, Estado -de Santa. C~ta
Tina.' 'Publicado rio D. O. - 'de
5 de fevereiro de 1959:,·,' .....

79

~5. 330 -

Decreto de 27 de ja'195~ Concede à
Itaminas - -Comércio de Mil;.,.
néríos Ltda. auto:r~~ão-pera
neiro de

f~mclOnar comoemprêsa de
mineração. Publicado no".D.O.
. de 3~ de Janeiro d,e 1959 ....
45.331 - Decreto de 27 de ja-

neiro de 1959

-t-

80

Revoga o De-

Colonial, de Mearim, no Es·
do Maranhão. -Publi..

tado

cado no D.O. de 29 de janer.

Decreto de 27 de janeiro de 1959 Outorga. à
Prefeitura Municipal de Senhora do Põrto concessão
para O aproveitamento de
energia hidráulica de um desnível existente no Ribeirão
dos Pintos, no distrito-sede
do Município de Senhora do
Pôrto, Estado de Minas oeraís. Publicado no D. O. de

80

45.332 -

29 de janeiro de 1959

.

Decreto de 27 de janeiro de 1959 - Autoriza o

45.333 -

Govêrno do Estado do Para-

ná a ampliar

suas

instala-

Francisco Agudo Romão concessão para o aproveitamento
de energia hidráulica de um
desnível existente no rio' Vermelho, Distrito e Município de
Fl<lreslópo)is. Estado elo Paraná. Publicado no D.O. de
5 de fevereiro de 1959
.
45.335 - Decreto de 27 de janeíro de 1959 Outorga' à
Indústria de Papelão e Polpa
de Madeira Limitada 'concessão "paro. o aproveitamento
progressivo de energia hidráulica 'c.10 desnível denominado Morro <lo Urubu no
Morro cabeça de Boi, .exíe..
<tente no rio' Bonito; localidade Rancho de Tábuas. dístnto de ~ngelina,mi.miclpiq

de São, J()Sé,'"Es4tdo~deSanta
Oatarína.: , Publicado "no D.O.
de5 de fevereiro de 1959 ...

Decreto de 27 de janeiro de 1959 - Declara Órgão Auxiliar do COnselho N~
éíonal de Aguase Energi,g.
Wtrica :.. .0 ,:.~arta.m~to'· de
Aguas e Energia. ~ Elétrica do
Estado do Paraná. Publicado
no D. O. de 29 de janeiro de
1959
~
45.337 _ .necreto de 27 de janeiro de 1959 _ Concede permissão à Reníq S. A. para
funcionar eos domingos e nos
feriados civis e religiosos. Ainda não foi publícado no
D. O., por fe.lta de pagamento
'
.

82

82

83

45.336 -

creto n 9 32 . 620. de 24, de abril
de 1953. que criou o Núcleo

TO de 19?9

ções ctermcelétrieas , no municípic de Nova Fátima. Publicado no D.O. de 29 de janeiro de 1959
..
45.334 - Decreto de 27 de janeiro de 1959 outorga a

Decreto de 27 de .janeiro de 1959 Concede à
sociedade Refinaria ssxncíre
Ltda. - Comércio, Indústria
e Navegação' autorização para
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem. Publicado no D. O .,de 18 de fevereiro de 1959
.
45.339 - Decreto de 27 de janeiro de 1959 COncede à
SOciedade .Anônima Produtos

85

45.338 -

81

85
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íPágs.
Fa~acêuticos

e

do Maranhão. Publicado no
D.O. de 5 de fevereiro de
1959
45.347 - Decreto de 28 de ja-

Biológicos

Ayerst"do Brasil S. A., autorização para continuar a 'rurr..
cíonar na República. Publi..
cede no D.O. de 5 de março
de 1~59
45.340 - Decreto de 27 de ja-neiro de 1959 - -Concede reconhecimento ao curso de Di":
dátdca ãe Faculdade de Filo.

85

rofiaNossa, Senhora Media..

neíra. Publicado no D.O. de
5 de fevereiro de 1959 ......85
- Decreto de 27 de janeiro de 1959 - Concede re-

~5. 3~1

conhecimento do curso de
~ornaJismo da Faculdade católica de Filooofia. de Curâtiba. Publicado no D.a. de 5
de fevereiro de 1959 ........
~5. 3~2 Decreto de 27 de janeiro de 1959 - ' Deeltua.' de
utilidade pública " Sociêdade
;arasileita de Cardiologi~~ com
sede no Distrito Federal. PuM
bücado no D.O. de 5 de mar..
ec de 1959. netllicMlo no D.a.
de 10 de InaIW de 1959 .....
~5.343 Decreto de 28 de jeneiro de 1959- Aut<>rIza o
8erviçoNacionaJ. de- ,Teatro a
adquiril-" o.vímôvel de .proptíe- .:
dade, do Banco " do Brasil
S.A. Publicado no D. O. de
28 de janeiro de 1959 ........
~5. 344 Decreto de 28 de janeiro de 1959';..... Concede' sub..
venç6e,s '" 'eptidad{ls despórtt-,
vaso Publicado no D.O .. de
28 de janeiro de 1959. Retificado no D.O. de 31 de janetro de 1959
~5. 345 Decreto de 28 de janeiro de 1959 -r- Autoriza o
Servteo do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona. situado
no Munilcípio de Pederneiras,
Estado de São Paulo. Publicado no D.'O. de 5 de féve ..
reiro de 1959 .,..............
~5. 346 Decreto de 28 de ja·
, neíro de 1959 Autoriza o
'Serviço do Patrimônio da;
União a aceitar a doação do

'terreno que menciona, situado
no Munlcípío de Brejo, Estado

neiro de

1959 -

90

Autoriza o

eervico do Patrimônio 'da
União a .aoeitar doação do
terreno que menciona, situado
no Município de Beneditinos,
no Estado do Piauí. Publicado no D.O. de 5 de fevereiro de 1959

91

45.·348 - Decreto de 28 de janeiro de 1959 Autoriza o
serviço . do Patrimônio da

União a acertar a doação do
terreno que mencíona.: situado
no Município de Avanhanda86 .

va, no Estado de 'São .Paulo.
Publicado no D~ O. de 5 de

fevereiro de

1~?9

91

45.349 - Decreto de 28 de janeiro de 1959 - . Autorize o
Serviço :. do Patrimônio
da.

União a aceitar a doação do
86

terreno "que menciona, situado
no Município de, .Monte·: Alto.
. no' ~tadocte ~áo Paulo. Publicado no D. O. de 5 de re-

vereírc de 1959 ..... :. '. . .. . . .

~5. 350

-

neiro de

86

91

Decreto de 28 de ja1959',-'Autoriza: o

Serviço do P,t\trímônío da
'trraãc a aceitar a' dOE1.ç~ do
'terreno que menciona, situado
no MunicipiQ de Aparecida do
Tabua.do,
Estado de :Mato
GroS:SQ. Publicado no D.O.
de 5· de fevereiro de 1959 ....

92

Decreto de 28 de janeiro de 1959 .eutortee o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a-'doação db
terreno que menciona, situado
no ~unicfpio de Oswaldo
Cruz, lia Estado de São
Paulo. Publicado no D.O. de
5 de fevereiro de 1959

92

no

45.351 -

87

45.352 90

neíro de

serviço

Decreto de 28 de je1959 -

do

Autoriza O

Patrimônio

da

União a. aceitar a doação do
terreno que' menciona, situado

no Munícípío de Capem, no
Estado de Alagoas, Publicado no D. O. de 5 de fevereiro
de 1959

92
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Págs.
45. 353 ~ Decreto de 28 de janelro de 1959 Autoriza o
Servíçc -do Patrimônio 'da

no

União' a "aceitar a doação do
terreno que menciona, situado
no Município de Montes elaros, no Estado de Minas Gereis. Publicado no D.O. de 5
de fevereiro de 1959,........

93

45.354 ~ Decreto de 28 de [aneiro de 1959 Autoriza o
Berviço do Patrimônio da

União a aceitar- a doação do

terreno que menciona, situado no, Município de SãO -Gonçalo dos Campos,' Estado da;
Bahia. Publicado no D.O. de

5 de fevereiro de 1959 •.....

92

45. 355. ~ Decreto de 28 de ja,neiro de 1959 _. Autorize. o
serviço do Patrimônio da
União a aceitar. a doação do

terreno que menciona. situado

no Munícíplo de Ribeiro Gon-

çalves,

no' Estado do

Publicado 'no D,Q.

de

94

_neiro de 1959 ,- .êutortza o
.Bervíço do Patrimônio
União a" aceitar doação

terreno cque menciona, situado no Munícípío d-e Londrina,
iEstado do Paraná. Publicado
no .n.o , de f de fevereiro d-e

Servíco

do

94

Patrimônio . da

45.362 ~ "Decreto de 29' "de janeiro de 1959:...,;. Fixa. para'
1958, o número mínimo de

vagas, para os dlíerentes posOfícíaís da
Marinha. Publicado no D.O.
de 29 de janeiro de 1959. Retificado no D.O. 'de 25 de fevereíro, de 1959 .c
'.' . .. •
.~5.363· Decreto de 29 de ja."
nelro de 1959"- Estabelece'
normas para a exeeução oor-.
çamentâría do
exercício de

101

1959.' Publicado no .D.O. de

União a áóeltar a doação do

terreno que menciona, situado
no Municíp~o de Traípu, no
Estado de. Alagoas. ·Publicado no D.O. de 5 .de feve~
retro de 1959
",
45.358 - Decreto de 28 de janeiro de 1959 --'- Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado
no Município de Altinópolis,
no Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de ,5 de fevereiro de 1959
'. . . . . . .
45.359 - Decreto de 28, de Janeiro de 1959 - Dispõe sôbre
a aplicação .da LBi número
3.531, de 19 de janeiro de
1959, que concede abono pro-

"

tos dos COrpos de

da
do"

1959 ......•.... .'
:
45.357 ..,.. Decreto de 28 .deja.·
neíro de 1959 Autoriza o"

95

neíro de 1959.; .. ',' . ~. . . .. •.. " ).00

Piauí.
de 5 de

fevereiro de 1959 .. :
'.
45.356 ~ Decreto
28 de ja,

Pága.

vísórío aos servidores ClV1S e
militares <lo Poder Executivo
dos Terrítórícs, e' dá outras
providências. Publicado
,D.O." de 28 de janeiro de
1959. Retificado no ·D.O. de
31 de" janeiro de 1959, . . . . . . . .
45.360 -Decreto de 28 de Janeiro, de 1959, -r- Dispõe sôbre
a aplicação da Lei n- 3 .483,
de R de dezembro de 1958, que
equiparou pessoal, da União e
das autarquias Fed-er-ais à ca:'
tegoria de extranumeráriosmensalistas, e dá outras providências. Publdcado- no D.O.
de 28· de janeiro de 1959.Re,;,
tificado no D. O.' de' 31 de janeiro de 1959
"
;..
45.361' --.,.... Decreto, de 28 de janeíro-õe. '1959 ....,:- Inclui. novos
representantes da Comissão
Brasileira de Turismo. Publicado, no, D. :O. .de 28 de Ia..

94

95

29 de janeiro de 1959.. Retlfil..
cada 'no D.O. de 25 'de, fevevereíro de 1959
"102
'45.364...- Decreto de 30 de daneiro .de 1959 -::- Altera a 10cação doMlnístérío da, Saúde.
Publicado no D.O." de 5 de
105
'fevereiro de 1959
45.365 - Decreto de 30 de ja-:
neíro de 1959 Autoriza o
emprêgo de corantes orgânicos derivados da hulha nosprodutos allmentícíos, Publicado no D .0. de 5 de revereiro de 1959
.105
45.366 - Decreto, de 30 de janeiro de 1959 Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União, a aceitar a doação dos
imóveis qu-e menciona, situa-

xv
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Págs.

dos no Munícípíc de Bembuí,
no Estado de Minas Gerais.
publicado no D',. O. de 5 de fevereiro de 1959

45.367 -

108

Decreto de 31 de ja-

neírode 1959 -

Supríme fun-

çõea
cde extranumerário-mensalista, que especifica, e dá
outras providências. Publicado no D.O. de 3 de fevereíro de 1959. Retificado no
n.o, de 11 'de março de 1959

45.368 - De-ereto de 31 de janeiro de 1959 - Suprime cargos no Quadro IH Parte
Suplementar do Ministério
da Viação e Obras Púelícas.
Publicado no D. O. de 31 de
janeiro de 1959
45.369 '- Decreto de 2 de fevereiro de 1959 Outorga
concessão à' Rádio Dífusora
Brasileira Sociedade Anônrma para Instalar uma estação
radíortãusora.. - Ainda não
foi publicado no D.' O. por
falta de epagamento
D-ecreto de 2 de fevereiro de ,1959 .- Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação, faixa de
terreno e bentejtorías necessárias à construção da Iigação
ferroviária
Bananeíras-Pícuí,
situadas entre Bananeiras e
Barra de Santa Rosa. Publicado no D. O.' de 5 de fevereiro de 1959
45.371 - Decreto doe 2 de fevereiro de 1959 - Renova o
D-ecreto n- 31.4G5, de 8 de se-tembro de 1952, que cdeclarou
de utilidade pública para fins
de desapropriação pelo Departamento N a c i o n a l de
Obras Contra as Sêcas, área
de "terreno situada no Municíplo de Moxotó, Estado de
Pernambuco. Publicado no
D.O. de 5 de fevereiro de 1959
45.372 - Decreto de 2' defevereiro de 1959 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Ferro faixa de terreno e
benfeitorias atingidas pela jtgação Campina Grande-Pá-

Págs,

tos, no Estado da Paraíba.
Publicado no D. 0-. de 5 de
fevereiro de 1959 ...-. . . . . . . . .

108

156'

157

45.370 -

45.373 - Decreto de 2 de Ievereíro de 1959 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional' de Estradas
de' Ferro, área de terreno e
respectivas benfeitorias, necessáría à ligação Camaragibe-Fomo da Cal, :Estado de
Pernambuco. Publicado no
D. O. de 5 de fevereiro de
1959
45.374 - Decreto de 2 de fevereiro de 1959 Altera a
redação do Art. 2Q do Decreto nv 44.826, de 7 de no. vembro de 1958, que dispõe
sóbre o escoamento e distribuição do .trigo . Publicado no
D. O. de 2 de fevereiro de
1.959 . . .
45.375 - Decreto de 3 de fevereiro de 1959 - Dispõe sôbre o prazo de duração do
Banco de Crédito da Amazônia S. A. Publicado no D. O.
de 2 de março de 1959' .,..

158

153

159

,159

45.376 - Decreto de 3 de fevereiro de 1959 Autoriza

estrangeira e. adquírír, em .re-

157

158

gíme de ocupação, frações
ideais do "terreno de marinha
que menciona no Distrito
Federal. Publicado no D.O.
de 5 de fevereiro de 1959 ....
4'5.377 - Decreto de 3 de fever-eiro de 1959 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno oue menciona, situado
no Munícípío de Burítí, no
Estado do Maranhão. Publicado no D O .de 5 de feverei1'0 de 1959
45.378 - Decreto de 3 de fevereiro de 1959 Autoriza
estrangeira a adquirtr fração
ideal do domínio útil do terrena de, marinha 'que menciona, situado no Distrito Federal . Publicado no D. O. de
5 de fever-eiro de 1959
45. 37g ~ Decreto de 3 de fevereiro de 1959 ~ Autoriza o
Serviço do
atrimônio
da
União a, aceitar a. doação do

159

160

160
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terreno que menciona, situa-do no Município de Getulio
Vargas, no Estado do Rio
Grande do Sul. Publicado no
D~ O. de 5 de
fevereiro de
1959
45.380 - Decreto de 3 de fevereíro de 1959>'_ Autoriza o
Serviço

do

Patrimônio

160

da

União· a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado
no Município de .Iaguará, no
Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no D O
de 5 de
ueverelro de 1959

161

45.381 - Decreto de 3 de fevereiro de 1959 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da'
União a aceitar a. doação do
terreno ou emnecíona, situado
no Munícípío de Andaraí, no
Estado da Bahia. Publicado
no FJ. O" de 5 de fevereiro de
1959

161

45.382 -

Decreto

de 3 de fe-

veretro de 1959 - Autoriza o
Serviço do
Patrimônio da
União a aceitar a vdcaçâo do

terreno que menciona, situado no Munícípío de
Prado, Estado do Rio
do Sul. Publicado no
de 5 de fevereiro -de

Antônio
Grande
Zi.O. de
1959 "

45.383 - Decreto de 3 de fevereíro 'de '1959 ~ Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado
no Muntcípío _de Morro do
, Chapéu, no Estado da Bahia.
Publicado no D.O. de 5 de
fevereiro de 1959
45.384 - Decreto de 3 'de fevereiro de 1959 Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar .a doação do
terreno que menciona, situa..
do no Município de Palma, no
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. a. de 5 de Ieveredro de 1959
45. 385 ~ Decreto de 3 de teveretro de 1959 Autoriza o
"Bank of London & South
Amerjca Lírruted", com sede
em Londres (Inglaterra), a
instalar agência em Brasília
(00).
Publicado no D. O.
de 18 de fevereiro de 1959 ..

161

45.386 - Decrete de 3 de tevereiro .de 1959 - Suprime cargo extinto. 'Publicado no
D. a. de 3 de janeiro de 1959
45.337 - Decreto de 3 de fevereira de 1959 - Autoriza J::.,ão
Gilson Chaves, a comprar pedras preciosas. Publicado no
D O de 3 de março de 1959
45.338 - Decreto de 3 de tevereira de 1959 _ Audoríza AveNno Dresoh a comprar pedras
preciosas. Publicado no D.a.
de 5 de fevereiro de 1959 ....
45.389 - Decreto de 4 de fevereiro xíe 1959' - Dispõe sôbre
funções de extranumeráriomensalista. para O' enquadramento do pessoal da Superintendência e Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacíonal por fôrça do art. 19 da
Lei nv 2.904, de 8 de outubro
de 1956, combinado com o
art. 69 , § 29 , da Lei nv 2.193,
de 2' de março de 195-4; e dá
outras providências. Pubucadc no D. a. de 4 defev~reíro de 1959
45.390 - Decreto de 4de fevereiro de 1959 - Oomplementa
a regulamentação da Lei número 1. 821, de 12 de março
de 1953. Publicado no D.a.
de 4 de fevereho de 1959 ....

162

45.391 - Decreto de 4 de fevereirode 1959 ~ Autoriza a
aplicação do crédito de Cr$
10.000.000,00 para recuperação dos rales sêcos do Açu P
Apodí, no Estado do Rio
Grande do Norte. Publicado
no D O de 5de fevereiro de
1959
45.392 - Decreto de 4 de fevereiro de 1959 - Concede reconhecimento ao curso de didática da Faculdade Salesíana
de Filosofia, Ciências e Letras, de Lorena.. Publicado no
D.O. de 18 doe fevereiro de 1959

162

45.393 - Decreto de 4 de fevereiro de 1959 "77""" Concede reconhecimento ao curso "Didática da Faculdade Católica
de Filosctía, Ciênci-as f: Letras doe Petrópolis. Publicado
no D.O. de 18 de teverei,o
de 1959
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162

163

163
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166

167

167
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45.38<1 - Decreto de 4 de fevereiro de 1959 - Concede autorização para o funcionamenta do Curso de Ciências
:Econômicas da Faculdade de
Ciências Econômicas de São
Leopoldo. Publíca'do no Is.O,
de 14 de fevereiro de 1959 ..
45.395 - Decreto de 4 d-e fevereiro de 1959 D-eclara de
utllldade p h 1 i c a .dtvcrsas
áreas de terra necessárias à
elevação da altura da barra. gem situada no ribeirão São
Bernardo, no municíplo de
Itajubá, Estado de Minas GeTais, e autoriza a Companhia
Sul Mineira 'de Eletricidade a
promover a
desapropríacão
das mesmas. Publicado UJ
D.O. de 5 de fevereiro de 1959
45.3íl6 - D-ecreto de 4 de fevereiro de 1959 Amplia a
zona de fornecimento a cargo
do Govêrno do E.stado do Rio
de Janeiro, no Município de
Cab-o Fró, ~ dá outras providências. Publicado no D.a.
Ide 5 de fevereiro de 1959 ....
4'5.397 - Decreto de <1 de fevereíro de 1959
'I'ransíere
função da Tabela Numérica

de receita e despesa, realiza-

167

167

168

169

169

nícíp'o de Ipamerr, Estado de
45.400 _ Decreto de 6 de fevereiro de 1959 - Altera o divísor de conversão aplicável
ao pagamento de vencimento,

salário, remuneração '8 quaisquer vantagens a servidores
civis e militares em exercí-cio no exterior e pera efeito

d9,S pela Delegaeía do TesouBrasileiro no Extertor.
Publicado no D. O, de 6 de
fevereiro de 1959
45.401 - Decreto de 6 de fevemiro de Hl59 - Regulamenta
a I,.çi ns 3.471, de 23 de novernbro de 1968, que instituiu
(> crédito de emergência aos
agricultores e criadores 'do
polígono das sêcas. Publicado
no D" O. de 7 de fevereiro
de 1959
45.402 - Decr-eto de 7 de fevereiro de 1959 - Abre, ao Minlstério da Educação -e Cul'tura , o crédito especial de ....
CI"S 10.000.000,00, par,a.auxiUm:,as despesas com a conclusão e o aparelhamento do
edifício da sede de. Federação
das Bandeirantes do Brasil.
Publicado no. D. O. de 7 de
fevereiro de 1959
45.403 - Decreto de 12 de tevereíro de 1959 Autoriza o
Ministérto da Aeronáutica a
aceitar doação de terrenos
em Formosa CGo). Publícadó
no D" 0-. de 18 de fevereiro
de 1959
45.4C4 - Decreto de 12 de revcreiro de 1959 - Autoriza o
Mísustérie da Aeronáutica a
aceitar doação de terrenos em
Rio Grande (RS). Publicado
no D. O. de 18 'de fevereiro de
1959
45- .405 - Decreto de 12 de fevereiro de 1959 - Aprova o Regulamento 'da Diretoria Administrativa da Diretoria Geral de Saúde do Exército. Publicado no D.a., de 18 de fevereiro ,0;8 1959
45"<106 - D8cnto de 12 de fevereirode 1959 Aprova o
Regulamento
da
Dlretoría
Geral de Saúde do Exército
(DGSE). Publicado no o.o,
de 18 de fevereiro de 1959 ..
45.4.07 - Decreto de 12 de fevereiro de 1959 Aprova0
Regulamento
da
Diretoria
Técnica da Diretoria Geral
de Saúde do Exército (DTDGSE). Publicado no D. O.
de 18 de fevereiro de 1959 ,.

ro

45.399 - Decreto de 6 de fevereiro de 1959 Autoriza a
ma. Estantfera do Brasil a
pesquiscr cassiteríta no muGoiás.
Publicado no D.O.
de 6 de fevereiro de 1959 ....

iPágs.

de escrrturação das operações

ú

Especial de Extranumerárjomensalista, do Departamento
Administrativo
do
Serviço
Público, na forma que menciona. Publicado no D O de
5 ele fevereiro de 1959·
45.398 - Decreto de 6 de feve.euo ue 1959 Suprime o
Consulado honorário do Brasil em Georgetown, Guiana
Britânica. Publicado 110 Ir.O,
de -6 'de fevereiro de 1959 ..
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Govêrno do Estado do Para-

ná concessão pare o aproveitamento da energia hidráulica
de um desnível existente no
curso d'água Andírá, Distrito
e Município de São Jorge, Estado do Paraná. Pubâoado no
D. O. de la de fevereiro de

1959
45.409 _ Decreto de 12 de fevereíro de 1959 - Autoriza a
Comissão Estadual de Energia
Elétríoa do Rio Grande do
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0,0

o

o

o

o

o

o

o

Sul a instalar um grupo díesel elétrico. Publicado no
D.a. de 18 de fevereiro de
1959
45.4'10 'z.: Decreto de 12 de fevereíro de 1959 Concede
autorização para funcionar
como emprêsa de energia. elétrica à Companhia Urbanlzadera da Nova Oapltaâ do Brasil (NOVAOAP).
Publicado
no D. O. de 18 de fevereiro
'de 1959
...
00

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

45.411 - Decr-eto de 12 d.zl fevereiro de 1959 - Declara públicas, de uso comum, do domínio da União e do Estado
do Paraná, as águas do Rio
"Mangueu-Inha". Publicado no
D.O. de 18 de devereíro de
1959
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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188

188

189

45.412 - Decreto de 12 de fevereiro de 1959 - Outorga à
Prefeitura Municipal de Gouvêa concessão para o aprovei-

tejnento de energia ludráultca
de desnível existente no cór-

rego Braúna, no distrito-sede

do município de 'Gouvêa, Estado cde Minas Gerais. Publlcado no D.a. de 18 de rcvereiro de 1959
45.413 - Decreto de 12 de fevereiro de "1959 Declara
púbxcas, de USo ccmum do
ctOmInio da União e do Estado do Espírito Santo, as
águas 'do Rio Guarapari . Publicado no D. O. de 18 de f-evereíroide 1959
45.414 - Decreto de 12 de f-8vereiro de 1959 - Declara de
utilidade pública uma área de
terra situada no Município de

Págs.
Araras, Estado de São Paulo,
destinada à lccalízaçâo de
uma
subestação
transformadora da Companhia Hídrc elétrica do Rio Pardo, e
autoriza a citada Companhia
'a pro-mover a desapropriação
da referida área de terra.
Publicado no D O de 18 de
fevereiro de 1959

45.408 - Decreto de 12 de fevereiro de 1959 - Outorga ao

189

190

45.415 -

.Decretc de 12 de

190

re-

vereíro d-e 1959 - Outorga à
Companhia Geral de Minas
concessão para. o .aproveltamento progressivo da energia hidráulica do trecho do
Rio Grande compreendido entre um ponto situado 12 km
.:1 jusante da foz do Rio Canoas e outro localizado 6 km
a jusante da fez do córrego
Tapera, nos municípios de
Rífaznc, e Pedregulho do' Estardo de São Paulo e Sacramento do Estado de Minas
.Gerais. Publicado no D.O. de
18 dê Ieveredro dê 1959
45.416 - Decreto de 12 de fevereiro 'de 1959 - Autoriza a
Preíeítura Municipal de Maricá, Estado do Rio de .Ianeír-,-, a reformar o sistema de
díetrühuíçâo de energia elétrica daquela cxíade . Publdcado no D.a.· de 18 de fever-eiro de 1959
45.417 - Decreto de 12 doe fevereiro de 1959 - Transfere,
sem aumen to de
despesa,
funções de 'Tabelas Numéricas Espêciaisde Jâxtranumerário-mensalísta do Ministérlo da Guerra, 'que menciona. Publíoado no D. a.
de 18 de .fevereiro d-e 1959 ..
45.413 - Decreto de 12 de fevereiro de 1959 - Transfere
sem _'aumen to de despesa, função da Tabela Numérica Especial
doe Extranumeráriomensalista da Escola Técníca
do Exército, para idêntica tabela. do Gabinete do Ministro,
ambas do Ministério da Guerra. Publicado no D.O .. de 18
de fevereiro de 1959
'
45.419 _ Decre-to de 12 de fevereiro .de 1959 - Autoriza a
c xncessâo de suprimento de

191

192

192

193
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recursos

e dá outras

provi-

dências. Publicado no Ir.O,
de 12 de fevereiro de 1959 ..

193

45.420 - Decreto de 12 de fevereiro de 1959 - Dispõe sôbre operação de crédito, fi-

nanciamento ou desconto' para
entidades governamentais
autárquicas.
Pubhcadc
D. O. de 12' de fevereiro
1959. Retificado no D.O.

ou
no
de
de
18 de fevereiro de 1959 ;....
45.421 - Decreto de 12 de revereíro -de 1959 _ Dá nova publicação à Consolidação das
Leis do Impôsto do Sêlo, baixada com o Decreto nc 32.392,
de 9 de março de 1953, com as

194

de 1959 (Supl.) . -

no D.

O.

Retificado

regulamenta as disposições legais de que tratam o Decretolei nc 7.404, de 22 de março
de 1945 e suas alterações posteriores. - Publicado no D. O.
de 12, de fevereiro de 1959
(Supl.) . - Retificado no D. O.
de 23 de fevereiro de 1959 ...
45.423 Decreto de 12 de
Abre,
fevereiro de 1959 ao Ministério da Fazenda
o ,crédito especial de Cr$
1'5.üOO.OJÚO.OG(1,01 para os fins
que especifica. - Publicado
no D. O. de 12 de fevereiro
de 1859

Decreto de 14 de fevereiro de 1959 - Reajusta as
Tabelas aprovadas pelo Decreto nc 45'.195. de 1958 - Publicado no D. O. de 14 de
fevereiro de 1959
45.425 - Decreto de 14 de fevereiro' de 1959 - Altera os va101'es mcnetártos fixac'~Qs p210
Decreto nv 28.959, de 1950,
e modificados pelos Decretes
nc 39.Cm, de 195'6, e nv 45.194,
de 1958. - Publicado no D. O"
de 14 de fevereiro de 1959 .,..
45.426 - Decreto de 14 de fevereiro de 1959 - Reajusta a
representação por serviço no
exterior concedida aos Oonsu-

458

459

459

Decreto de 16 de fevereiro de 1959 - Cria no Mímstérto da Viação e Obras
Públicas a Comissão de Treinamento de Pessoal Especializado (GCTEPE). - Publicado
no D. O. de 18 de fevereiro

45.429 -

de 2 de março

de 1959
45.422 - Decreto de 12 de revereíro de 1959 ,......... Consolida e

Págs.

les privativos, padrão M, e aos
Auxiliares de Consulados, padrão N. - Publicado no D. O.
de 14 de fevereiro de 1959 Reproduzido no D. O. de 28 de
fevereiro de 1959
45.4-27 - Decreto de 14 de fevereiro de 1959 - Dá nova redação ao art. 2l? do Decreto
nv 38.965, de 3 de abril de
1956. - Publicado no D. O.
de 14 de fevereiro de 1959 ....
45.428 - Decreto de 1$ de fevereiro de 1959 - Altera o Deereto nc 40.155. de 16 de outubro de 1956. - Publicado no
D. O. de 18 de fevereiro
de 1959

disposições posteriores e outras em vigor. - publicado
no D. O. de 12 de fevereiro
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194

de 1959

459

Decreto de 16 de fevereírn dê 1959 Revigora o
prazo de que trata o Decreto
nv 43.4.66, de 27 de março de
1953. prorrogando-o até 31 de
maio de 1959. - Publicado no
D. O. de 18 de fevereiro
ae 1959-

460

45.430 -

268

45.431 -,Decreto de 16 de fevereiro de 1959 - Dispõe sôbre

456

45.424 -

456

o exercício de funcóes de ínstrutorta em estabelecimentos
e curso do Ministério da Marínna. - Publicado no D. O.
de 18 de fevereiro de 1959 ...
45.432 - Decreto de 16' de fevereiro de 1959 - Altera o Decreto nv 45.359, de 28 de janeiro de 1969,_ dispondo sôbre
a aplicação da Lei nv 5.531,
de 19 de janeiro de 195-9, e dá
outras providências. - Retificado no D. O. de 16 de fevereiro de 1959
Decreto de 17 de feveretro de 1959 - Aprova as
Tabelas de Fixação dos Valores da Etapa e de suas modalidades, das Fôrças Armadas,
para 1959 e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 17 de fevereiro de 1959. Reoroduztdo no D. O. de 18
de "revereíro de 1959 ..... :....

460

4.61

4:5.433 -

458

461
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res do Conselho Regional de
Contabilidade do Distrito Federal. - Publicado no D. O.
de 21) de fevereiro de 1959 .. ,.
45,442 - Decreto de. 2,oQ de reve.,

46.434 - Decreto de 17 de feve1'2i:,:,0 de 1959 ~ Aprova a Tabela de Fixação dos Valores
dos Complementos à ração
comum, para a Marinha e dá
outras providências. - publicado no D. O. de 17 de fevereiro de 1939. Retificado
no D. O. de 23 de fevereiro
de 1959 .;
,

465

45.435 - Decreto de 17 de fevereiro de 1959 - Apnova a Tabela de Fixacão dos Valores

Decreto de 20 de fevereiro de 1959 - Concede o
abono provisório aos servido-

res do Departamento Nacional

mum, para a Aeronáutica, e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 17 de ro-

45.436 - Decreto de 17 de fevereírío de 19;59, - Aprova a Tabela de Fíxacâo dos Valores
dos Complementos à ração
comum, para o Exército, e dá
outras providências. -- Pub.licedo no D. O. de 17 de fevereiro de 1959. Retificado
no D. O. de 23 de fevereiro
de 1950
,
,.......

6;; Estradas de Rodagem. Publicado no D. O. de 20 de
fevereiro de 1959
408

cado no D. O. de 28 de feve-

47G

-

Publicado no D. O. de
18 de fevereiro de J.959
'

ra , -

Decreto de 20 de reve.
retro de 1959 - Concede o
abono provisório aids servidores do Conselho Federal de
Contabilidade.
Publicado
no D, O. de 20 de fevereiro
,..
de 1959 .. , .. , .. ,

471

4·5.'138 -

45.'<39 - Decreto de 2'J de fevereiro de H159 Concede o
abono nrovísórto aos servidores do "tnstituto Brasileiro do
Sal. - Publicado no D. O.
de 20 da revcretro de 1959 .. ,

471

1:72

Decreto de 20 de fevareíro de 1959 Concede o
abono provisório 8\:13 servido-

45,4AO -

res

(1::>

Instituto de Aposenta-

daria e Pensões dos 'Marftimos, - Publicado no D. O.
ele 2.0 de feveren-o de 1959 ....

4ó A~1 -

Decreto de 20 de fevereiro de 1959 - Concede o

abono príovíaório aos servido-

473

4:5 .444 - Decreto de 221 de revoretro da 1959" Concede o
abono provisório aos servidores do Banco Nacional de

Crédito Onoperatdvo. _ Publi-

Decreto de 18 de revereíno de 1959 - Fixa o número
de vazas para a cota compul,
sórta no Mínístério da GUGl'-

~ 45.437

473

45 .4~·3 -

dos Complementos à ração co-

vcreíro de 1959. - Retificado
no D. O. de 23 de fevereiro
de 1959

retro de 1959 Concede o
abono provisório aos servidores do Instituto Nacional do
Pinho. - Publicado no D. O.
de 20 de fevereiro de 1959 "...

472

472

reiro de 1959 " .. , .... ,',.,..

473

45,44·5 - Decreto de 20 de fevereiro de 1959 - DIspõe sôbre
o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras prcvldências. - Publí.,
cedo ao D. O. de 20 de fevereiro de 1H59. Retificado
no D. O. de 25 de fevereiro.
2 e .5 de março de 1959.. ,..
45.4'16 - Decreto de 23 de feveretro de lSó-9 concede o
abono provisório aos servidores da 00111iss5.o de Marinha
Mercante.
Publicado no
D, O, de 23 de fevereiro
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de 24 de fevereiro
480
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'EnergiaEllétrica
(COPEL)
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de .1959.
. .... _. . . . . . . . . . . .

45.458 - Decreto de 25 de Ieverelro de 1959 _ Retéflca o
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432
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483
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45 A66 -

a-eira. de 'Procurador no Qua-

dro de

Pessoal do Instituto

Nacional de Imigração e . C o-
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D. O. de 3 de março de 19'39
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D. O. de 27 de fevereiro
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493
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D .• O .de 28 de fevereiro de

45.468 -

Agricultura. Publicado no D.
O. de 28 de fevereiro de
1959
45,4'70 - Decreto de 26 de fevereiro de Ht59 _ Transfere,
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cão de Tabela Numérica Especíal de
Exte-anumerártomensalista do Ministério da
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'Publicado
no
D. O. de 28 de fevereiro de
1959 .
494
45.47:1 - Decreto de 26 de fevereiro de 1959 - 'j'ransfere,
sem aumento
de despesa,
funções de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da Agricultura; que menciona. publicado no D. O. de
28 de fevereiro de 1959 ..... .494
45.47.2 - Decreto de 26 de fevereiro de 19-59 -Transfere,
sem aumento
de - despesa,
função da Taoela Numérica
Especial de Extranumeráriomensalista do Ministério da
Agricuâtura, e dá outras provrdêncías ,
'Publicado no
D. O. de 28 de fevereiro de
1950 ...•.....................
~94

493

Decreto de 26 de revereírc de 1959 .- Aprova o
Regulamento da Dlretorta de
6u1:t;istênr.:::ia (DE). iPublica'do no D. O. de 3 de março
de 1959 . .
45.477 - Decreto de 26 de fevereiro de 1959 - Arprova o
Regulamento da- Diretoria de
Finanças (DF). Publicado no
D. O. de 3 de março 'de 1959
45 ..(1'7<1_ rtecreto de 26 de fevereiro de 1'959 _ Cria o estandarte-distintivo
para a
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Publíoado no D. O. de 3 de
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45.479 - 'Decreto de 2Qde fevereiro de 1959 - P.JProva o
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das
Colônias
Militares ide Fronteira na
Amazônia. Publícado no D.
O. de 5 de março de 1959..
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45.'180 - Decreto de 26 de fevereiro de 1959 - Reduz, tem:pop'u:riamente, exígiêncías do
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para Oficiais -da Marinha.
PubltcaJdo no D. O. de 28 de
fevereiro de 1959

534

.,45.481 - Decreto de 2Q de fevereiro de 1959 - Dispensa,

534

45.48Q - Decreto de 26 de fevereiro de 1959 - Declara
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4'2.'1018:,' de 19 de agôsto de
195.7. PubHca.do no D. O. de

3 de março de 1959 .

535

45.48'3 - Decreto. de 26 de revereiro de 1959 - Autoriza o
cidadão. brasileiro Fausto Migtío a pesquisar quartzo e pedras coradas no município de
Teófilo Otôní, Estado de Minas Gerais. eucnceoo
no
D. O. de 3 de março de 1959

535

45'.484 - Decreto de 26· de -fevereiro de 1959' - Autoriza o
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brasileiro
Ailton
Borghezi e pesquisar feldspato no município de Andradas, Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 3 de
março- de 1959

536

45.485 - Decreto de 26 de feveeriro de 1959 - Concede à
Carboníhera Oriciuma Límdtarja autorização para funcionar como emprêsa de minetração'; Publicado no D. O.
'de 3de março de 1!}59

53ô

45.486- Decreto de ':26 de fewereíro de 1959 - Concede à
Jrmãos bani & eial Ltda.
autorização para funcionar

536,

'537:

45.488 - Decreto de "Z5 de aeverelro de 1959 - Autoriza o
cpdadão 'brasileiro José Patruz de Sousa a lavrar cianita no município de Gouveia,
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do Regularnerrto de Promoções para Orficiais da Marinha. Publicado no D. O. de
28 de fevereiro de 1959'

como emprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de 3 de
março de 1959
45.487 - Decreto de ';l6 de fevereiro de 1959 - Autoriza o
cidadão. brasíjeírn João Henríque Bian:Clhini a 'pesquisar
fluorita, no munícfplo de Palhoça, Estado de Santa Catarina. Publicado no D. O .
de 3 de março de 1959

45.4089 - Decreto de 26 de fevereiro de 1959 - Retifica o
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38.4'50, de 28 de: dezembro de
1955. Publicado no D. O. de
3 de março de 1959
.,
45.490 - Decreto de 26 de fevereiro de 1959 Autoriza
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Publicado no D. O. de 3 de
março de 1959
45 Af1l - Decreto de 26 de fevereiro de 1959 - Concede a
Elias ZaldanMaluf & Filhos
autorização para funciona:
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Publicado no D. O. de 3 de
março de 1959 ..... ~ .. . . . . . .
45.49-2 - Decreto. de 26 de fevereiro de H.l59 _ .Autcriza,
"Ortnco'
Organização
Imobiliária e Comércio Ltda.
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munícíplo de Guarapart, Esta/do do Espírito Santo. Publícado no D. O. de 3 de
março de 1959
45.493 - Decreto de 2-5 de fevereiro de 1959 - Autoriza o
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março de 1959
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Radíoelettrící - Socletà Per
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de 12 de março de 1959 ....

547

Decreto de 27 'de fevel-eiro de 1959 - Concede à.
sociedade Navegação Bchmitt
Garcia
Ltda.,
autortsacão
para con tinuBll' a ruaieícnar
como emprêsa de navegação
de cabotagem. publicado no
D. O. de 13 de março de 19.~9"

547

45.507 - Decreto de 27 de fevereiro de 1959 - Revoga o
Decreto que concedeu à Sociedade Lederle S. A. autorização para funcionar na República. Publicado no D. O.
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Decreto de 26 de revereiro de 1959 - Autoriza o
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45.-500 -
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de 3 de março de 1959
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D. O. ele 5 de março de 1959

1959

....••............

330
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45.536 - Decreto de 5 de março de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Xímenes Fernandes a pesquisar
mica no município de Respíendor, Estado de Minas Gerata. Publicado no D. O. de
11 de março de 1959 . ....
45.537 - Decreto de 5 de março de 1959 - Autoriza o CIdadão brasileiro, Arcíso Motta, a pesquisar mica, pedras
coradas e quartzo, no munlcípío de Capelinha, Estado de
Minas Gerais. Publicado no
D. O. de 11 de março de 1959.
45.533 - Decreto de 5 de março de 1959 - Altera o art. Lv
do Decreto n.c 12.'750. de 3r~
de junho" de 19~3. publicado
no D. O. de 11 de março
de 1859
45.539 - Decreto de 5 de março de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Alexandrino
de Oliveira Gorgulho a lavrar água mineral no município de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo. Publicado
no D. O. de 11 de março de

357

557

45.534 -

554

45. 526 .'. Decreto de 3 de marco ne 1959- Dispõe sôbre a

lotação de servidores cedidos
à R.F.lF.S.A. Publicado no
D. O. de 5 de março de 1959

no provisório aos servidores
do Conselho Superior das
Caixas EConômicas Federais.
'Publicado no D. O. de 3 de
março de 1959 .
45.533 - Decreto de 3 de março de' 1959 - Autortza a concessão de suprimento de recursos, e dá outras providências. Publicado no D. O. de 3
de março de 1959 . .
:

554

45.'$27 -

555

555

355

556

1959 .

55:3

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

45.540 - Decreto de 5 de março de 1959 - Renova o De-

558

558

558

559
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ereto n.v 39.983, de 13 de setembro de 1956. Publicado no
D. O. de 11 de março de 1959.
45.541 - Decreto de 5 de março de 1959 - Autoriza o ctdadâo brasileiro JoséPatrus
de Souza a lavrar minério de
manganês no munícípío de
Diamantina, Estado de Minas Gerais. Publicado no
D. O. de 19 de março de 1959.

45.542 - Decreto de 5 de março de 1959 ...:....- Autoriza o cidadão brasileiro Couite Uemarl a lavrar falcoxisto no
município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de 11 de
março de 1959
............
45.543 - Decreto de 5 de março de 1959 - Concede à Kõche & Floriani Limitada autorização para funcionar como empresa de mineração.
Publicado no D. O. de Ll. de
março de 1959
_. . . .
45.544 - Decreto de 5 de março de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro
Francisco
Roberto dos Santos a pesquisar diamantes, no município de Diamantina, Estado de
Minas Gerada. Publicado no
D. O. de 11 de março de 1959·.
45.545 - Decreto de 5 de março de 1959 - Concede à Gil
de Brito & aia. Ltda. autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.publicado no D. O. de 11 de
março de 1959
...........
45.548 - Decreto de 5 de março de 1959 - Concede à Seciedade de Mineração, Indústria e Comércio Somínco
Ltda. autorízação para funcionar como emprêsa -de Mineração. Publicado "no D. O.
de 11 de março de 1939 ....
Decreto de 5 de março de 195-9- -- Autoriza o cídadâc brasileiro Michael Pereira de Souza a pesquisar
calcário, no município de
Matoztnhos, ·Estado de Minas Gerais. Publicado no D.Q.
de 11 de março de 1959 ....

561

551

562

563

554

564

565

15.547 -

565

Págs.
45.548 - Decreto de 5 de marco de 1959 - Autoriza o CIdadão brasileiro Zachartaa
Debelían a lavrar água mineral no município de São
Gonçalo, Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no D.O.
de 11 de março de 1959 ....
45.549 - Decreto de 5 de março de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Horácio Scaramussa a lavrar calcário e
mármore no município de
Cachoeira de Itapemerim, Estado do Espírito Santo. Publicado no D. O. de 11 de
março de 1959
_. . . . . . .
45.55.;) - Decreto de 5 de março
de 1959 - Autoriza a Companhia de Mineração Novalínense a lavrar acre no município de Belo Horizonte,
Estado de
Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 11 de
março de 1959"
45.551-- Decreto de 5- de março
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Nícolau Priolli a
pesquisar minério de cobre
no município de Oapâo Bonito, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de 11 de
março de Hl59
45-.552 - Decreto de5 de março
de 1939 - Autoriza a cidadã
brasileira Altair Paixão Carneiro a pesquisar vermículíte,
no município de Ubá, Estado
de Minas Geraís . Publicado
no D. O. de 11 de març-o
de 1959
45.553 - Decreto de 5 de março
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Luiz Fonseca de
Souza Meu-eles a lavrar pirofilita no munícípío de Santana de Parnaíba, Estado de
São Paulo.
Publicado, no
D. O. de 11 de março de 1959
45.55·1 - Decreto de 5 de março
de 1959 - Aprova o Regimento da Penitenciária Professor
Lemos de Brito e dá outras
providências. Ainda não foi
publicado no Diário O tícíal
45.555- - Decreto de 5 de março
de 1959 - Altera a 'lotação de
repartições atendidas pelos

565

566

568

568

569

&69

570
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Pága.
especial de o-s 10.000 .{)(}O,GO,
para os fins que especifica.
Publicado no D. O. de 1Q de
março de 1959

Quadros Permanente e suplementar do Ministério do Tra-

balho, Indústria e Comércio.
Publicado no D. O. de 6 de

março de 1959
45.556 _ Decrete de 7 de março
de 195& - Concede o abono
urovíeórto ao pessoal ativo
das emprêsas de navegação
marítima, administradas pelo
Govêrrio Federal, e dá outras
providências.
Publicada no
n, O. de 7 de marco de 195<1

45.557 _ Decreto de 7 de março
de 1959 - -c-Concede o abono
provisório aos servidores do
Conselho Regional de Engenharía e Arquitetura 5~
Região (Distrito Federal, Rio
de' Janeiro e Espírito Santo).
Publicado no D. O. de 7 de
março de 1959

570

571

571

4~-.558

- Decreto de 7 de março
de 1959 - Concede o abono
provisório aos servidores da
Caixa de Crédito da Pesca.
Publicado no D. O. de '7 de
março de 1959
. .....
45.559 - Decreto de 7 de março
de 1959 - Concede o abono
provisório aos servidores do
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo. Publicado no D. O. de
7 de março de 1959

572

572

45.5;SS'· - Decreto de lO de marco de 1959 - Retifica a Tabela de Pessoal do Conselho
Fiscal de Pesquisas e dá ou-

tras providências. Publicado
no D. o. de 11 de março
de 19509
45.5,61 - Decreto de io de março de 1959 Dispõe sôbre
Grupos de Trabalho na 'Comlssâo Nacional de Energia
Nuclear e dá outras providências. Publicado no D. O.
de 12 de março de 1959 .....
45.562 - Decreto de 10 de marco de 1959 - Revoga o Deereto -no 26.'623, de 3 de maio
de 1949. Publicado no D. O.
de 12 de março de 1959 .....
4.5.563 -c-Trecreto de 1m de marco de 1959 _ Abre, pelo Tribunal de Contas, o -crédito

572

574

574

574

15.564 - Decreto de 12 de março de 1958 - Altera disposi-

oões do Regulamento da Lei
de Promoções dos Oficiais do
Exército, aprovado pelo Decreto n« 39.344, de 11 de
junho de 1956. Publicado no
D. O. de 14 de março de 1959'
4.5.565, - Decreto de 12 de mar-co de 1~59 _ Concede- abono
provisório .aos servidores da
Administração do PÔl'tO do
Rio de Janeiro. Publicado .no
D. O. de 12 de março de 1959
45.566 - Decreto de 13 de março de 19!'iD - Oficializa medalha. Publicado no D. O.
de 17 de março de 1959 ....
45-.567 - Decreto de 13 de março de 1959 - Extingue o funcionamento dos ciclos do
Colégio Felisberto de Menezes, situado no Dístrtto Federal. Publicado no D. O.
de 17 de março de 1959 ....
45.568 -- Decreto de ! 3 de mar(;0 de 1959 -- Institui 3, Medalha do Mérito na Alimentação Escolar. Publicado no
D. O. de 17 de março de 195-9
45.56P - Decreto de 16 de março de 1959' - Concede o abono provisório aos servidores
da Caixa Econômica Federal
do Rio Grande do Sul. Publicado no D. Cr.v de 16 de março de 1959 . . . . . . . . . . ... . . . . .
45.570 - Decreto de 16 de março de 1959 -- Concede o abono provisório aos servidores
da Caixa Econômica Federal
de São Paulo. Publicado no
D. O. de 16 de março de 1959
45.571 - Decreto' de 16 de março de 1959 -- Concede o abono provisório aos servidores
do Instituto Brasileiro do
Café. Publicado no D. a. de
16 de março de 1959
45.572 - Decreto de 16 de março de 1959 -- 'Concede o abono provisório aos servidores
da .Caíxa Econômica Federal

575

577

5'77

577

5-78

580

580

58()

ATOS

no

PODER

EXECUTIVO

XXIX
Págs_

Págs.

do E..<:;pírito Santo. Publicado
no D. O. de 16 de março
de 1959

581

45. E.'73 -- Decreto de l6 de março de 1959 - Ofíoíalíza o 39

Congresso

Internacional de
Instituições
Superiores
de
Contrôle das Finanças Públicas, a realizar-se, no corrente,
ano, na cidade do Rio de Janeiro. publicado no D. O. de
16 de março de 1959

581

45.574 - Decreto de 16 de março de 1959 Subordina à
Presidência da República a
Comissão Consultiva de Armazéns e Stlos, C01Xl a denominação de Comissão Executívacde Armazéns e Silos.
Publicado no D. O. de 16 de
março de 1959. Reproduzido
no D. O. de 2{) de março
de 1959

Decreto de 16 de março de 1959 - Institui junto
ao CODENO Grupo Ooordenado!' sôbre questões de câmbio e comércio exterior. Publicado no D. O. de 16 de
março de 195-9

45.577 - Decreto de 16 de março de 1959 - Altera a redado art. 3'), do Decreto
nc 45.445, de 20 de fevereiro
de 1959. Publicado no D. O.
de 16 de março de 1959 •...•

r

585:

586'

45.583 ço de
581

Decreto de 18 de mar195-9 Considera de
íriterêsse mtlítar as funções,
exercidas na Campanha Nacional de Merenda Escolar
do Ministério da Educação e
Cultura. publicado no D. O.
de 18 de marco de 1959 .....

587

Decreto de 19 de março de 195.9 outorga concessão à Rádio Progresso de
'Ijüí Limitada para instalar
uma esta-ção rádíodífusora..
Publicado no D. O. de 19 de

45.584 -

582

março de 1959

583

çâó

583

45.578 - Decreto de 18 de março de 1959 - Concede o abono provisório aos servidores
da 'Caixa Econômica Federal
do Pará. Publicado no D. O.

45.585 - Decreto de 19 de março de 1959 - Concede à sociedade
anôníma
"Sínger
.Sewíng Machine Company"
autorização para continuar a
funcionar na República. Publicado no D: O. de 24 de
março de 1959

584

587"

587'

45.5gg - Decreto de 19 de m8Xço de 1959 - Abre ao Ministério da Fazenda o crédito
especial de crs 736JJOn.00{),OO.
Publicado no D. o. de 19' de

março de 1959

de 18 de março de 1959 .... .584

45.5·7:3 - Decreto de 18 de março de 1959 - Concede o abono provisório, aos servidores
da Caixa Econômica Federal
de Alagoas. Publicado no
D. O. de 18 de março de 195,9

45.531 - Decreto de 13 de marco de 1959 - cria a Comissão
de Povoamento dos Eixos Rodoviários e dá outras providências. Publicado no D. O.
de 2Ü' de março de 1959

58~

15.582 - Decreto de 18 de marco de 1959 - Dispõe sôbre a
Campanha Nacional de Merenda Escolar. Publicado no
D. o. de 18 de março de 185'9

45.575 -

45.576 - Decrete de'16 de março de 1959 - Introduz modificações no processamento do
Exame Vestibular do Instituto Rio-Branco do Ministério das Relações Exteriores. Publicado no D. O . de
16 de março de 1959

45.580 - Decreto de 18 de março de 1959 - Concede o abono provisório aos servidores
da Caixa Econômica Federal
de Goiás. Publicado no D.
O. de 18 de março de 19-59

45. &87 - Decreto de 20 de março de ,1959 - Abre, ao Ministério da Guerra, o crédito
especial de Cr$ 4.788. 3r(1'Ü',QO,
para ocorre!' a despesa que
especifica. Publicado no D.
O. de 20 de março de 195945.588 - Decreto de 20 de março de 1959 - Ooncede .o abono provisório aos servidores

588·

589-,

'xxx

íNDICE

Págs.

Págs.
da Caixa Econômica Federal
do Paraná. Publicado no D.'
O. de 20 de março de 1959
'45.589 - Decreto de 2ú de marco de 19,39 - Torna insubsistente o Decreto no 4·5.583,
de 18 de março de 1959, que
considera de Interêsse militar
as funções exercidas naiCarnpunha Nacional de Merenda
Escolar do
Ministério da
Educação e Cultura. Publicado no D. O. de 20 de
março de 1959
"45.590 -- Decreto de 20 de marco de 19&9---Concede o abono provisório aos servidores
do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores
do Estado. Publicado no D.
O. de 20 de março de 1959

589

589

589

'45.591 -- Decreto de 21 de março de 1959 - Dispõe sôbre o
pagamento das contribuições
escolares para o corrente
ano. Publicado no D. O. de
21 de março de 1959

590

'Zl5.592 - Decreto de 28 de março de 1959 -- Concede à União
Brasil Bolívia de Petróleo
S. A. autoriza-ção para funcionar. Ainda não foi publi-cada no Diário Oficial por
falta de pagamento

591

Decreto de 23 de março de 1959 Concede à
Companhia Petrolífera Brasileira autorização para funcionar. Publicado no D. o.
de 31 de março de 1959 ....

591

,'45.593 -

45.594 - Decreto de 23 de março de 1959 - 'Concede à Petrolansa -- Petróleo Andíno
S. A. autorização para funcionar. Ainda não foi publicado no Diário Oficial por
falta de pagamento

591

45.595 -- Decreto de 23 de março de 1959 -- Declara de
utilidade pública a "Associação Comercial e Industrial
de Blumenau", com sede em
Blumenau, Estado de Santa
Catarina. Ainda não foi publicado no Diário Oficial por
.falta de pagamento

591

45.596 - Decreto de 23 de março de 1959 - Declara de utilidade pública a Organização
das vgntídadea não Governamentais do Brasil (OENG)
com sede no Distrito Federal.
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de
pagamento
45. 597 ~ Decreto de 23 de março de 1959- - Declara de utdlidade pública a Fundação
Amazônia, com sede em Manaus, Estado do Amazonas.
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de
pagamento'
45.598 - Decreto de 23 de marco de 1'959 - Declara de utíÍidade pública a Sociedade
Defensora dos Proprietários
da Ilha do Maruim, COm sede
em Recife, Estado de Pernambuco. Ainda não foi publicado no Diário Oficial por
falta de pagamento
45.599 - Decreto de 23 de março de 195-9 - Aprova a mudança da denominação social
da Naya Mundo, "Companhia
de Seguros Terrestres e Marítimos" para Novo MundoComnanhía Nacional de Seguros Gerais. Ainda não foi
publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento ....
45.6{)O - Decreto de 23 de março de 1959 Concede permissão, em caráter permanente, à Companhia Curvelana
Agro-Industrial,
com
sede em Ctn-velo, Estado de
Minas Gerais, para funcionar aos domingos e nos feriados civis ou religiosos.
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de
pagamento
45.6{)1 - Decreto de 23 de março de 1959 _ Concede permissão, em caráter permanente, às filiais da Sociedade Algodoeira do Nordeste
BrasileiroS. A., "Sanbra",
para funcionarem aos domingos e nos feriados civis ou religiosos. Ainda não foi publicado no Diário Oficial por
falta de pagamento

591

591

591
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vegação e Comércio Tamoio
S. A. em que se transformou
a sociedade Navegação e Comércio Tamoio Ltda. autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem. publicado no D. O. de 1 de abril
de 1959 ....
45.603 - Decreto de 24 de março de 1959 - Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito especial
de

Crg

5.'ÜOO.Q<lO,OO,

para

de
592

o

fim que especifica. Publicado no D. O. de 28 de março
~ UH..

5n

45-.604 - Decreto de 24 de mar.co de 1959 - Abre, ao poder
Judiciário Justi-ça Eleitoral - Tribunal Regional Elei-

toral do Amazonas -

o cré-

dito especial de OI'$' 2SÚ ..000,00,

para o fim que especifica.
Publicado no D, O. de 28 de
março de 1959 ...
45.605 - Decreto de 24 de março de 195-9 - Abre, ao Podei'
Judícíártc - Justiça Eleitoral _Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba - o crédito especial de Org 3'Ü'0.OOD,O'Ü',
para o fim que especifica.
Publicado no D. O. de 2B
de março de 1959 ..
45.'600 - Decreto de 24 de março de 1959 - Abre, ao Poder
Judiciário - Justiça Eleitoral ~. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o
crédito especial de .,
.
Cr$ 300.000;00, para o fim que
especifica. Publicado no D .
O. de 28 -de março de 1959
45.6-07 _ Decreto de 24 de março de 1959 - Concede reconhecimento ao curso de bacharelando da Faculdade de
Direito de Passo Fundo, .Ainda não foi nublicado no D.
O. por falta de pagamento
45.608 - Decreto de 24 de março de 1959 - Altere a lotação do Ministério da Educação e Cultura. Publicado no
D. O. de 28 de março de 1359

Págs.

45.6()9 - Decreto de 24 de março de 19&9 - Extingue. a pédido do interessado, o funcionamento do. segundo ciclo
do colégio Progresso Oampineíro, de Campinas, no Estado de São Paulo. Publicado
no D. O. de 28 de março

45.60-2 - Decreto de. 23 de março de 1959 - Concede à Na-

5-93

593

593

593

594

1959

. ...... ...

45.610 - Decreto de 24 de -marco de 1959 - Concede autoriza-ção para o funcionamento dos cursos de música e
pintura da Escola Municipal
de Belas Artes de Caxias do
Sul. Publicado no D. o. de
31 de março de 1959
45, eu - Decreto de 24 de março de 1959 - Cassa a autorização concedida para funcionamento do curso de Educação Física Infantil do Instituto de Educaçáo de Minas
Gerais, Publicado no D. O .
de 23 de março de 1959 .... '
45-,612 - Decreto de 24 de março de 1959 - Concede reconhecimento aos cursos de
Filosofia, Geografia e História, e Letras Neo-Latinas da
Faculdade Católica de Fi1o~
aorta, Ciências e Letras de
Petrópolis. Ainda não foi
publicado no D. O. por falta
de pagamento .. ,
45-.613 - Decreto de 24 de março de 1959 _ Autoriza estrangeira a adquirir fração ideal
do domínio útil do terreno de
acrescido de, marinha que
menciona, situado no Distrito
Federal. Publicado no D. O.
de 28 de março de 1959
45..fH4 - Decreto de 24 de março de 1959 - Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio
pleno dos terrenos que menciona, situados no Distrito
Federal. Publicado no D. O.
de 28 de março de 1959 ...
45,615 - Decreto de 24 de marco de 1959' - Autoriza estrangeiro a adquirir, em transferência de aforamento, o domínio útil do terreno de marmha que menciona, no Distrito Federal. Publicado no
D. O. de 28 dê março de 1959
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594

595

595

595

595 .
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Figa.

Fâgo.
Decreto de 24 de março de 1959 - Autoriza estrangeiro a adquirir. em regime
de ocupação, fração ideal do
terreno de acrescido de martnha que menciona, no Distrito Federal. Publicado no D.
O. de 28 de março de 1959
45.617 - Decreto de 24 de março de 1959 - Autoriza estrangeira a adquirir fração ideal
do domínio útil do terreno de
marinha que menciona, no
Distrito Federal. Publicado
no D. O. de 28 de marco

45,616 -

de 1959

.

596

596

45.-618 -

Decreto de 24 de março de 10959 - Autoriza estrangeira a adquirir fração ideal
do domínio útil do terreno de

marinha e de acrescido de
marinha que menciona, no
Distrito Federal. Publicado
no D. O. de 28 de março
-de 1959
45'.619'
Decreto de 24 de mar(';0 de 1959 ---< Autoriza estrangeira a adquirir o domínio

596

pleno que menciona, situado
no Distrito Federal. Publicado no D. O. de 28 de março
de 1959 .....

45.620 - Decreto de 24 de março de 1959, - Autoriza estrangeiros a adquirir o domínio
pleno de terreno que menciona, situado no Distrito Federal. Publicado no D. O.
de 28 de março de 1959 ....
45.621 - Decreto de 24 de março de 1959 - Autoriza pessoa
jurídica estrangeira a adquirir, em transferência de aforamento, e domínio útil do
terreno de marinha que menciona, no Distrito Federal.
Publicado no D. O. de 23 de
março de 1959
45-.{322 - Decreto de 24 de marco de 1959 - Autoriza Carlos
Antônio de Souza Ribeiro a
comprar pedras preciosas.
Publicado no D. O. de 28 de
março de 19&9 .. ~..........
45,~23 Decreto de 24 de março de 1959 - Extingue Coletoria Federal. Publicado no
D. O. de 28 de março de Hl59

596

597

45.624 - Decreto de 24 de março de "19'59 Autoriza H.
stern Comércio e Indústria
S. A., a comprar pedras
preciosas. Publicado no _ D.
O. de 28 de março de 1959
45.625 - Decreto de 24 de março de 1959' - Autoriza a rirma Nóbrega & Dantas Sociedade Anônima - Indústria e
Comércio a comprar pedras
preciosas. Publicado no D.
O, de 28 de março de 1959
45 .B26 - Decreto de 24 de março de 1959 - Autoriza a firrol:', Pedrex Limitada a comprar pedras preciosas. Publicado no D. O. de 28 de março de 1959
45.627 - Decreto de 24 de março de 1959 - Autoriza estrangeira a adquirir fração ideal
do domínio útil do terreno de
acrescido de marinha que
menciona, no Distrito Fêderal . Ainda não foi publicado no D. O. por falta de
pagamento
45.628 - Decreto de 24 de março de 1959 - Autoriza a concessão de suprimentos de recursos à Comissão de Marinha Mercante e dá outras
providências. Publicado no
D. O. de 24 de março de 1959
45.629 - Decreto de 25 de março de 1959, - Altera a lotação de repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério
da
Agricultura.
Publicado
no D. O. -de 31 de março
de 1959

597

597

597

45.630 - Decreto de 25 de março de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro José Procópio de Rezende a pesquisar
minério de ferro no município de Brumadinho, Estado de
Minas Gerais. publicado no
D. O, de 31 de março de 1,959'
45.631 _ Decreto de 25- de março de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Márcio Pacífico Homem de Andrade a
pesquisar minérios de ferro e
manganês no munlcínio de
Itabirito, Estado de - Minas.
Gerais. Publicado no D. O.
de 31 de março de 1959 ",..
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Pág,s.

ouro no Munícípío de Maués,

45.632 - Decreto de 25- de março de 1959 - Autoriza Fosforita Olinda 8. A. "Fasa"

a pesquisar fosfato no Município de Iguaraçu, Estado
de Pernambuco. Publicado
no D. O. de 31 de' mar-ço
de

1959

45.633 - Decreto de 25 de março de 19·59 Declara sem
efeito o Decreto nv 4{)1.273, de
5 de novembro de lS56. Publicado no D. O. de 31 de
março de 1959
4.5. -634 - Decreto de 25 de março de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Abelar Mar-

601

GOl

ques da Costa a pesquisar
mica no Município de Galiléia, Estado de Minas Ge-

rais. Publicado no D. O. de
31 de março de 1959

6{)2

45.635 - Decreto de 2;) de março de 1959' - Autoriza o ci-

60(}4

45.641 - Decreto de 24 de março de 1959 - Altera o art. 1°
do Decreto nc 28.495, de 14
de agôsto de 1950. Ainda não
foi publicado no D. Q. ....

6:05

45. B42 - Decreto de 25 de março de 1959 - Declara pública
de uso comum, do domínio do
Estado de Goiás, as águas do
rio "Lageado", Publicado no
D. O .de 31 de março de 1959
éê.. ,643 - Decreto de 25 de março de 1959 - Declara públicas
de uso comum, do domínio
do Estado da Bahia, as águas
do rio "Mato Grosso". Publicado no D. O. de 31 de
março de 1959

60S

Decreto de 25 de março de Hl59 - Declara públicas de uso comum, do domínio do Estado da Bahia, as
ágtias do rio «ouncurt-corrente", e "Paramirim"', respectivamente nos seus trechos
superior, médio e inferior.
Publicado no D. O. de 31 de
março de 195,9

602

606

6GB

Decreto de 25 de março de 1959 - Transfere da
Companhia Salícola Fluminense S. A. para o Govêrno
do Estado do Rio de Janeiro
a concessão para a produção
e fornecimento de energia
elétrica em todo o Município
de Araruama, Estado do Rio
de Janeiro. Publicado no D.
Q. de 31 de março de 1959

6{}7

45.,647 - Decreto de 25 de março cte1959 - Aprova o Regulamento para o Serviço de
Documentação Geral da Marinha. Publicado no D. O.
de 31 de março de 195-9 ....

607

603

45.637 - Decrete de 25 de março de 1959 - Renova o Decreto nv 40.B45, de 2-8 de dezembro de 1956. Publicado no
D. O. de 31 de março de 1959

45.645 - Decreto de 25 de março de 195-9 - outorga ao Govêmo do Estado do Rio de
Janeiro concessão para distribuir energia elétrica no
Município de São Pedro da
Aldeia. Publicado no D. Q.
de 31 de março de 1959 ....

603

45.646 _

45.,638 - Decreto de 25 de março de 1959 - Revoga o Deereto nc 39. Ü'5'Ü, de 18 de abril
de 1956. Publicado no D. O.
de 31 de março de 195-9 .....

604

4.5.'6(,)'9
Decreto de 25 de março de 19S9 - Retifica o arQ
tigo 1 do Decreto nv 41.296,
de,l{} de abril de 1:957. Publicado no D. Q. de 31 de março de 195.9
45.640 - Decreto de 25 de mar- ço de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Ruy Nunes
de Campos Rosa a pesquisar

605

45-.644 -

dadão brasileiro Luiz Gasparetti Júnior a pesquisar argila no Município de Taubaté,
Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de 31 de março de 1959
45.636 - Decreto de 25 de março de 1959 _ Autoriza o cidadão brasileiro Raymundo
Thimoteo da Cruz a pesquisar diamante no Município de
Diamantina, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.
O. de 31 de março de 1959

Estado do Amazonas. Publicada no D. Q. de 31 de março de 1959

........J
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Decreto de 25 de março de 1959 - Aprova o Regulamento para a Base "Almirante Castro e Silva". Publicado no D. O. de 1 de abril

45 .648 -

de

1959

Decreto de 25 de março de 1959 - Aprova o Regulamento. para o Serviço de
Admínlstração e Tombamento dos Próprios Nacionais do
Ministério da Marinha. Publicado no D. O. de 1 de abril
de 1959
',",
,'
45.'650 - Decreto de 25 de março de 195-9 - Aprova o Regulamento para o Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha:
Publicado no D. O. de 1 de
abril de 1959
,..
45·. 651 - Decreto de 25- de março de 1959 - Altera o Regulamento para o Quadro de
Práticos dos rios da Prata
baixo e médio Paraná, Paraguai e costa. publicado no
D. O. de il' de eo-n de 1959

009

45-.:649 -

Decreto de 25 de março de 1959 - Altera o Regulamento para o Corpo do
Pessoal Subalterno da Armada. Publicado no D, O. de
1 de abril de Ul59 .,,,.....
45.653 - Decreto de 2& de março de 1:959 Suprime a
alínea g do art. 11 do Regoulamento para a Secretaria
Geral da Marinha. Publicado no D. O. de 1 de abril

610

612

013

45.652 -

de

1959

Decreto de 25 de março de 1959 - Aprova o Regulamento das Operações Imobiliárias da Carteira Hipotecária e Imobiliária da Associação dos Subofícíaís da
Armada. Publicado no D. O.
de 2 de abril de 1959 ""."
15,655 - Decreto de 2·5 de março de 1959 - Suprime o artigo 95 e seus §§ 19 e 29 do
Regulamento para as Escolas
Preparatórias eo art. 166,
do Regulamento do Colégio
Militar, dá nova redação ao
art. 153 dêste último' Regulamento e ao art. 54 do Regulamento de Preceitos Comuns

614

aos Estabelecimentos de Ensino do Exército e acrescenta o parágrafo único do artigo &7 dêste último Regulamento, Publicado no D. O.
de 30 de março de 1959 .....
4&.655- A _ Decreto de 25 de
março de 1959 - Transfere,
sem aumento de despesa, função de 'I'abela Numérica Ordinária de Extranumeráriomensalista do Parque CentraI
de
Mctomecanfzação,
para idêntica tabela de Campo de Provas da Marambaía
ambas
do Ministério
da
Guerra. Publicado no D. O,
de 31 de mar-ço de 1959
Decreto de 25· de março de 1959 - constitui grupo de trabalho para estudar
medidas que facilitem a importação de livros estrangeiros, Publicado no D. O, de
25 de março de 1959 .. ' .... ,.
Decreto de 25 de
45 .:65,6~A março de 1959 - ' Considera
destacada em Francisco Beltrâo a 1~/139 R.L, conforme
dispõe o art. 19', da Lei número 2,851 (Lei Básica do
rsxercteo) . publicado no D.
O. de 31 de março de 1959

624.

625

45.656 -

Decreto de 28 de março de 1959 _. Revoga o Decreto ne 4[}.096, de 22 de dezembro de 1958, restabelecendo-se a vígêncía dos Decretos
n.c 8.067, de 1'6 de outubro
de 1241, e n,"38.163, de 31 de
dezembro de 1955. Publicado
no D. O. de 28 de marco de
1959. Retificado no D. Õ. de
3(} de março de 1959
,
45.658 - Decreto de 28 de março de 1959 - Concede o abono provisório l:WS servidores
da Caixa Econômica Federal
de Mato Grosso. Publicado
no D, O. de 28 de março
de 1959
,'
,

625

625

45.657 -

614

45.'1354 -

614

Decreto de 28 de março de 1959 -- Concede o abono provisório aos servidores
da Caixa "Econômica Federal
do Rio Grande do Norte. Publicado no D. O. de 28 de
!!1arço de 1959 ., ..... , ... "

626

626

45.659 -

626
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45 .B61)

~

Decreto de 3-1) de mar-

ço de 1959 - Dispõe sôbre o
funcionamento do Escritório
Técnico de Coordenação dos
Projetos e Ajustes Administrativos do Ponto IV. Publicado no D. O. de ao de março de 195945 .661 ~ Decreto de 30 de mar"ÇO de 1959 - Concede o abono provísórto nos servidores
dos Quadros Extraordinários

das

Universidades

627

Federais.

Publicado no D. O. de 30 de
março de 195·9

627

45-.662 - Decreto de 30 de março de 1959 - Concede o abo-

de 1959
45.670 - Decreto de 31 de mar-

no provisório aos servidores
da Caixa Econômica Federal
do Ceará. Publicado no D.
O. de 3Q de março de 1959 ..
45'.16i)3

~

viço Público Federal e nas
Autarquias. Publicado no D.
O. de 30 de março de 1959
45-.ú68 - Decreto de 31 de março de 195:9 ,- Concede o abono provisório aos servídores
da Caixa Econômica Federal
da Paraiba. Publicado no D.
O. de 31 de março de 1959
45.669 - Decreto de 31 de março de 1959 - 'Concede o abono provisório aos servidores
do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura _ 7f!.
Região (Paraná). Publicado
no D. O. de 31 de março

628

Decreto de 3:0 de mar-

ço de 1959 - Renova o Decreto nv 30.232, de 3 de dezembro de 1951, que declarou. de
utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nac i o TI a I de
Obras Contra as Sêcas, área
de terreno situada no .Munícípío de Senhor do Bonfim,
E..stado da Bahia. Publicado
no D. O. de 2 de abril de 1959 628
45.664 -Decreto de 30 de março de 1959' - Concede prêmio
para a construcâo. de armazéns, em Natal, Estado do
Rio Grande do Noi-te. Publicado no D. O. de 2· de abril
de 1959
528
45-.655 - Decreto de 3{} de março de 1959 - Outorga concessão à sociedade Rádio Camaquense Limitada para ínstalar uma estacâo radiodlfusora , Ainda não foi publicado no D. O. por falta de
pagamento
. . . . . . . . . . 6~9
45.665 - Decreto de 3«) de março de 1959 - Outorga concessão à Rádio Clube Paranaense .Limitada para instalar uma estação radiodifusora. Publicado no D. O . de ~
31 de março de 1959
629
45.6'67 - Decreto de 30 de março de 1959 - Dispõe sôbre nomea-ções e admi.:,sões no /8e1'-

ço de 1959 --Concede o abono provisório aos servidores
do 'Serviço Social Rural. Publicado no D. O. de 31 de
março de Hl59
45.,6711: -- Decreto de 31 'Ide marco de 1959 -- Albre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de c-s 138. GI33J056,OO,
para o fim que espcctnca.
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial
45.672 - Decreto de 31 de mar-

629

629

630

631

631

ço de HJ59 -- Abre, ao Ministérior da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 20.000.000,úO,
a que se refere a Lei n.« 3.470,
de 28 de novembro de 1958,
Ainda não foi PUbUC3do no
Diário Oficial ...... .',........

45.673 - Decreto de 31 de março de 1959 - Transfere, sem
aumento .de despesa, função
de Contínuo, refer-ência 23,
da' Tabela única de Extranuenerárío-Mensallsta do Míntstério da Agricuâtura para
Idêntica Tabela do Departamento Administrativo do Se.\'viço Público, e dá outras providências. Ainda não foi publicado no Diário Oficial ....
45.G74 - Decreto de 31 de março de 1959 - Abre ao Ministérlo da Saúde o crédito espe ..
cial de .cr$ 10.000.000,00, nara
auxiliar o Hospital Pró-'Matre, no Distrito ~ Federal. Publicado no Diário Oficial de
1 de abrm de 1959

631

631
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41.4JIU -

Iíca de um trecho existente no
curso d'água denominado Rio
Apa, distrito da sede do município de Bela Vista, Estado
de Mato Grosso. Retificado
no D. a. de 13 de fevereiro de

Decreto de 24 de abril

de 1957 - Outorga concessão
-à Rádio Cultura de Araçatuba
Ltda. para.
instalar
uma
estação radiodifusora de ondas
tropicais. Publicado no Diário Oficial de 5 de fevereiro
de 1959 .....
43.'63:6 -

635

Decreto de 2 de maio

D.a.

62-5

44.509 - Decreto de 24 de setembro de 1958 - Declara de

utilidade núollca, [para fins de
desapropriação vela Companhia Mogíana de Estradas de
Ferro, área de terreno aítuada
no Município de Santa Cruz
das palmeiras, Estado de São
Paulo. Publicado no D. O. de
19 de" janeiro de 1959.

636

tado de São Paulo. Pubucadc
no D. O. de 22 de janeiro
.... . ..... ,.......

636

Decreto de 23 de outubro de 1958 - Cancela a
autorização concedida 80 IBEe
RE8EARCH INSTITUTE, pelo
Decreto nv 30.385, de 11 de

44.736 -

janeiro de 1958. Publicado no
de 16 de janeiro de
1959

D.a.

636

'Decreto de 6 de novembro de 1958 - outorga à
Prefeitura Munícípal de Bela
Vista concessão para o .aproveítamento de energia hídráu-

637

Decreto de 26 de no-

vembro de 1958 - Concede à
Emprêsa Fongra produtos
Químicos S.A. autorização
para trabalho continuo. Publicado no D.a. de 14, de janeiro de 1959
44.876 - Decreto de 26 de novembro de 1958 Concede
permissão à "Sípes do nrastl S.A." Industrial de Produtos Eletrolítícoa e Sintéticos, estabelecída em S. Caetano do Sul, no Estado de São
Paulo, para funcionar aos domingos e no" feriados civis e
rellgíoson. Publicado no D. O.
de 29 de jenetro de 1959
~«.91G Decreto de 28 de novembro de 1951? -

638

638

Altera dis-

1'03 ] 5.813,

Amertcan Internatíonal Assoclatíon fOI' Econcmíc and Social Development autorlzaçâo
para continuar a funcionar na
República. Publicado no D.O.
de 16 de janeiro de 1959 ..

637

posições dos Decretos númede ] 3 de novembro

44.737 - Decreto de 23 de outubro de 1958 Concede à

44.789 -

de 8 de janeiro de 1959

44.869 -- Decreto de 26 de novembro de 1953 Concede
permissão para que funcione
[,OS domingos e nos feriados
civis e religiosos, a Seção de
Torção de Fio de Nylon da
Firma Indústria de Meias Titan Ltda. Publicado no D.a.
de - 18 de fevereiro de 1959 ..
41.870· -

44.7135 - Decreto 'de 23 de outubro de .1958 - Declara de
tllidade púbâüca o Instituto
Brasileiro de Desenvofvímento e ,de 'Pesquisas Hospitalares,
com sede em: São Paulo, Esde 1959

637

concessão à Rádio Sociedade
Gaúcha Sociedade Anônima
para instalar uma estação radiodifusora.
Retificado no

de 1958 '- Outorga concessão
à Rádio Iracema de Fortaleza
Sociedade- Anônima para íns-taâar uma estação radiodifusora. Publica,do no D. O. de
"5 de fevereiro de 1959 ...

1959
..
44.860 - Decreto de 21 de novembro de 1958 - outorga

637

de 1922 e n'! 42.320, de 16 de
dezembro de J 957. Retificado no D. O. de 12 de janeiro
1'0 de 1959
-. . . . . . . . .
44.916 - Decreto de 28 de novembrc de 195G - Altera disposições dos Decretes números 15.813, de 13 de novembro de 1922, e rtv 42.820, de
16 de dezembro de 1857. Retíf'ícadc no D. O. de 13 de- fevereiro de 1959
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638
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44.917 - Decreto de 28 de novembro de 1958 Declara
sem efeito o Decreto número 36.616, de 20 de agôstc de'
1953. Retífícado no D. O. .de
6 de janeiro de Hl59
639
45 .02~ - Decreto de 4 de dezembro de 1958 - Outorga ao
Governo do Estado do Rio de
Janeiro, concessão para distribuir energia elétrica. Retificado no D,O. de 29 de janeiro de 1959

639

44.029 - Decreto de 4 de dezembro de 1.958 - Declara de

utilidade núbllca a faixa de
terra destinada à passagem
da linha de transmissão da
Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco, de 66 kv, de
Angelim a Maceió, nos Estados de Pernambuco e Alagoas.
Retificado no.D. O. de 29 de
janeiro de 1959

639

45.047 -

Decreto de 12 de dezembro de 1958 ~ outorga
concessão à Rádio Bandeirantes Sociedade Anônima

paro, instalar uma estação de
radíotelevisão. Publicado no
D. O. de 22 de janeiro de
1959
45. 050 ~ Decreto de 13 de dezembro de 1958 ~ Dispõe sôbre a desapropriação de imóvel. Publicado no D. O, de 13
de dezembro de 1958, Retificado no D,O, de 12 de janeiro de 1959 " ' .. " ' . " " " "
15.063 ,- Decreto de 19 de dezembro de 1958 ~ Concede
autorização para o funcionamento do curso de serviço social da Faculdade de Servíco
Social de Santa Catarina. Rétificado no D, O, de 12 de janeiro de- 1959

640

45. OÔ4 ~ Decreto de 19 de dezembro de 1953 ~ Institui a
"Campanha Nacional Educativa de Trânsito" e dá outras
provídêncâas . Pubücado no
D:O. de 19 de dezembro de
H158, Retificado no D.Q, de
12 de janeiro de 1959 ..

640

Decreto de 19 de dezembro rde 1958 - Abre, ao
Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de

45,065 -

639

640

EXECUTIVÓ

xxxvn

Págs.
01'$ 30; 000.000,00 para auxixtlíar a construção da futura
sede do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, no Distrito Federal, Publicado no
D. O. de 19 de dezembro de
lS59. Retificado no D. O. de
12 de janeiro de 1959 .. ,'
640
45,073 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 ~ Ratifica o
Decreto nv 627, de 28 de julho
de 1958, Publicado no D,Q,
de 19 de janeiro de 1959 ,.,'
641
<:'5. 086 ~ Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da The Home Insurance Company. Publicado no
D,Q. de 7 de janeiro de 1959
641
45,088 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 - Concede à
Sociedade Navegação Marenove Ltda.. autorização para
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem. Publicado no D. O. de 7 de janeiro de 1959 ..... " .. ,,""
641
45.089 - Decreto de 22 de de:"
zembro de 1958 - Aprova alteraçôes introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do
capital social .da Companhia
de Seguros "Garantia Industrial Paulista". Publicado no
u.o . de 8 de janeiro de 1959 641
45,096 - Decreto de 22 de dezembro de 1958 ~ Aprova o
Regimento do Serviço de Alimentação da Previdência Social e dá outras providências.
Publicado no D.Q, de 6 de janeiro .de 1959, Reproduzido
no D. Q. de 16 de fevereiro de
1959..
642
45.106~A ~ Decreto de 24- de
dezembro de 1958 - Altera a
tabela de salário mínimo e dá
outras providências, Retificado no D.a. de 10 de janeiro de 1959 """., .. ""."
683
45,111 - Decreto de 26 de dezembro de 1958 ~ Dispõe sôbre a Uníversídade do Rio de
.raneíro. Publicado no D,Q.'
de 19 de janeiro de 1959 ..
683
45. 112 ~ Decreto de 26 de de-"
zernbro de 1958 - Dispõe sô- .
bre entidade mantenedora da
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Págs.
Becola de Enfermeiras do
Hospital São Vicente de Paulo, de Goiânia. PubJfcado no
D. O. de 26 de janeiro de 1959

45.113 -

684

Decreto de 26 de de-"

zembro de 1958 - Concede reconhecimento ao Curso de
Auxiliar de Enfermagem da
Escola de Auxiliares de Enfermagem do Hospital Moinhos
de Vento. publicado no D.a.
ele 27 de fevereiro de 1959.

684

reconhecimento ao recurso de
Oiêncías Econômicas da Faculdade de Ciências Políticas
e Econômicas de Santa Maria.
684

45.138-A - Decreto de 29 de
dezembro de J.958 - Concede

reconhecímento ao Curso de
Engenheiros Civis da Escola
de Engenharia do Brasll oenhalo Publicado no D. O. de
12 de janeiro de 1959
(15.1.41 -- Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr$ 15.585.821,90, para o fim
que menciona. Retificado no
D. O. de 8 de janeiro de 1959

45.143 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Aprova o'
Regulamento do Departamento de Provisão Geral (R-154)
Publicado no D.a. de 8 d~
janeiro de 1959
Decreto de 30 de de...
zembrc de 1958 - Aprova o
Regulamento da Diretoria Geral de Remonta e Veterinária (R-159). Publicado no
D. O. de 8 de janeiro de 1959.
Reprcduaído no D. a. de 10
de janeiro de 1959

684

685

685

45.144 -

45. 146 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Aprova o
Regulamento da Diretoria de

da

697

Diretoria

Geral de Intendência (R-185).
Publicado no D. a . de 8 de
janeiro de 1959

701

45.148 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Aprova o
Regulamento da Diretoria de
Artilha.ria de Costa e ArtiIharta Antiárea (R-76). Publicado no D. O. de 8 de janeiro de 1959

705

Decreto de 30 de dezembro de 1958 -- Anrova o
Regulamento da Diretoria de
Instrução do Exército (R-127).
Publicado no D. O. de 9 de
janeiro de 1959

703

45.153 - Decreto de 31 de dezembro de 1953 - Abre ao
Ministério da Fazenda, c;édi.,.
ditos suplementares, no valor
de Cr$ 700.000.000,00, para o
fim que específica. Publicado no D.a. de 7 de janeiro
de 1959

712

45.154 - 'Decreto de 31 de dezembro de 1958 - Retifica o
Decreto nv 39.932, de 5 de setembro de 1956. Publicado no
D. O. de 7 de janeiro de 1959

712

45.J.49 -

45.155 -

Decreto de 31 de dezembro de 1958 - Concede a
"Jndumar'
Industrial Mármores Ltda., autorização para
funcionar como emprêsa de
mineração. Publicado no D.o:
de 7 de janeiro de 1959 ....

713

Decreto de 31 de dezembro de 1958- Concede à
Pexbex Minérios S.A. autorização para continuar a funcional' como emprêsa de mineração. PUblicado no D. O. de
7 de janeiro de 1959 ,.......

713

45.156 690

45.145 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Aprova o
Regulamento da Diretoria de
Veterinária (R-34). publica.
do no D.a. de 8 de janeiro de
1959

(R-42). Publicado
no D. a. de 8 de janeiro de
Hl59. Reproduzido no n.o .
de 10 de janeiro de 1959.
Reproduzido no D. a. de 20
de fevereiro de 1959
45.147 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Aprova o

Regulamento

45.114 - Decreto de 26 de dezembro de 1958 Concede

Publicado no D. O. de 12 de
janeiro de 1959:............

Págs,
Remonta

694

45.157 - Decreto de 31 de de ..
zembro de 1958 Autoriza
emprêsa de mineração Irmãos
Thá S.A., Construções Indústrias.e Comércio a pésqui88.1' calcário no município AI-
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Págs.

mirante 'I'amandaré, Estado
do Paraná.
Publicado no
tr.o . de 7 de janeiro de 1959

713

45.158 -- Decreto de 31 de dezembro de 1B58 - Renova o
Decreto 110 39.803, de 16 de
agôsto de 1956. Publicado no
D.a. de 7 de jajietro de 1959

714

Decreto de 31 de dezembro de 1958 - Autoriza a
Sociedade Brasileira, de Imóveís Ltda. a pesquisar mínério de ferro no Município de
Corumbá, Estado de Mato
Grosso. Publicado no D. O.
de 7 de janeiro de 1959 ...

714

45.160 - Decreto de 31 de dezembro de 1958. Concede à
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DECRETO Nv 45.199 -

DE

2 DE JA-

DECR.ETO N9 45.200 -

DE

7

NEIRO DE 1959

DE JANEIRO DE 1$'39

Concede à Companhia Aymorés, ln-:
tiúetria-Naoeqaçõo-Ccmércío,
autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.

Abre, pelo Ministério da Saúde, o
crédito extraoniinório de Cr$ .....
60. noo. Oi).ú,{l() para assistência e amparo às populações vítimas ae inundações.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, íncíso I, da Constituição. e
nce têrmos do Decreto-Jeí n.v 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artdgo único. ~ concedida à Companhia Avmcrés, Indústria-NavegaçãoComércio, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, autorização para funcio-

nar como emprêsa de navegação de
cabotagem, com os estatutos e demais
atos constitutivos transcritos nas Escrituras Públicas lavradas em 6 de
setembro de 1958 e 19 de novembro

do mesmo ano, e com o capital de
Cr$ 25.000.00000 <vinte e cinco mi-

lhões de cruzeiros) , dividido em 25.000.
(vinte e cinco mil), ações nominativas, ordinárias e preferenciais, de
valor de Cr$ 1. 000,00 (um mil cruzeiros), cada uma,· pertencentes a cidadãos brasileiros natos, obrigando-se
a mesma sociedade .a cumprir integralmente as leis' e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 2 de janeiro de
1959; 138 9 da Independência e 71'" da
República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.« I, de acôrdo com o artigo 75, parágrafo único, da Constituição, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos têrmos do art. 94 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério da Saúde, o crédito extraordinário, de Cr$ 60.0(}O.O·DO,QO (sessenta
milhões de cruzeiros), para aplicação
na assistência e. amparo às populações atingidas pelas inundações no
Município de Caxias, Estado do Ria
de Janeiro.
Art. 2'" A importância do crédito
a que se refere o art. 19 será deposítada no Banco do Brasil S. A.
disposição do Ministério da Saúde, e
aplicada sob o regime de suprimentos.
Art. 39 O Ministério da saúde promoverá, . em· cooperação com o Govêrno do Estado do Rio de Janeiro,
Prefeitura Municipal de Caxias, hem
como outras organizações,
trabalho
conjunto de assistência e amparo de
que se trata.
Rio' de Janeiro, em 7 de janeiro
de 1959, :38 9 da Independência e 71l)
da República.
á

°

JUSCELINO KUBITSCHEK.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

Mario Pinotti.

Lucas Lopes.
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DECRETO N.9 45.201 __

DE

'7

DEORETO N.O? 45.202 _

DE

DE

JANEIRO DE 1959

7 DE JANEIRO DE 1959

Transfere funções das Tabelas Numéricas Especiais de Bxtrcnumeráriomensalista do Ministério da Aero-

Transfere junções das Tabelas Numericae Especiais de Extranumerário-Mensalista do Ministério da
Aeronáutica, que menciona.

náutica, que menciona.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Ficam tracisferídas as seguintes funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumeráriomensalista abaixo indicadas:
I - uma função da Lanternen-o,
referência 21, ocupada por Everaldo
ce Almeida França, da 'Tabela do
QU8.l'bel General da 2.u- Zona Aérea

para a da Diretoria' de Intendência
da Aeronáutica;

II

o

~

uma função de aruücc. refe-

rência 21, ocupada por Clovis Ermenegtldo da Silva, da Tabela d.a Dire-

toria de Intendência da Aeronáutica
para a do Quartel General da. 2.:.t zo-

na Aérea;

IH - uma função de Bombeiro
Hidráulico, referência 22, ocupada
por Asdrubal de Barros, da Tabela
do Serviço de Administraçâo de Edifício da Aeronáutica para a da Díreteria de Engenharia;

crt.. 87, Item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0? Ficam transferidas as seguintes funções das Tabelas Numéricas Esueciaís de ExtranumerártcMensalista abaixo indicadas:
I uma função de Trabalhador,
referência 17, ocupada por José
Ataíde Borba, da Tabela do Quartel
Ceneral da 2.a Zona Aérea para a da
Base Aérea do Recife;
II - uma função de Auxiliar de
Aeródromo, referência 17,
ocupada
por Pedro Cícero de Souza, da Tabela ela Base Aérea do Recife para
a do Quartel General da 2.:j- Zona
Aérea'
IH '~ uma função de Artífice, referência 20, ocupada por Carlos de
Oliveira Cabeda, da Tabela do Denóstto de Aeronáutica do RIo de Janeiro para a do Quartel General da
s.» Zona Aérea.
Art. 2. Q Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r~
vogadas as disposições em contrário.
Rio

~

de Janeiro, 7 de

janeiro de

133. Q da Independência e 71. O?

1959.

da República.

IV - uma função de Vigia, referência 22, ocupada por João de Oliveira, da Tabela do Serviço de Admínictração do Edifício de Aeronáutica
para a da Base de Santa Cruz ~

V

Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o

JUSCELINO KUBITSCEEI{

Francisco de Mello
DEORE'TO N. O? 45. 2ü3
7 DE J ANElRO DE 1959

uma função de Serviçal, refe-

DE

rência 20, ocupada por verbena Bra-

ga de Seixas Haasper, da Tabela da
Base Aérea de Belém para a da Base Aérea de São Paulo.
Axt, 2.° üste decreto
entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de
1959; 138.° da Imdepandêncía e 71.°
da República.
JUSCELINO

KUBI'.t'SCHEI{

Francisco 'de Mello

Fixa o
número mínimo de vagas
para a cota compulsória, no Ministério da Aeronáutica.

o

Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o

artigo 87, item I, da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto
no § 1.9 do Art. 17, da Lei número
2.370, de 9 de dezembro de 1954, de-

creta:
Art. 1. O? Fica fixado, para o ano
de 1959, 00 l\~inistério da Aerooáu-

Aros DO· PODER EXECU'J1VO

tíca, O número mínimo de vagas
para os postos abaixo, dentro dos
seguintes limites:
(1/7
do
Major-Brigadeiro-do-Ar
efetivo) - 1.
Brigadeiro-do-Ar (lJ7 do efetivo)
-

2.

Coronel Aviador (l/lO do efetivo)
-

6.

Tenente-Coronel Aviador (1I2Q do

efetivo) -

6.

Major Aviador
-

0/30

do efetivo)

6.

Coronel Intendente O/1{) do efetivo) - 1.
Tenente-Coronel Intendente (1/20
do efetivo) - 1.
Major Intendente 0/30 do efetivo) - 1.
Ocromel Médico (l/lO d o efetivo)

,

-l.

Tenente-Coronel Médico (1/20 do
efetivo) - 1.
Major Médico (1/30 do efetivo)
-

2.

Major Farmacêutico - 1.
Major Especialista em Avião (1/30
do efetivo) - 1.
Major Especialista em Comunicações - 1.
Art. 2. 9 :Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de janeiro
de 195,9; 138.° da Independência e'
71. 9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

a transferência da função de Aude Artífice, referência 17,
ocupada por Nathanael Oomrado de
Figueiredo, é da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-Mensalista da Base Aérea do Galeão para
a da Escola de Comando e' EstadoMaior da Aeronáutica e não como
constou daquele decreto.
Al't. 2.9 ítste decreto entrará em
vigor na data de 'sue publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 7 de janeiro de
1959; 133." da Imdependêncía e 71.°
da República.
xíliar

JUSCELrno KUBITSCHEK

Francisco de Mello

DECRETO N9 45.205
DE JANEIRO DE

DE

7

1959

Declara de utilidade pública, para
desapropriação, terrenos necessários ao Ministério da Aeronáutica,
em Fortaleza, no Estado do Ceará.
O F~·esi.d~nte da República, usando
~a a~rIbu.Içao que lhe confere o artígo 87, Item r, da Constituição Fe?~ral e tendo em vista o Decreto-isj
n- 3.365, de 21 de junho de 1941 decreta:
'

Art. !9. São declarados de utilí..
dade pública, para desapropriação os

Francisco de Mello

DECRETO N. 9 45. 24}4

5

DE

7 DE J ANElRO DE 1959

Retifica o Decreto n» 44.829, de 7
de novt2mbro dA 1958. que tra-nsferiu tunção de Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-Mensalista.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art , 1.0 Fica retificado o Decreto
número 44.829, de 7 de novembro
de 1953, para o fim de declarar que

~erren.os com a área de 2.914,SQ~2,
mclusíve benfeitorias nêles existentes,
situados na esquina das Rua Monsenhor Bruno e Deputado Moreira da
Rocha, na Cidade de Fortaleza Estado do Ceará, pertencentes ao' Senhor .Paulo Luciano de Albuquerque
Gentil ou seus hel'deiros ou Sucessores, tudo conforme consta do. processo protocolado na Diretoria de Engenharia daquele Ministério sob número 2.763-58, no qual se encontra a
planta dos terrenos e respectivo laudo
de avaliação.
Art. ~Çl 1?estinam-se êsses terrenos
à. ~ocal1zaça'Ú de residências de of'ícieas da Base Aérea de Fortaleza.
A!t .. 39 .F'ica o Ministério da Aeron~utlC_a autorizado a prómover a
efetlVaçao da desapropriação de que
trata. o presente decreto, na forma
do alto 10 do Decreto-lei no 3.365,

6
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de 21 de junho de 1941, correndo as

despesas à conta dos recursos orça-

DECRETO

N,9 45,207 -

DE

9

DE

JANEIRO DE 1959

mentários próprios do referido Minis-

tério.

Art.

49 Na forma do art. 15 do

Decreto-lei nc 3.365

citado, a pre-

sente desapropriação é declarada de
urgência,

outorga concessão à Rádio õitusora
do Ama.çonas Ltda, para instalar
uma estação radiodifusora.

p a r a efeito de imediata
o presidente da República, usando
imissão de posse dos terrenos.
da atrtbuicão que lhe confere o arArt. 59 O presente decreto entrará tigo 87, n ,-9 I, da Constituição, atenem vigor na data, de sua publicação, / dendo ao que requereu a Rádio Direvogadas as disposições em contrário. fuscra do Amazonas Limitada, e tenRio de Janeiro, 7 de janeiro de do em vista o disnosto no art. 5,9,'
no XII da mesma- Constituição, de1959; 1389 da Independência e 71Q da
ereta:
República.
Art. 1. '? Fica outorgada concessão
JUSCELINO KUBITSCHEK.
à Rádio Dífusora do Amazonas LiFrancisco de Mello.
mitada, nos têrmos do art. 11, do
Decreto n.c 24.ô55, de 11 de julho
de 1934, para estabelecer, a titulo
precário, na cidade de Manaus, EsDECRE"TO N9 45.206
DE 8
tado do Amazonas, sem direito de
exclusividade, uma estação de ondas
DE JANEIRO DE 1S'59
curtas, destinada a executar serviço
de radiodifusão.
Da nova redação ao art. 29 do DeParágrafo único, O contrato de9
creto n 43.511, de 9 de abril de
corrente desta concessão obedecerá
1958.
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
o Presidente da República, usando
dos Negócios da Viação e ObrasPúda atribuição que lhe confere o arblioas, e deverá ser assinado dentro de
tigo 87, item I. da Constituição, de60, <sessenta) dias, a contar da data
ereta:
da publicaçãodêste decreto no "DiáArt. 1° O art. 2. 9 do Decreto nu- rio Oficial", sob pena de ficar sem
mero 43,511, de 9 de abril de HJ58, efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2, Q Revogam-se as disposições
que cria funções na Parte Suplementar da Tabela única de Extranumeráem contrário.
rio-mensalista do Ministério da EduRio de Janeiro, 9 de "janeiro de
cação e Cultura para aproveitamen1959; 138,9 da Independência e 71.Q
to do pessoal docente e administrada República,
tivo da Escola paulista de Medicina,
federalizada pela Lei nv 2.712, de 21
JUSCELINO KUBJTSG..!{EI<:.
de janeiro de 1956, vigorará com a
Lucia
Meira,
seguinte redação:
"Art. 2° Serão expedidas pelo
Ministro de Batado da Educação
e cultura as portarias decorrenDEORETO N9 45.208
DE 9
tes do aproveitamento a que se
DE J ANEIRQ DE '1959
refere ° artigo anterior, cujos
efeitos prevalecerão a partir de
outorga concessão à Emissora de Televisão Continental Sociedade Anô21 de janeiro de 1956".
nima _ TV Continental para énsArt , 29 ~ste Decreto entrará em
t~;~~. uma estação de raâioteieVigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de janeiro de
O Presidente da República, usan1958; 1339 da Independência e 719 da
do da atribuição que lhe confere o
República.
art , 87, nc I, da constituição, atendendo ao que requereu a Emissora
JUSCELINO KUJ3ITSCHEK.
de Televisão Continental - TV OonClovis salgado.
tinental, e tendo em vista o disposto
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urgente restauração do prédio e a.
no art. 59, nc XII, da mesma Consbreve reposição do equipamento do
tituição, decreta:
Instituto de Quimwa da Escora de
Art. 19 Fica outorgada concessão
Engenharia da Universidade do Rio
à Emissora de Televisão Continental
Grande do Sul, destruidos por íucênsociedade Anônima
TV 'contidia, a 11 de julho do corrente ano.
nental, nos têrmos do art. 11, do DeR
Art. zv zste decreto entrara em
ereto nv 24.655, de 11 de julho de
vigor 'na data de sua publicação, fi1934, para estabelecer, a título precando revogadas as díspostçóes em
cário, nesta capital, sem direito de .contrárío.
exclusividade, um-a estação de rádioRio de Janeiro, em 10 de janeiro
televisão, de acôrdo com as cláusude 1959; 1389 da Independência e '719
las que com êste baixam, rubricadas
da República,
pelo Ministro de Estado da vtação
e Obras Públicas.
JUSCELINO KUBITSCHEK
§ 10? A referida estação de rádioClovis Salgado
televisão e suas instalações complementares deverão obedecer às norLucas Lopes.
mas constantes do Decreto nv 31 835,
de 21 de novembro de 1952.
§ zv O contrato decorrente da presente concessão deverá ser assinado
DECRETO NO? 45.210 - DE 10 ~)E
dentro de 60 (sessenta) dias a conJANEIRO DE 1959
tar da data da publicação dêste De:"
ereto no Diário Oficial, sob pena de
Funde, sem aumento de despesa, séficar sem efeito, desde logo, o mesmo
ries funcionais de Artifice da Tabela
Decreto.
Onica de Extranumerário-mensalisArt. 29 Revogam-se as disposições
ta do Ministério do Trabalho, Inem contrárío.
dústria e Comércio.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de
1959, 1339 da Independência e' 719
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artãgo
da República.
87, item I, da Constituição, decreta
JUSCELINO KUBITSCHEK
Art. 19 Ficam fundidas, na forma
Lúcio Meira
da tabela anexa, com denominação
única de série funcional de Artífice.
as 'autaís séries funcionais de Artí-fice
da Tabela única de Extranumerúríomensalista
Parte Permanente do
DECRJETú NQ 45. Z09
DE 10 DE
Ministério do Trabalho, Indústria e
JANEIRO DE 1959
Comércio.
Art. 29 O órgão de pessoal do MiAbre cróiuo extraoravnarío
nistérío do Trabalho, Indústria e Comércio apostilará as portarias dos
o Presidente da República, usando servidores atingidos pelo disposto
neste decreto.
da atribuição que lhe confere c art.
87, item r, da Oonstdtuíção, de acôrdo
Art. 30? :fl:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâc.
com o parágrafo único, de seu art ,
Art . 49 Revogam-se as disposições
75 e, tendo ouvido o Tribunal de Cauem contrário.
tas, nos têrmos do art. 94 do Regu~
lamento Geral de Ccntabllidade PÚRio de Janeiro, em 10 de Janeiro
blica, resolve:
de 1959, 1389 da Independência e 710?
da
República.
Art. .tv Fica aberto, pelo Ministério da Educação e cultura, o crédito
JUBDELINo KUBI'rSCHEIT
extraordinário de ors
15,O(}ü.OOO,09
Fernoruic Nóbreça,
(quinze milhões de cruzeiros), para a

oi
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DECRETO N9 45.211 JANEIRO

DE 10 DE

DE 1959

Altera dispositivo ào Decreto numero
43.935, de 3 de tutno à·e 1958

lher, Helena Leon Torres, fizeram à
União Federal, do terreno com a área
de 600,OOm2 (seiscentos metros quadrados), situado na Rua São Paulo,
na Cidade de Auriflama, no Estado
de São Paulo, tudo de acôrdo com os
elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o nc 2'79.242, de 195-'7.
Art. 29 Destina-se o terreno ..'t que
se refere -o artigo anterior à construção de prédio para instalação da
Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 10 de janeiro
de 1959; 133'? da Independência e '7I'?
da República.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, deereta:
Art. l'? A alínea
do art. 11) do
Decreto nc 43.935, de 3 de julho de
1958 passa a vigorar com a seguinte
redação:
"ã)
Delegações permanentes
junto ao Conselho da Uniào In-.
JUSCELINO KUBITSCHEK
ternacíonal de 'I'elecomunícaçôes
e ao Comité Portuário JnterameLucas Lopes
rtcano da Organízaçào .dos EstaLúcio
Meira.
dos Americanos (OEA) , bem como
Delegados e Inspetores 'I'àcnícos
do Lloyd Brasileiro P. N " incluDECRETO N9 45.213 - DE 13 »s
sive servidores lotados em suas
Delegacias e Agências na Europa
JANEIRO DE 1959
e nos Estados Unidos da Améoutorga
concessão
à Rádio Dijusora
rica.
do MW'anhão Limitada para insta9
Art. 2 O presente decreto é consilar U1na estação rastícaüueora,
derado em vigor a partir de 10 de
janeiro de 19'58, revogadas as dispoAinda 'não foi publicado no Diário
sições em contrário.
Oficial por falta de pagamento.
Rio de Janeiro, em 10 de janeiro
de 1959; 13S'? da Independência e 71'?
da República:
DECRETO N9 45.214, DE 13 DE
â

JANEIRO

JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco Negrão de Lima
Lucas Lopes
Lúcio Meira

DECRETO N9 45.212 JANEIRO

DE

lO DE

DE 1959-

Autoriza o Seroicc do Patrimônio da
União a aceitar a doaçào. do terrena que menciona, situado no
Município de Auriftanui, Bstcâc de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição, e de acordo
com o art. 1.1~O do Código Civil,
decreta:
Art. 19 .Píca o Serviço do Património da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que
João Rodrigues Fernandes e sua mu-

DE 1959

Altera o Regulamento de Promocões
para Oticiaie da Marinha.
-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1'? Fica alterado o Regulamento de Promoções para Oficiais da
Marmha, aprovado pelo Decreto número 42. S08, de 13 de dezembro de
1957, para o fim de dar nova redação
ao § 29 do art. 18 e ao art. 114, êste
modificado pelo Decreto no 43.407, de
20 de março de 1958, e acrescentar,
ao referido art. 18, o § 39, a. saber:
"Art. 18 ..........................•

Será computado como tempo
embarque, para todos os efeitos, o
período em que o oficial servir nas
seguintes. comissões: Gabinete Militar da Presidência da República, Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, Gabinete do Ministro da Marinha, Estado Maior das
"§ 29

de

10
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Fôrças Armadas, Núcleos' de Comando
de Zona de Defesa, Estado Maior da
Armada, e Centro de Adestramento
Almirante Marques de Leão e Ilhas
Oceânicas (Trindade e Fernando de
Noronha)" .

,,§ 39
Será computado como tempo de embarque ou de tropa, pata
efeitos dêste Regulamento e a partir

de 16 de julho de 1958, o período - de
serviços dos oficiais Observadores Aé-

reos Navais em comissões de terra
relacionadas com a aviação, desde
que completem as "Exigências Mínimas Anuais para o Pessoal da ME
Obrigado a Vôo" nos anos abrangidos
pelo período em causa. O tempo de
vôo será computado como equivalente
a dias de mar, de acôrdo com as nor-

mas especiais que forem baixadas".
"Art. 114. Nenhuma comísaão poderá ser considerada como substitutiva de exigência regulamentar para
acesso, exceto as previstas nos §§ 19,
29 e 39 do art. 18, referente ao cômputo de tempo de embarque, e .as que
forem estabelecidas, em aviso do Ministro da Marinha, como "tempo de
serviço na tropa", para os oficiaisdo, Corpo de Fuzileiros Navais".
Art. 29 As alterações introduzidas
no § 2° do art. 18 e no art. 114, daquele Regulamento, têm vigência a
partir de 17 de dezembro de 1957, é
as disposições do § 39, ora acrescentado ao referido art. 13, a partir de 16,
de julho de 1958.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 13 de janeiro
de 1959; 1389 da Independência e 71c
da República.
JUSCELINO KUBITSCHECK

Jorge do Paço Matoso Maia

DECRETO N9 45.215 JANEIRO

DE 14 DE

DE 1959

Dispensa, temporàriamente,
exigências do Regulamento de, Promoçôea
para oficiais da Marinha.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição. ôeereta:
Art. 19 Fica dispensada, temporãriamente e- até 31 de dezembro de
1959, a exigência prevista na letra c

do artigo 54 do Regulamento de Pro":"
moções para Oficiais da Marinha.
aprovado pelo Decreto n 9 42 .808, de
13 de dezembro de 1957. para promoção ao pôsto de Capitão-de-Fragata
aos Capitães-de-Corveta que tenham ~
apresentado um número mínimo de
70% de trabalhos determmadoa e
julgados aceitáveis no Curso Básico
de Comando da Escola de Guerra
Naval.
Arb , ac.zste Decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de janeiro
de 1959; 1389 da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Matoso Maia

DECRETO N.9 45.216
DE 14 DE
JANEIRO DE 1059

Altera, Lemooraruimente, o nemüomenta de Promoções para Ojiciais
da Marinha.

o

Presidente da República. usando

°

da acrtbulção que lhe confere
artigo 87, inciso X, da Constituição. de-

creta:
Art, 1.9 Fica alterado, em caráter
temporário e até 31 de dezembro de
196'0, o Regulamento de Promoções
para Oficiais da Marinha, aprovado
pelo Decreto n.c 42.808. de 13 de dezembro de 1957. nara o fim de dar
nova redação
â1íneas a ~'b do artigo 51, e à alínea a do art.. 52, a
saber:
"Art. 51
.
a) um ano de interstício;
b) seis meses de emborque, de prGferência em navios da Esquadra;

às

"Art. 52. As vagas de Capitão-Tenente serão preenchidas. por antiguidade, por Prí.neíros-Tenentes que

tiverem:
a) dois anos de mterstícío, dos quais
um. de embarque:
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Art. 2.9 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de janeiro
de 1959; 138 9 da Independência e 71o!
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorge do Paço sãauoso Maia

DECRETO N° 45.217 JANEIRO

DE

14

DE

DE 1959

Reduz temporàriamente,
exigências
de -- interstício do Regulamento de
Promoções para Oficiaís ua .!Vlqrinha.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam reduzidas, em caráter
temporário e até 31 de dezembro de
1959, para seis meses, as exigências
de Interstício previstas nos artigos
57 e 58 do Regulamento de Promoções
para Oficiais da Marinha, aprovado
pelo Decreto nv 42.808, de 13 de
dezembro de 1957.
ft...rt. 2.° âate decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de janeiro
de 1959; 1389 da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorge elo Paço Bfato$o Maia

DECRETO N.? 45.218 JANEIRO DE

DE 15 DE

1959

Altera o Reçuunaento do Instituto de
óleos do sennco Nacirmui de Pesquisas Agronômicas, do CNEPA, do
Ministério da Açricuitura e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribui-ções que lhe confere ...; artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta;
Art. V? Fica criada no 'Instdtute
de óleos, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacíonal de Ensino e Pesquisas Agronômicas do Ministério da Agricultura.
a Seção de Agronomia das plantas
Oleagmosas,
Cerosaa e Resinosa')
(8. A.), com as seguintes' finalidades:

11

a) pesquisar e coordenar estudos e
pesquisas concernentes à bíclogla das
plantas oleagtnoeas, cerosas e resinosas, realizadas pelos órgãos experimentais do refer-ido Ministério;
b) interpretar os resultados dessas
pesquisas e das técnicas conjugadas,
de forma a estabelecer métodos uniformes e simplificados de curtura das
referidas plantas, adaptadas às condições biológicas de cada região Pl'Odutora.
Art. 2.9 O presente decreto entrará
em vigor na data de suá publtoação..
Art. 3.9 Revogcm-se as disposições
em contrárto.
Rio de Janeiro, em 15 de janeiro
de 1959; 138 9 da Independência "e 71 Ç>
da República.

JUSCELINO KUDITSCHER.

Mario tâeneçhetti,

DECRETO N.9 45.219 - DE 15
JANEIHO DE 19S9

DE

Cria ·0 Núcleo Colonial de Gurçueia
na Comarca de Jeromentui, no Estado do Punú, em terras adquiridas pelo Lnstitvto Nacional de Imigração e cotcraeoçao.

O Presidente. da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, nos têrmos do parágrafo único
do art. 5. 9 , do Decreto-lei n.v 6.117,
de 16 de dezembro de 1943 e, de acôrdo com o Decreto n.c 39. 2B4, de 10
de junho de 19M3, decreta;
Art. 1. 9 Fica criado o Núcleo Ooloníal de Gurguéía, na Comarca de
Jeromenha, no Sstado do Píaui, em
terras adquiridas pelo Instituto Nacional de Imigração e Colonização.
Parágrafo único. A área do Núcleo
'é constituída de 24.278 hectares, 32
ares e 95 centíares, das propriedades
conhecidas como Lagoa Cercada, Feliciana, Perfper! e Barra dos porcos,
tôdas adquiridas por escrituras públicas de desapropriação amigá vel lavradas nos 19s . Oficios de Notas das
cidades de Jerotnenha e 1"11)7ü",no, no
Piaui e, transcritas no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Jeromenha ,
Art. 2.9 Fica criado, na -parte permanente do Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Imigração e
Colonização, um cargo em comissão
de Administrador padrão CC-6, para
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atender ao que dispõe o presente Decreto.

Art. 35) Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro. 15 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 71'".' da

República.
JUSCEUNQ KUBITSCHEK.

Mario Meneçh.etti,

DECRETO N.? 45.220 -,
JANEIRO DE 1959

15

D"5:

DE

Retifica o Decreto n.O 44.917, de 28
de novembro de 1958.

o Presidente da Repúbrica usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.c I, da Oonstttuíçâo e tendo

em vista o que consta do processo
n.c DNPM ....:.... 1.897-57, decreta:
Artigo único. -

Decreto

número

mil novecentos e dezessete (44.917)
de vinte e oito (28) de novembro. de
mil novecentos e cinqüenta e oito
(19Ba} cujo artigo único passa a ter a
seguinte redação: Fica declarado sem
efeito o decreto número trinta e três
mil seiscentos e dezesseis (33 6~ 6) ,
de vinte (2{1o) de agôsto de mil novecentos e cinqüenta e três (1953), que
autorízou Antônio Pacífico Homem
Júnior a lavrar minério de ferro numa área de noventa G quatro hectares e vinte ares (94.21) ha) situada em
terras da Fazenda Pires, no munícípio de Ouro Preto, Estado de Mmas
Gerais.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.

JUSCELINO

t"ica retificado o

quarenta e quatro

DECRETO N° 45.221 -

KUBITSCHEK

Mário Meneonetri

DE

15

DE JANEIRO DE

1959

Altera a lotação numérica de repartições do Ministério da Agricultum.
O Presidente da República, usando da atrtbuíçãc que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição decreta:
Art. 1° Fica alterada, na forma dêste decreto, a Iotaçác numérica dos
seguintes órgãos do Ministério da Agricultura, aprovada pelo Decreto
nc 37.583, de 11 de julho de 1955, alterada pelos Decretos n» 39.599, de 14
de julho de 1956,41.166, de 28 de agôsco de 1957 e 42.533, de 3Q de outubro

de 1957:
Instituto de Eco!ogia e Experimentação Agrícolas

01 -

Sede

Lotação
Perm .

I
I

Cargo isolado em, comissão:

Diretor-CI. E. E. A.)

1

Cargos de carreira:

I

1

I
··1

Almoxarífe

Prático de Laboratório
Químico Agricola

.

1

\

Agrônomo
Agrônomo Biologista
Agrônomo Ecologista
Agrônomo Prutícultor
Auxflíar de Portaria
Datilógrafo

Supí .

1

"

17
3
ti

2
1

3

1

\

1

1
,

1

I

1

2
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Divisâo de Caça e Pesca

01 :- Sede

Lotação
Perfi.

Snpí .

II

Cargo isolado ·em comissão:

I

Diretor (D. C. P.)

1

1

I

Cargos de carreira:

1
I

Agrônomo
Agrônomo Silvicultor
Almcxarife
Auxíjiar de Portaria
,
Desenhista - Desenhista Auxiliar
Datilógrafo
Médico

i
i

1
!

{

1

1
1

1
1

1

2

i

Naturalista
'
Orícíal Admínistrattvo - Escrtturarfo
Prático Rural
Técnico de Caça e Pesca
Vetertnárlc
Veterfnárto Sanitarista

1

1

3

I

I

4
2
ti
4

1

1

i

I

I
Instituto Agronômico do Sul

I

I
I

Cargo isolado em comissão:

Diretor

u.

A. S.)

.

I

Carçoe de carreira:

Agrônomo
Agrônomo Biologista
Agrônomo Cafeicultor
Agrônomo do Fomento Agrícola
Almoxartfe

1

I

j

I
1

I
I

lO
3
2

1

;

1

2

Datilógrafo .........................•................. 1

1

Enologísta
Oficial Administrativo QUÍlni<.\o Agrícola

1

"
Escriturário

I

1

!
Técnico de Educação Rural ..........•........... ·.·1
I

•
1
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Rêde Vitivinícola do Sul

I
I
I

Lotação

I~~~~

I

pcrm.

f

I

corçoe de carreira:
Agrônomo

I

Agrônomo Ecologista
Agrônomo Economista
Enologista
Oficial Administrativo Qulnlico

sunr.

I

1

I
Escriturário

1

;1

,

Químico Agrícola

1

7
1
1
1
1
1

3

I
Art. 2.0 reste decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 1959; 13BQ da Independência c 71t;
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário M eneçnetti

DEOREI'O NO 45.222 - DE 15 DE
JANEIRO DE 1959

'tromctere, sem aumento de despesa,
funções de Tabela Numérica Especial de Bxtramumerório-mensalinta
do Ministério da Açricuttura, que
menciona

o

Presidente da República, usando

da atribuição Que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de-

ereta:
Art. 19 Ficam transferidas: com
os respectivos ocupantes, duas funções de Trabalhador, sendo uma de
referência 13, ocupada por José Geraldo Adão, e outra de rererêncía 16,
excedente, ocupada por Francisco
Venâncio, da Tabela Numérica Especial de Bxtranumerárío-mensalísta
do Parque Nacional de Itatiaia, no
Estado do Rio de Janeiro, do Serviço Florestal para idêntica tabela
da Subestação de Enologia em Baependi, no Estado de Minas G~L'alS,
do Instituto de Fermentação, ::1.0 Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino
e Pesquisas Agronômicas.

Parágrafo umco - A função de
Trabalhador, ref. 16, ora transferida,
continuará como excedente na nova
Tabela.
Art. 2Ç1 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua· publicação
Art. 39 Revogam-se as dísposrções em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 138.Q da Independência. e 71." da

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário M eneanem,

DECRETO NQ 45.223 - DE 15
JANEIRO DE 1959

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
junções de 'Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-Mensalista de repartições do Ministério da
Agricultura, na forma que mencio-

na.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item _I, da. Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam transferidas com os
respectivos ocupantes as funções das

ATOS DO PODER EXECUT!VO

Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-Mensalista do Ministério da Agricultura, abaixo indicadas:
I - Uma (1) função de Trabalhador, referência 18, excedente, ocupada por Alcides José Xavier, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista do Hôrto Florestal de
Pelotas, do Serviço Florestal, para
idêntica tabela do Instituto Agronômico do Sul, do Serviço Nacional de
Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino. e Pesquisas Agronômicas, também em caráter excedente.
II - Uma (1) função de TrabaJhador Rural, referência 13, ocupada
por Olécio Xavier da Silva, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista do Instituto Agronômico do Sul, do Serviço Nacional de
Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino. e Pesquisas Agronômicas, para idêntica tabela do Hôrto
Florestal de Pelotas, do Serviço Florestal.
Art. 29 üste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de janeiro
de 1959; 1389 da Independência e nO?
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N9 45.224 JANEIRO DE

DE

15 DE

1959

Amplia a zona de concessão da Companhia Energia Elétrica da Baiüa,
e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 2" 059,
de 6 de março de 1940 e 5.764, de 19
de agôsto de 1943, decreta:
Art. lO? Fica ampliada a zona de
fornecimento da Companhia Energia
Elétrica da Bahia, com a íncluséo
do distrito de Abrantes, no mumcípto
de Camaçari, Estado da Bahia.
Parágrafo único. As tarifas para
fornecimento de energia elétrica no
referido Distrito serão as vigorantes
na zona de fornecimento da citada
Companhla ,

15

Art. 29 Para o cumprimento do de-.
terminado no artigo anterior, fica a
Companhia Energia Elétrica da Bahia
autorizada a estender a sua linha
de llkV, que passa na margem direita
do rio .Ioanes, até a Vila de Abrantes
no distrito de igual nome, mUnlClpio
de Camaçari, passando pelo Núcleo
Colonial Boa União, da Secretaria.
de Agricultura do Estado da Bahia.
Art. 3.0 Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório, se a interessada não cumprfr
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agri ~
cultura, dentro de noventa (~O) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras de ampliação.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos fíxados pelo Ministro da
Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 49 A interessada fica sujeita
às demais normas do Decreto número
41.019, de 28 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energia. elétrica.
Art. 59 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua oubllcacâo.
Art. "69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 1380? da Independência e 71" da
República.
.JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Menegheiti.

DECRETO NQ 45.225 - DE 15
NEIRO DE 1959

DE JA-

Autoriza a construção de uma linha
de transmissão entre Santo Amaro
e Rio Fundo, no Estado da BíJ.hia,
e dá outras provid:ências.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1,- da Constdtutção, e
nos têrmos do Decreto-lei n« ~.059J de
5 de março de 1940;
Considerando que pela Resolução
ns 1.560 a medida foi julgada conveniente pelo__ Conselho Nacional de
Aguas e. Energia Elétrica, decreta:

16
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Art. 19 Fica a Companhia Energia Elétrica da Bahia autorizada a

construir uma linha de transmissão
entre Santo Amaro e Rio Fundo, no

município de Santo Amaro. Estado
da Bahia, provida de subestações -ele-

vadora e abaixadora em suas extremidades.
~ 1~
A linha e subestações se destinam ao transporte de energia elé-

trica, para reforço do abastecimento
na zona acucareíra do município de
Santo Amaro.
l:: 29 Por ocasião da aprovação dos
projetos pelo Ministério da Ágricul-

turu. serão fixadas as características
técnicas das instalações autorizadas.
Art. 29 Caducará O presente Decreto se a Companhia Energia Elétrica da Bahia não iniciar e concluir

as obras nos prazos marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Art. Sv Este Decreto entra em vi-

gor na data de sua publicação.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições
em c-ontrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de'
1959, 1389 da Independência e 71 9 da

República.

JUSCELINO KUBI1'SCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO NQ 45.226 -

DE

IS

DE

JANEIRO DE 1959

Transfere, da Prefeitura Municipal
de Arcos, para a Prefeitura llJunicipal de Pains, ambas no Estado de

Minas

Gerais, a concessão oura

distribuir energia elétrica no município de Pains, e dá outras provi-

dências.

o

Presidente da República usando

da, atribuição que lhe confere o artigo

inciso I, da Constituição, e l10S
têrmos do artigo 5Q do Decrete-lei
nv 852, de 11 de novembro de 1938,
combinado com o artigo 6Q do Decreto-lei nc 5.764, de 19 de agôato
de HJ43 e com o artigo 19 do Decretoleí ns 7.062, de 22 de novembro de
1944;
Considerando que pela Rescluçào
nv 1.582 o Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica autortaou a
transferência de bem e Instalações,
decreta:
Art. te Fica transferida, para a
Prefeitura Municipal de Pains, Estado
de Minas Gerais, a concessão para

8'7,

distribuir energia elétrica no respectivomunicípio, de que era titular a
Prefeitura Municipal de Arcos.
Art. 29 Fica / autorizada a Prefeitura Municipal de Pains a substituir
o sistema de distribuição existente- no
distrito sede.
Parágrafo único. As características
técnicas dêsse sistema serão fixadas
pelo. Ministério da Agricultura, quando
da aprovação dos projetos.
Art. 39 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
a Prefeitura Municipal de Palns, não
satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agrfcultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e ,
oitenta (80) dias, a contar da, data
da oublícacão dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
ao sistema de distribuição.
II - Assinar o contrato disclpünar da concessâo dentro do prazo
de trinta (30) dias,
contados da
publicação do despacho da aprovação,
pelo Mlnístro d~"Agricultur<1, da
respectiva minuta;
In - Requerer à Divisão de Ag113S,
do Departamento Nacional da Prodneâo Míneral. do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação

do registro do referido contrato no
'I'rtbunal de. Contas, 'dentro de sessenta (G()) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos reteridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da ~\g.:.. icultura.
Art. 4Q A concessão, ora transferida.
fica subordinada às demais normas
00 Decreto u« 41. 019, de 2G de feve-

reiro ele 195'1, que regulamenta os
serviços de energia elétrica.
Art. 5° f;ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação"
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de [aneírc de
1959, 138Q da Independência e 71'} da
República.
J USCELINoKuBITSCUEIC
M ária M eneçhetti.

ATOS

DEORETO NO? 45.227 - DE 15
JANEIRO DE 1959

-rransiere da Companhia

17

DO PODER- EXECUTIVO

DECRETO N'? 45,228 -

~lE

Agríco~a

JANEIRO

_e

Industrial São João, Cerâmica Sao
João S. A. e Indústria de AzuleJos
S. A., para a Sociedade Aiiministradom. Várzea do Capibaribe Limiuuui.
a linha de tromsmissao cuja oonstrucão foi autorizada pelo Decreto
nO? 40.177, de 26 de ouiuõro de

1956.

o Presidente da República, usando

-da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 5D do Decreto .Leí
nc 852, de 11 de novembro de 'U~:~8, e

Considerando que pela Resolução

h" 1.577, de 25 de novembro de 1858,

a medida foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, decreta:
_Art. 19 Fica transferida para. a Socíedade Administradora Várzea do
Oapibaribe Limitada a linha dc transmissão cuja construção foi autortzada
pelo Decreto nc 40,177, de 26 de
ou tubro de 1956.
Parágrafo único. A referida linha
'destina-se a receber suprfmento de
energia elétrica da Companhia Hidre"létrtca doSâo Francisco· e a dístrf'bul-Ia à Companhia Agrícola e Industrial São João, Cerâmica São
João S. A, e a Indústria de Azulejos
S. A., emprêsas associadas à Sociedade Administradora Várzea do Oaptbarfbe Limitada.
Art. 29 A energia elétrica será distribuída pela Sociedade Admíntstra-dora Várzea do Oapibaríbe Lírmtadà,
às suas associadas. pelo preço que
fôr devido à Companhia Hidreiétrica
do São Francisco acrescido .das despesas de operação e manutencào das
instalações referidas. sem outra majoração.

Art. 39 O presente Decreto entra
'em vigor na data da sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 138'? da Independência e 71'? da

República.

DE

DE 15 ns

1959

Autoriza a "Serumeiu" Emprê.'~a
Agropastoril S. A. a ammíicr os
suas instalações da usina hid'i'eletrica de Barreiras, Estado da Bahia.

O Presidente da República usando
da atríbuíçâo" que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição. e nos
têrmos do Decreto-Lei nv 2.059, de
5 de março de 1940;
Considerando que pela Resolução
nv 1.387, a medida foi aprovada pelo

Conselho Nacional de Águas e Energia
Elétrica, decreta:
Art. 1'? Fica autorizada a "Bertaneja" - jêmprêsa Agropastoril S.A.
a ampliar as suas instalações, mediante a montagem de dois grupos
geradores na usina hidrelétrica de
Barreiras, no Rio Grande, afluente
da margem esquerda do Rio São
Francisco, Estado da Bahia.
§ 19 As características dos grupos
geradores serão fixadas oportunamente pelo Ministro da Agricultura,
por ocasião da aprovação do projeto.
§ 29 A ampliação se destina ao
. refôrço do abastecimento de energia
elétrica à cidade de Barreiras.
Art. 29 Caducara a presente autorIzaçâo, índepente de ato declaratório,
se a concessionária não cumprir as
seguintes condícões:
i - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Denartamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agri~
cultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos. projetos e orçamento das obras.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a Que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 39 A concessionária fica obrigada a cumprir as disposições. do
Decreto n: 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
Art . 49 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art: 5'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO

Mário M eneçnetu.

M ária M eneçnetti.

KUBITSCHEK.
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DECRE"Tü N.9 45,22& _
JANEIRO

DE

DE

15

DE

1959

outorga ao Gooérnc ao Estado do
Rio de Janeiro concessão par'}, distriouir energia elétrica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I. da Constituição,
e nos têrmos do artigo 10 do Df:Cl'E::to-lei n.c 2.281, 'de 5 de junho de
1940, combinado com o artigo 3 <.> do
Decreto-lei n. <.> 3.763. de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1. Q :É: outorgada ao Govêrno
do Estado do Rio de Janeiro concessão para distribuir, energia elétrica.
no município de Saquarema, Estado
do Rio de Janeiro, ficando autorizado a montar uma usina geradora
termoelétrica e construir a linha de
transmissão e o sistema de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria ~
Ministro da Agricultura, por ocasran
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas da instalação.
Art. 2.9 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 2,6 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.

Art. 3.9 caducará o presente título, independentemente de ato declaratório, se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oítenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à usina e ao sistema de distrtbuíção e transmissão.
II - Assinar o. contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação, da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
IH
Requerer à Divisão de
águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatórta.. a uverbação do registro dó referido contrato no Tribunal de contas, dentro de
sessenta (60) dias do. registro.

IV - Iniciar e concluir as obras.
nos prazos que forem marcados pelo)
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos nêste artigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da
Agricultura.
Art. 4.9 As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas.
e revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguaa.
Art. g.« Findo o prazo da conco,ssão, deverá a concessionária requerer ao Govêrno Federal que a mesma seja renovada, na forma que, no
respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 6.9 A presente concessão vlgorará pelo prazo de trinta (3l)
anos, contados a partir da data do.
registro, do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 7.9 Revogam-se as dísposiçôes.
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 138.~ da Independência e 71.0da República.
JUSCELTNO KUBITSCHEK

Mârio Meneghetti

DECRETO N9 45.230 JANEIRO DE 1959

DE

15

DE"

Autoriza a São Paulo Light S. A. Serviços de Eletricidade. a construir
uma linha de transmissão entre os:
municípios de Pindamonhangaba e
São José dos Campos, no Estado,
de São Paulo.

o Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constítuíçâo, e,
nos têrmoa do Decreto-lei nc 2.059,.
de 5 de março de 1940,
Considerando que pela Resolução
n? 1. 561 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Agua e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1° Fica autorizada a São.
Paulo Light S. A. - Serviços deEletricidade a construir uma linha
de transmissão trifásica, em circuito.
duplo, entre Pindamonhangaba e São.
José dos Campos, sob tensão nominal
de 88 kV entre condutores, a sermontada na faixa da linha de 40 kV
da mesma companhia.

Aros

DO PODER EXECUTIVO

§ 10 As características técnicas da
linha de transmissão serão fixadas
oportunamente pelo Ministro da
Agricultura, por ocasião da aprovação
do projeto.
§ 29 A linha de transmissão neste
decreto autorizada destina-se a melhoria das condições de fornecimento
de energia elétrica ao município de
São José dos Campos e outros.
Art. 29 Caducará a presente autorização independente de ato declaratório, se a interessada não cumprir
as seguintes condições:
I --...: Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 39 A interessada fica sujeita
as demais normas do Decrteo número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 49 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as dísposícões em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 138Q da Independência e 719 da
República.
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Art. 1. 9 f: outorgada à S. A. Fôrça e Luz Santa Rita concessão para
o aproveitamento da, energia hídráuIíca de um desnível existente no .río
Santana, distrito de Sericita, município de Abre Campo Estado de Minas Gerais, respeitados os direitos de
terceiros.
§ 1. 9 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura da quédà a aproveitar, a descarga
da derivação e a potência.
§ 2. ç O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e' para.
comércio de energia elétrica no Distrito de Serícíta do município de
Abre campo Estado de Minas Gerais.
Art. 2. Q A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decre-to número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3. v caducará o presente tãtulo, independentemente de ato declaratório, se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação dó Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste decreto, o projeto do aproveitamenta hidroelétrico, observadas as
normas técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
JUSCELINO KUBITSCHEK
II Assinar o contrato discipliMário Meneghetti
nar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publícação do despacho da aprovação, da
DECRETO N.0 45.231 _ DE 15 DE
respectiva minuta, pelo Ministro da
JANEIRO DE 1959
Agricultura.
III
Requerer à Divisão de
outorga à S. A. Fôrça e Luz Santa
águas, do Departamento Nacional da
Rita concessão para o aproveitaProdução Mineral do Ministério da
mento de energia hidráulica de um
desnível existente no rio Sa"n.tana, Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatória, a averdistrito de Sericita, mamicipio de
bação do registro do referido contraAbre Campo Estado de Minas Geto no Tribunal de Contas, dentro de
rais.
sessenta (60) dias do registro
IV - Inicial' e concluir as obras
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
nos prazos que forem marcados pelo
artigo 87, inciso I, da Constittnçâo,
Ministro da Agricultura, executandode acôrdo com o artigo 150 do Cóas de acôrdo com os projetos aprodigo de Aguas (Decreto n.c 24.643, vados e com as modificações que
de 10 de julho de 1934), decreta:
forem autorizadas, se necessárfas ,
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Parágrafo único. Os prazos referidos .nêste artigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da
Agricultura. .
Art. 4. Q As tarifas do fornecunente de energia elétrica serão ríxadas
e. revistas trienalmente pela referida
Divisão de Águas.

Art. 5. ç Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função
exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão ao Estado
de Minas Gerais.
§ 1.9 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a.
"Concessão sej a renovada, mediante as
condições que vierem a ser estípula-.
das, desde que faça a prova de que

o Estado de Minas Gerais não se
opõe a utilização dos bens objeto da
reversão.
§ 21. 9 A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até seís (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se c
não fizer, que não pretende a renovação.
Art. 6. ÇI A presente ccncessàc vigorará pelo prazo de trinta (s,:»
anos, contados a partir da data. do
registro, do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
19~8, 138. 9 da Independência e 71. 9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.!"? 45.232 DE

JANEmO

veníente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Comissão Estadual de Energia Elétrica, do
Estado do Rio Grande do Sul, a ampliar suas instalações de energiaelétrica, no Município de Cruz Alta, no
mencionado Estado, mediante a montagem de um grupo diesel-elétrico de
750 H.P.
§ 1. Q As características técnicas
e obras complementares a serem
executadas serão fixadas pelo Ministro da Agricultura, por ocasião daaprovação dos projetos.
§ 2. Q A ampliação, ora autorizada,
destina-se a melhoria do fornecímento de energia elétrica à localidade.
Art. 2.9 Caducará a presente autorização independente de ato declaratório, se a interessada não cumprir
as seguintes condições:
I ~ Apresentar à Divisão de .éguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudc-. projetos e orçamentos das obras a serem realizadas.
li Inicíar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único OS prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 3.9 A interessada fica sujeita
às demais normas estabelecidas pelo
Decreto n. ÇJ 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços
de energia eiétrrca.
Art. 4.9 O presente Decreto entraem vigor na data da sua pubücaçâo.
Art. 5. Q Revogam-se as disposições
em contrarío.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 138.0 da Independência e 71.
da República.
Q

DE 15

DE 1959

Autoriza a Comissão Estadual de
Energia Elétrica do Rio Grande do
Sul a ampliar .sees instalações.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos Decretos-leis n,c 3.763, de
25 de outubro de 1941 e 2.281, de 5
de junho de 1940,
Considerando que pela Resolução
n." 1.570 a medida foi julgada con-

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORETO N9, 45.233 - DE 15 na
JANEIRO DE 1959
Transfere da prefeitura Municipal
de pompeu para a Companhia Fôrça e Luz de Pompeu SI A, a concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica ao M unícipio de Pompeu, Estado de Minas Gerais.

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

Aros DO· :eonim
tigo 87, 'inciso I, da constituição, e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas, (Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934),

Considerando que pela Resolução
no 1.336, de 5 de setembro de 1957,
o Conselho Nacional de Aguas .e
Energia Elétrica autorizou a transferência dos bens e instalações da
Prefeitura Municipal de Pompeu
para a Companhia Fôrça e Luz de
Pompeu S/A., 'decreta:
Art. 1Q Fica transferida para a
Companhia Fôrça e Luz de Pompeu
S.A., a concessão para a produção
e fornecimento de energia elétrica
no município de Pompeu, Estado
de Minas Gerais, de que era titular
a Prefeitura Municipal de Pompeu,
de conformidade com o Decreto número 35.685, de 18 de junho de 1954.
Art. 2Q Caducará o presente titulo, independente de ato declaratório,
se a concessionária não assinar o
contrato disciplinar da concessão,
dentro do prazo determinado pelo
Ministério da Agricultura.
Art. 3Q As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e trienalmente revistas pelo Ministério da Agricultura.
'Art. 4\l Este Decreto entra em vigor na data' de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 133Q 'da Independência e 710
da República.
JUSCELINo

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.9 45.234 _
JANEIRO·
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-EXECUTIVO

de Águas (Decreto n. Q 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. I.Q O art. 1.9 do Decreto
n.v 42.4.:35, de 14 de outubro de 195-7.
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1. 9 Fica transferida para
a Companhia Fábrica de papel
Itajaí a concessão do aproveitamento da queda dágua denominada Salto Grande, no rio Itajaí do &'.11, distrito sede do município de Ituporanga, Estado de
Santa Catarina, anteriormente
outorgada- à "Indústrias Salto
Grande S. A." pelo Decreto número 9 .136, de 27 de março de
194Q."
Art. 2.° rsste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrárto.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 138." da Independência e 71."
da República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DEOREI'O N9 45.235 JANEIRO DE 1959

DE

1'5 de

.cuiorize a Prefeitura MunicipaZ de
Soledade, no Estado do Rio Grande
do Sul, a ampliar suas instalações.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos artigos 19 e 29 do
Decreto-lei nc 2. (}5-9, de 5 de março
de 1940.

DE 15 DE

DE Hl59

Dá nova redação ao art, 1.9 do Decreto n. O 42.435, de 14 de outubro de
1957, que transferiu da empresa
." Indústrias Salto Grande S. A.",
a concessão do aproveitamento da
queda dágua denominada Salto
Grande, no rio Itajaí do Sul, distrito sede do Municipio de ltu-porança, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso t, da constituição e
nos têrmos do art. 150 do Código

Considerando que pela Resolução
n974ü, de 2 de abril de 1952, a medida foi julgada conveniente pelo oonselho .Nacional de .éguas e Energia
Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Soledade, no Estado
do Rio Grande do eut, a ampliar suas
instalações de produção de energia
elétrica, mediante a montagem de
um . novo grupo hidrelétrico, com a
potência de 15'01iiP, de características
iguais às do grupo existente, e executar as obras complementares necessárías.
Parágrafo único. A ampliação ora
autorizada destina-se ao fornecímen-
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to de energia elétrica na zona de
operação da interessada.
Art. 29 caducará a presente autorização independente de ato declaratório, se a interessada não cumprir
as seguintes condições:
Apresentar à Divisão de
I .éguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura, dentro de noventa (90)
dias, a contar da data da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras.
TI - O prazo a que se refere o
presente artigo poderá ser prorrogado
por ato do Ministro da Agricultura.
nrt, 39 A interessada fica sujeita
às normas estabelecidas pelo Decreto nc 41. 019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços
de' energia elétrica.
Art. 49 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 1389 da Independência e 7'19 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N9 45.236 -

DE

15 DE JANEIRO DE 1959

Altera a redaçao do artigo 19 do Decreto n Q 39.059, de 18 de abril de
1956, que outorgou a Alcides Bernardino de Campos e outros, reunidos em consórcio, concessão para
o
aproveitamento
da
energia
hidráulica de uma queda d'água
existente
no rio
Três Córregos,
29 Distrito do Municipio de Teresoicãs, Estado do Rio de Janeiro.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas, (Decreto nv 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 19 Fica alterada a redação
do artigo 19 do Decreto nv 39.05-9, de
18 de abril de 1956, que passa a ter
os seguintes têrmos:
"Art. 19 E' outorgada a Alcides Bernardino de Campos, An-

ExECUTIVO

tônío Franklin Bueno do Prado.
Vicente Caputi Greszí, Abelardo
Bretanha Bueno do Prado,
Francisco Venceslau Braz, José
Braz Pereira Gomes, Eurico de
Souza Leão, Armando Roberto
OU veira Carvalho, Corádia Carvalho de Andrade,
Constance
Blake steiner, Amaro Taylor,
Carlos Frederico Taylor, Antônio Cuquejo, Fazenda Albuquerque S. A. e Teresópolis
country Club, reunidos em consórcio, concessão para precederem, .em conjunto, ao aproveitamento de uma queda d'água,
existente no rio Três Córregos,
29 Distrito do Munícípío de Teresópolís, Estado do Rio deJaneíro, respeitados os direitos de
terceiros.
§ 19 Em portaria do Ministro
da Agricultura, no ato da aprovação dos projetos, serão determinadas a altura r.a queda a
aproveitar, a descarga da derivação e a potência.
§ 29 O aproveitamento destina-se à produção, transmissão
e distribuição de energia elétrica para uso exclusivo dos concessionários.
§ 3" Enquanto o 'I'eresópolís
Country Club, a Fazenda Albuquerque S. A. e Amaro Taylor
tiverem sobras de energia, poderão cedê-las a terceiros até
que sejam tais sobras inteira
e. definitivamente repartidas e
distribuídas entre outros possíveis
beneficiários da
energia
produzida, devendo outrossim
nessa ocasião ser corrigida a
enuxneração dos outorgados concessionários do aproveitamento.
§ 49 Os nomes dos beneficiários das referidas sobras, aludidas no parágrafo anterior, serão averbados à margem do
registro dêste Decreto na Divisão de Aguas".
Art. 2.0 ~ste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 138'? da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

MririoMeneçhetti,
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DE0RE"Tü N.O

15

45.:437 _
1959

DE

DE J~IRO DE

..4 .utoriza o cidadão brasileiro lsidoro
Dequecti a pesquisar quartzo no
município ae Tubarão, Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da" República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
tér~os c:l0 Decreto-lei n« 1.985', de 29
de janeiro de 194ü (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Isídoro Dequech a pesquisar quartzo, em terrenos de propriedade de A velino José Leandro
e outros no distrito de Armazém
município de Tubarão, Estado
d~
Santa Catarina, numa área de
quinhentos hectares (50ú ha) , delimitada por um retângulo que tem
um vértice a três mil metros
(3.00{)m) no rumo magnético oitenta
-e seis graus trinta minutos nordeste
(8o Q 3D' NE) da Igreja de Armazém
e os lados, divergentes dêsse vértice
os seguintes comprimentos e rumo~
magnéticos: seis mil duzentos e cinqüenta metros (6.250m), doze graus
sudoeste (129 SW); oitocentos metros (SOOm), setenta e oito graus sudeste (78 9 SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento apro-vado pelo Decreto nc 3{}.%3D, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.0üO,OO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 1389 da Independência e 719
da República.
J1:iSCELINO KUBITSCHEK

Mârio Meneghetti
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DECRETO N9 45.238 -

15

DE JANEIRO DE

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro lsidoro
Dequech a pesquisar quartzo no
municíp:o de Tubarão, Estado de
Santa C -üaritui,

O presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
nrasüeíro Jatdoro Dequech a pesquisar quartzo, em terrenos de propriedade de Domingos. Felipe e outros nos distritos de pedra Grande
e Azambuja, munícípío de Tubarão,
. e
Estado de santa Catarina, nu..m
á rea
de
quinhentos
hectares
(500 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a dois mil
metros (2.000 mj no rumo verdadeiro norte (N) da Igreja de Azamcuja e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: quatro mil metros (4.00n m) , norte (N); mil duzentos e cinqüenta metros (1.250 m) ,
leste (E).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 1 de
dezembro de 19-51, uma vez se verifique a exístêncía na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,(0) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3\'1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 1389 da Independência e 719
da República.
J USCEIJ:N.O

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO N9 45.239 DE J.'I.NEIRO DE

DE

15

1959

Autoriza o cidadão brasileiro José
Luiz de Oliveira e Silva a lavra]"
argila e areia quartzosa no município de São Simão, Estado de São
Paulo . .

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
térmos do Decreto~lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cídadão
brasileiro José Luiz de Oliveira e Silva a lavrar argila e areia quartzosa
em terrenos de sua proprtedade no lugar denominado Fazenda santa jraua,
distrito e município de-São Simão,
Estado de São Paulo, numa área de
quarenta hectares (4{) ha) '. delimítada por um retângulo que tem um
vértdce na confluência dos córregos
São Simão e Tamanduá e os tacos,
úívergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos, _e rumos· verdade.ros .
quinhentos metros (SOGm), oeste rwr :
oitocentos metros (300m), norte (N}.
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do para..
grafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1· de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras suostàncíaa
discriminadas pelo Oonselno xecional de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorízaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei. os
tributos que fôrem devidos à trníêc.
ao Estado, e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da [',U·
tcrfzaçâo não cumprir qualquer das
'Obrigações que lhe incumbem, a autorízaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts 37
e 38 do Côdigc de Minas.

Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões ~e solo e
subsolo para fins de lavra, na. forma,
dos arts 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo rjepartamenta Nacional na produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de ravra.
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrfculuura, após
o pagamento da taxa de oitocentos
cruzeiros (Cr$ 800,00) .
Art. 79 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e ,71° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário MeneghettL
DECRETO N. ç 45.2.40 -

DE

15- DE

.JANEIRO DE 1959

Autoriza a Companhia Brasileira ue
Mica Sociedade Anônima a pesquisar mica, no município de
Virgolândia, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, 11.Q 1, da Constituição e ':'10S
têrmoe do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 1. 9 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Mica Socíedude Anônima, a pesquisar mica, em
terrenos devolutas, no lugar denominado Bom Sucesso ou Serra de Be-.
bedouro, distrito e município de Virgolândia, Estado de Minas. Gerais.
numa área de oitenta e quatro hectares (84 ne) , delimitada POl.· urn
polígono irregular que tem um vértice a qua trocentos e vínte . e cinco
metros (425 m) , no rumo magnético vinte e cinco graus sudoeste
(259 SW)· da confluência .dos córregos Serra e Bebedouro e os lados.
a partir dêsse vértice, os segutntee
comprimentos e rumos magnéticos;
mil cento e sessenta e oito metros
(1.16& m) , cinqüenta e três graus
sudeste (53" SE); trezentos e setenta e cinco metros (375. m) , quarenta
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graus quarenta e, cinco minutos ;10['deste (4.0° 45' NE); mil cento e cinco metros 0.105 m) , norte (N);
quatrocentos e vinte e cinco metros
(425 m) , setenta e três graus noroeste (739 NW); mil metros (1.000 mi ,
dezessete graus sudoeste .(17 9 SWl;
quinhentos metros (500 m) , .serenta
e três graus noroeste (739 NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita 7.8
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30.230, de 1 de
dezembro de 19'51,.uma vez se verrfique a existência na jazida, corno
associado, de qualquer das suostâncías a que se refere o a.rt. 2.9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 2. 9 O titulo da antorízaçãn de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
oitocentos e quarenta cruzeiros (Cr$
840,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcnção
no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3. 9' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1'5 de janeiro de
1959; 138. Q da Independência e 71.'f
da República.
JUSCELINO

Mário

KUBITSCHEK

Meneghetti

DIDORE'ro Nv 45.241 JANEIRO DE

DE

15

DE

1959

Autoriza a Companhia de Cimento Portland Maringá a pesquisar
calcário no município de Itapeva,
eetaao de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, de
29 de janeiro da 1940 (Código de
Minas), decreta:
~rt. ,1 9 Fica autorizada a Oompanhia de Cimento Portland Marlngáa pesquisar calcário, em terreno de
sua propriedade, no lugar denomínado Sítio santa Rita, distrito e município de Itapeva, Estado de São
Paulo, numa área de sessenta e um
hectares cinco ares e dezoito centdares (61,0. 51~8 ha) delimitada por um

polígono irregular que tem um vértice a quarenta e um metros ~41m)
no rumo verdadeiro sessenta graus
vtnte nove minutos noroeste (609
29'NW) do marco quilométrico" número onze (Km 11) da estrada de
rodagem que liga a Fábrica da Companhia de cimento Portdand Maringá às: pedreirasSambra e 'I'amanduá .e os lados, a partir desse vértice' os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e vinte
e dois metros e setenta centímetros
(522,7'8rn), sessenta e seis graus e
vinte e nove minutos noroeste (66?
2·9'NW); duzentos e oitenta e quatro metros (284). cínquenta e sets
graus e vinte e um minutos sudoeste (5,69. 21'SW); duzentos e oitenta
e cinco metros (28-5), treze graus
trinta e nove minutos sudeste (139
39'SEl; seiscentos e setenta e dois
metros . (672mr, quarenta e nove mínutos sudeste (4.9' SE r : quinhentos
e três metros (503in), oitenta e cinco graus e um minuto nordeste
(85° Dl' NE); trezentos e oitenta e
dois metros (382m), treze graus cinqüenta e um minutos nordeste i,13°
õl ' NE); Quatrocentos e quarenta e
quatro metros (444m), dois graus e
um minuto nordeste (2° (}I' NE): -ín.,
qüenta metros (50m) , trinta e sete
craus e ucn minuto nordeste (37'\ 01'
NE),

Parágrafo único. A execução da
presente' autorização fica sujeita 25
estipulações do Regulamento aprovado ne!o Decreto n.c 30.230, deI."
dezembro de~951. uma vez se verttíque a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncíaa
2,
que se refere o art 2!;> do citado
Reaulamento ou de outras substâncias
discrtmlnadas pelo Conselho Nacional
c'e Pesquisas
Art. 29 O título de autortzacâo
de pesquisa, que será uma via eutêtica dêste Decreto. pagará a taxa de
seiscentos e vinte cruzeiros (Ors ....
620,Cr[)) e será válido pela prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcricão 110 livro nróorío da Divisão ce Fomento 0a Producâo Mine-

ral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam -se 2.$ disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 1389 da Independência e 71Q-da Rapúbllca..
JUSCELINO

KUB::TSCHEK.

Mario Meneghetti.
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DECRETO N9 45,.242 -

DE

15 DE

JANEIRO DE 1959

Anula o Decreto n Q 38.973, de
abril de 1956.

':1:

de

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nc 1.935, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de .Minas) , e

tendo em vista o que consta do processo do Departamento Nacional da

Produção Mineral de TI.O 7.86'7-55. de-

creta:
Artigo único. Fica anulado o

D:~·

ereto número trinta e oito mil novecentos e setenta e três (38.973) «e 4
de abril de 1956

cue

autorizou o

cidadão brasileiro J oâo de Deus Reis,
a pesquisar diamantes e ouro, no
município de Diamantina, Estado de

Minas Gerais.

Rio de Janeiro, 15 de [aneíro de
1959, 13B\' da Independência e n° da

República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario taeneonetn.

DECRETO N'? 45.243 J ANEIRQ DE

DE

15

DE

1959

Concede à Companhia Nacional ue
Minérios autorização para funcionar como emprêsa de msneraçao.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arugo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro oe 1940 (Código de Minas) , decreta;
Artigo único. É concedida 3, Companhia Nacional de Minérios constltuída por escritura pública de 23 de
abril de 1958, rettftcada e rat.ifícuda
j,.rfJa de 4-9-58, 1['.V":H:1:-.s às lJS 56,
do livro 449 e ~ti V'.~1 so do livro 461,
cio cartório do :;10 Ofício de N0t.a.."5
cesta Capital, cem e.ede nesta cidade. autorização l)8X"l funct :·[l<,l" CO!110
eenprêsa de mineração, ficando obrtcada a cumprir Intezralmente <"3 'eis
e regulamentos em vigor ou que '-'enham a vigorar 360re o obt-to desta
autorização.
Rio de Janeiro, 15 de janet-o ôe
1959; 1389 da In-iependêncla e 71° da
Pepúblíca.

JUSCELIN;)

K'JBITSCHEK

Mário Meneohetti :

EXECUTIVO

DECRETO N9 45.244
DE 15
DE JMEIRQ DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Donosor de Oliveira a lavrar água mineral no município de Glicérío, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo 87, nc r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.!}35, de 29
de janeiro de 19'10 (Código de NIinas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Donosor de Oliveira a 1.:1.vrar água mineral, em terrenos de
propriedade de Assad Jorge e 3UGt'OS,
no lugar Agua Limpa, na l-uzenda
São Jorge, distrito e município de
Ghcérro, Estado de são Paulo, numa
área de um hectare (1 ha) , delimitada
por um quadrado de cem metros
(HlOm) de lado, que tem um vértice
a noventa e quatro metros e oitenta
centímetros (94,Eúm) no rumo Verdadeiro setenta e três graus ;::'111CO minutos noroeste (73 9 05' NW) da .onfluência dos córregos São Jorge e
Mata e os lados, divergentes rtêsse
vértice, os seguintes rumos verdaueiros: trinta e nove graus vinte minutos noroeste (399 20' NW) e cinqüenta graus e quarenta minutos nordeste
(50 40' NE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do código de Minas e dos arts 32, 33,
34 e suas alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pejo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez que se vertfique a existência na jazida, como associado, de qualquer das suostânciaa
a que se refere o art. 2." do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cum..
primento do disposto· no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário) da a,11torízaçâo não cumprir qualquer das
0
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obrigações que lhe incumbem, a a.rtcrizaçãc de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 411 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamenta Nacional da produção Mineral
e gozará dos favores díscrhnínados no
art. 71 do mesmo código.
Art. 69 A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura, após
o pagamento da taxa de setecentos
cruzeiros «»s 600,00).
Art. 79 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N.9 45.245
DE JANEIRO DE

DE

15

1959

Autoriza o cidaàáo brasileiro Mumoel
Peixoto da Silva a lavrar água mineral no município de reoruo otom,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da Republíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 194() (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel peíxoto da snvs a
lavrar água mineral, em terrenos de
'Sua propriedade no lugar denominado
Corredor Gaamelí, distrito e município de -rcórüo otôni, Estado de Mínas. Gerais, numa área de seis hectares dezenove ares e cinqüenta centiares (6,1950 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a seiscentos e sete metros e
cinqüenta centímetros (607,50m) no
rumo verdadeiro trinta e seis graus
sudoeste (36'? SW) do marco quilométrico trezentos e setenta e quatro
(374) da Estrada de Ferro BahiaMinas e os lados, a partir dêsse vés:-
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tíce. os seguintes comprimentos e rumos ver d a d e i r o s: dezoito metros
(18m), quatro g r a u s sudoeste (411
SW); cento e sessenta e dois metros
(l62m) , trinta e nove, graus trinta
minutos sudoeste (399 30' SW); cinqüenta e três metros e cinqüenta centímetros (53,50m), dois graus trinta
minutos sudeste (2 9 30' SE); sessenta
e, sete metros e cinqüenta centímetros (67,50m), sessenta e quatro graus
quarenta e cinco minutos noroeste
(649 45' NW); duzentos e vinte e sete
Jll e t r o s e cinqüenta centímetros
(227,5'Üm), trinta graus trinta minutos sudoeste (309 30' SW); quarenta
e nove metros (49m), cínqüentavgraus
noroeste (50 9 NW); sessenta metros
(60m) , um grau quarenta e cinco mínutos nordeste (19 45' NE); cento e
noventa e cinco metros (195m), quarenta e oito graus trinta minutos 301'deste (489 30' NE); cento e vinte e
cinco metros (125m), cinqüenta e seis
graus trinta minutos nordeste (560 30'
NE). O último lado do polígono e o
alinhamento retilíneo compreendido
entre a extremidade do oenúltímo
lado acima descrito e o vértice de
partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, J4
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencíonadns
neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma 'vez que se ve-í-:
fique a existência na jazida, como associado, de qualquer das suostãnctas
a que se refere o art. 2.0 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacicnal de Pesquisas.
Art. 2(l O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, 0S
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada cuduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Mínas .
Art. 49 As propriedades vízinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
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subsolo para fíns de lavra, na forma
dos arts 39 e 40 do oódtao de Minas
Art. sq O concessionário da autorização será fiscalizado pel~ De~artrt,:,
menta Nacional da produçâv Mineral

e gozará dos favores discriminados no
art.. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavr::
terá por título êste De~l'e~ü, ~ue sera
transcrito no livro proprro _.. . 8. r~lvl
são de p'omentc da produção Mm~
Tal do Ministério da Agrlc'..lltu\~a, apos

o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros rcrs 600,00).
Art. 79 Revogam-se as dispostções
em contrário.
Hio de Janeiro, 15 ~e. janeiro" de
1859; 1389 da Independencla c 71
República.
JUSCELINO

da

KUBITSCHEK

M ârio li! eneghetti.

DECRETO N9 45.246 -

DE

15

~lE

JANEIRO DE 1959

Retifica o decreto n 9 43.365, (te 12
marco de 1958

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art 87 11. Q I da Constituição e nos
têr~os' do D~creto-Iei n.c ;.~85, d.e
29 de janeiro de 1940 (Oódígo de
Mínas) , decreta:
Artigo único. Fica retif~cacl~ o artigo único do decreto numet o quarente e 'três mil tresentos e sessenta
e seis (43.366), ce doze (1.~) de ma~çQ
de mil novecentos e cinqüenta e alto
(195S) .que passa a ter a: segu~nte redação: É concedida à Mmeraça~, Comércio e Indústria Novo Hortzonte
Ltda. constdtutda por instrumento
nartâcular de 11 de novembro de 1957,
~lterado pelo de 21 d.e julho de. 19~8,
com sede nesta Capital, ~utol'lzaç2:0
para funcionar como. empresa de m~
neracão, ficando obrigada d cumprir
mtegralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venha.m a 'ngl:?r:lr
sôbre o objeto da refertda autorizeção.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
J959; 138." da Independência e 71.° da
Repúblíca ,

JUSCELINO

KUBITSCHECK

..l fária M eneqtietti,

EXECUTIVO

DECRETO N. '.I 45.247 -

DE 15 DE

JANEIRO DE 1959
Autoriza o cidadéio brasileiro José
Thiegi a pesquisar diamantes e associados, no Município de Jacundá,
Estado do Pará.

o

Presidente da República. usando

da atribuição que the confere o artigo 87, n. '? I. da constituição e nos

têrmos do Decreto-lei número 1.985,
de 29 de janeiro de 194{} (Código de
Minas), decreta:

Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Thiegi a pesquisar
diamantes e associados, em terrenos
devolutas .no lugar denominado Braço do Canal, díatrlto e município de
. J acundá, Estado do Pará. numa área
ce cento e um hectares treze ares e
quarenta centiares (lOl,1:HO ha) , delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a mil quinhentos
c cinqüenta metros '1.550 m' . no rumo verdadeiro de (2893'0' NE) vinte
e oito graus trinta minutos nordeste,
da confluência do Igarapé Jatobá
com O rio Tocantins e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
oitocentos e cinqüenta metros (850
metros), sessenta graus 'trinta minutos sudeste (6093(}' SE); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) , dezoito graus noroeste- (189 NW); seiscentos e trinta e cinco metros (635,
metros), cinqüenta graus quinze minutos nordeste (50915' NE); seiscentos metros (600m) , vinte e seis
graus quinze minutos nordeste ....
(269 15' NE); setecentos e sessenta
e dois metros (762mj , quarenta e
oito graus noroeste (489 NW): quatrocentos e vinte e cinco metros ...
(425m) , oitenta e seis graus noroeste (869 NW); seiscentos e cinqüenta
metros (650 m) , nove graus vinte minutos sudoeste (9920' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorfzaçao fica eu-eíta às.
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2. Çl do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas .
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Art. 29 O título da; autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
mil e vinte cruzeiros (Cl"$ 1.020,(}j)
e será válido por dois (2) anos a
'Contar da data da transcrição no
livro próprio da. Divisão de Fomento
da produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 138.9 da Independência e 71
da República.
JUSCELINO K-:;i:lITSCHEK.
Mario 'iseaeanetts

DECRETO

N'?

45.248 -

DE

15

DE

.JANEIRO DE- 1959

Renova o Decreto n 9 39.396, de 13
de junho de 1956

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nc r, da Constituição e. nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, ue 2B
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
.ímprorrogável de um (1) ano, nos
termos da letra b, do art. 19 do
Decreto-lei nc 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a autorização conferida
ao cidadão brasileiro Marcos Antonio Monteiro de Barros pelo Decreto número trinta e nove mil trezentos e noventa e seis (39.3096)" de tre-ze (13) de junho de mil novecentos
e cinquenta e seis (1956), para pes-quísar mica, quartzo e associados no
Município de Goíanésía, Estado de
Goiás.
Art. 29 A presente renovação
-que será uma via autêntica dêste
Decreto, pagará a taxa de cinco mil
cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será trans-crita no livro próprio da Divtsâo de
Fomento da Produção Mineral dO Mínistério da Agricultura.
Art. 3lJ Revogam-se as díspost·ções em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario

Meneghetti
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DECRETO N" 45.249,

DE

15

DE

JANEIRO DE 1959

Concede
randai
zação
prêsa

a Indústrias Calcáreas CaSociedade Anônima autoripara funcionar como emde mineração.

o Presidente da República, usancio da atribuição que .Ihe confere o
art. 87. nc r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940. (Código de Minas), decreta:
Artigo único. J'l: concedida a Indústrias Catcáreas Oarandaí Sociedade Anônima, constituída por escritura pública de 14 de abril de
1951, lavrada no Tabelião do 19 Oficio de Oarandaí, arquivada sob número 53.036, na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, com sede
na cidade de Carandaí, autorização
para funcionar como emprêsa de
mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulaimentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o 'objeto da, referida
autorização.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro dz
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario

Meneghetti

DECRETO N.? 45.250 - DE 15 DE
JANEIRO DE 1959
Concede à Cia. Pernambucana de
Mineraçtio autorização para [umcionar como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985. de
29 de' janeiro de 1940 (Código de
Minas) • decreta:
Artigo único. E' concedida à Oía..
Pernambucana de Mineração constatuída . por escritura pública de 13 de
abril da 1957, arquivada sob n.v 57:6
na Junta Comercial do Estado de
Pernambuco, com sede na cidade de
'Recife, autorização para funcionas
como emprêsa de mineração, ricauco
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
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venham a vigorar
desta autorização.

sôbre

O objeto

JANEIRO DE

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 138.° da Independência e 71." da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti

DECRETO N,9 45.251 JANEIRO DE 1959
Renova

de

DI':

15

DE

o Decreto n.\' 40.331, de 12

nov~bro

DECRETO N.O 45.252 -

de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o art.
87, n.« E, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
decreta:
Art. 1.'-' Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmcs da letra b do art. 1.''' do

~tnas),

Decreto-lei ri.v 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização concedida à
Mineração Tejucana Ltda. pelo De-

creto número quarenta mil trezentos
e trinta e um (40.331), de dOZi8 (12)
de novembro de mil novecentos e
cinqüenta e seis (1956), para peequísar ouro e diamante, no leito ~
terrenos reservados nas margens do
río Jequitinhonha, distritos de Inba.í,
Senador Mourão e Olhos D' Agua,
municípios de Diamantina e Bccaíuva, Estado de Minas Gerais.
Art. 2. A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagara a taxa de quatro mil seiscentos e vinte cruzeiros (Cr$ 4.620,00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Dívísâo de Fo·
menta da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. Revogam-se as dísposíçôes
em contrario.
Q

Q

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 138.u da Independência e 71.') da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti

DE 15 DE

1959

Renova o Decreto n." 40.333, de 12 à-e
novembro de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere G ~,1'
tigo 87, n." I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.935. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1." Fica renovada, pelo prazo ímpro-rogável de um (1) 2.11{J nos
têrmos da letra b do art. 1.0 do Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de agõato de 1946, a autorização eoncedída
à Mineração Tejucana Ltda
para
pesquisar diamar-te ouro no leito e
terrenos reSCl'I.'B,clOE' do rio Jequitinhonha, distrito c'e- Senador Mourão,
município de Dtamantina, Est'ldo de
Minas Gerais.
Art. 2." A oresente renovacâo que
será uma via autêntica dêste decreW, pagará a tax-a de três mil quinhentos '=' vinte cruzeiros
. . .. ,
(01'$ 3.520,00) e será válida pelo prazo de dois (2 \ anos a partir da data
da transcrição \1.0 livro prónrio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mtnlstério da Agrtcultura..
Art. 3.° Revogam-se as díspoalçôes
em contrário,
Rio de .Ianetro, 15 de janeiro de
1959; 138." da Indep-endência e 71.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário

,~'!eneghetti.

DECRETO Nv 45.253 - OE 15 DE
JANEIRO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Antenor
Alves da Silva a pesquisar qUQ,í"tzo,
minério de ouro e
associarias no
município de lbitiara, Estado ãa
Bahia.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antenor Alves da Silvo. a
pesquisar quartzo, minério de ouro e
associados em terrenos de sua pro-
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priedade e de outros nos lugares denominados Tatu, Queimados, Sonho e
Betas, distrito de Remédios, Município
de jbitiara, Estado da Bahia, numa
area de quatrocentos e dois hectares
(402ha), delimitada por um quadrilátero, que tem um vértice no final da
poligonal que partindo do marco colocado pela Comissão Vale São Francisco na reprêsa Tatu, têm os seguiutes comprimentos e rumos magnéticos: noventa e oito metros (9Sm) , setenta graus sudeste (7,0° SE.); qtúnhentos oitenta e seis metros (581)111),
um grau e trinta minutoe: 'sudeste (19 30' SE); e, os lados do poligano, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: mil setecentos cinqüenta e sete metros
(1.757m!, oitenta e seis graus e trtnta minutos sudeste (86(' 30' SE>; dois
mil seiscentos oitenta e nove "metros
(2. 6S9m), seis graus nordeste (69 NE) ;
dois mil trezentos e oito metros ."".
(2. 308m), sessenta e três graus e cinqüenta minutos sudoeste ',639 ;';(l' 8W) ;
mil quinhentos sessenta e um metros
(I 561m), um grau e trinta minutos
sudeste (19 3D' SE).
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via 8;~ltB11t~C"a
dêste decreto, pagará a taxa de quatro
mil e vinte cruzeiros (4. G20,00) c será
transcrito no livro próprio da Dívíaâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3° Revogam-se as dtspostcões
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1959;
1389 da Independência e 71° da República.
JUSCELINO

KUBIIX'3CHEK.

Mario Meneghetn

DECRETO Nv 45.254 - DE 15 DE
JANEIRO DE 1959

°

Autoriza
cidadão brasileiro Isidoro
Dequech a pesquisar quartzo no município de Tubarão, Estado de Santa
Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro !sidoro Dequech a pesquí-

sal' quartzo em terrenos de proprte..
dade de Jacob Ugart e outros, no dis...
trito de Armazém, município de Tubarão, Estado de Santa Catarina,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a três mil
metros (3. OOOm), no rumo magnéticooitenta e seis graus trinta minutos
nordeste (86'-' 30' NE) da Igreja de
Armazém e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: seis mil duzentos e cinqüenta metros (6. 250m), Nordeste (NE); oitocentos metros (SOOm),
Sudeste (SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização de pesquisa fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 30.230, de 1 de dezembro de 1951,
uma vez se verifique a existência na
jazida, como associado, de qualquer
das substâncias a que se refere o artigo 29 do citado Regulamento ou de
outras substâncias discriminadas pelo
Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Ç1 O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Mlnistérío da Agricultura.
Art. 3Ç1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 1381} da Independência e 71 da
República.
JUSCELINO KUBITS;CHEK
ç

Mario M eneghetti

DECRETO N9 45.255DE 15 DE
JANEIRO DE 1!)59
Renova o Decreto n9 40.330, de 12 de
novembro de 1956

o presidente c» República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87, no I, da Conscttuíção e nos tênues
do Decreto-lei 09 1.285, de ,29 de
janeiro de 194.4) (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmoa da letra IJ do art.. 10 do Decreto-lei nc 9.605, de 19 de agôsto de
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1946, a autorizaçã-o concedida, à Mineração Tejucan;it Ltda. pelo Decreto

número quarenta mil trezentos e trin-

ta (40.330), de doze (12) de novembro

de mil novecentos e cinqüenta e seis
(1956), para pesquisar diamante. e
ouro no leito e terrenos reservados nas
margens do rio Jequitinhonha, drstritos de Inhaí, Senador Mourão e Olho
D' Agua, munícíptos de Diamantina e
jjocaíuva, Estado de Minas Geraía.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de quatro mil seíscentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 4.64(),{JO)
e será válida pelo prazo de dois (2)

anos a partir da data da transcrlçâo
noIívro próprio da Divisão de .F?m·~~~

to da producâo Mineral do Mirüstérlo

da Agricultúra.

Art. 39 Revogam-se as dísposlçôcs
em contrário.
Rio de Janeiro. 15 de janeiro de
1959; 13W' da jndependência e 719 da
"República,
JUSCELINC KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 45.256 .JANEIRO DE 1959

DE

15

DE

Altera a redação do Decreto n.O 39.803,
DE 16 de aqõeto de 195-5
O

Presidente da República, usando

-da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei u.c 1.985, de

'29 de

janeiro de 1940 (Código de
]aiuas), decreta:
Art. 1.n Fica alterado o Decreto
número trinta e nove mil oitocentos
e três (39.803), de dezesseis (16) de
agõsto de mil novecentos e cinqüenta
e seis (956), que passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o
cidadão brasileiro Mitsuo Yamanaca
a lavrar conchas calcárias, em terrenos de sua propriedade, no distrito
de Ararapira, Município de Guaraquecaba, Estado do Paraná, nume
área de vinte hectares (20 ha) , delimitada por um retângulo que tem
um vértice a noventa e três metros
(93 m) no rumo verdadeiro setenta
e sete graus vinte minutos sudoeste
("77° 20' SW) da foz do rio Jacaré,
no canal Varadouro de Cima e os
lados, divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos ver-

dadeíros: quinhentos metros {500 m) ,

sessenta graus trinta minutos sudoeste (60° 30' SW); quatrocentos
metros (400 m) , vinte e nove graus
trinta minutos sudeste (29° 30' SE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Código de Minas, e dos arts. 32, ,33,
34 e suas alíneas, além.das seguintes
e de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do. Regulamento apro-vado pelo Decreto n. o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verírtque . a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.°
do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 2,° O autorizado tem expresso
conhecimento e obriga-se a seguir os
preceitos do Decreto n.v 1.346. de
29 de maio de 1951, do Govêrno do
Estado do Paraná, especialmente no
que toca à defesa do material científico e prato-histórico existente na
jazida que Constitui objeto da presente autorização.
Art , 3,° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
'
Art. 4.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada
'caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 5.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 6.° O concessionário da autorização será físcalízado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Xtódigo.
Art. 7.0 A presente alteração de
decreto não fica sujeita ao pagamento de taxa. prevista pelo pará-
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grafo único do art. 31 do Código
de Mínas ,
Art. 8.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 138.° da Independência e 71.
da República.

Q

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N-Q 45.257 DE 16 DE
JANEIRO DE

1959

Renova o Decreto n Q 40; 332, de 12 de
novembro de 19'56.

o

Pre~idente

da República,

Usando da atribuição que lhe confere o art. 87, n.' I da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um O) ano, nos
têrmos da letra b do art. 19 do Decreto-Ieí nv g. 6D'5, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização concedida à Mineração
'I'ejucana Ltda., pelo Decreto número
quarenta mil' trezentos e trinta e dois
(40.332), de doze (2) de novembro de
mil novecentos e cinqüenta e seta
(1956), para pesquisar diamante P.
ouro no leito e terrenos reservados nas
margens do rio Jequitinhonha, distritos de Inhaí, Senador Mourão e Olhos
D'Agua,· munícípíos de Diamantina e
Bocaíuva, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de quatro mil e oitocentos cruzeiros <cr$ 4.800,nO) e será
válida pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da mvisêo de Fomento da
produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
iRiío de Janeiro, 15 de Janeiro de
1959; 138.° da Independência e 71. 0 da
Repú~lica.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N9 45.2513 JANEIRO

DE 15 DE

DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro
Ubaldo Lolli a lavrar calcário
dolomítico no município de Santana do Parnaíba Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número J: da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei nc l.f1l:55,
de 29 de janeiro de 1940 <código
de Minas), decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão brasileiro Ubaldo Lolli a lavrar
calcário dolomttíco no lugar denomínado Guarapíranga
Distrtto de
Pírapora do Bom Jesus - Munícíptc
de Santana do Parnaíba - Est:.ado
de São Paulo, numa área de dezessete hectares e cinqüenta centtares
07,0050 ha) , delimitada por um P0ligono irregular que tem um vértice a trezentos metros (3ÚO m) no
rumo verdadeiro um grau quarenta
minutos nordeste (19 40' NE) do centro da tôrrc K nove é trinta e cito
(K-9-38) da linha de transmissão da
São Paulo Light Tramway and Power S. A, e os lados, a partir -tàsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e U0venta e cinco metros C195 m) , oito
graus vinte e cinco minutos noroeste (89 25' NW); duzentos e oitenta e sete metros (287 rol, trinta
e sete graus quarenta e cinco uunutos noroeste (379 45, NW); duzentos metros (200 m) , oitenta e
dois graus quarenta minutos nordeste (829 40' NE); duzentos e cinco
metros l2'Ü5 m) , setenta e cinco
graus trinta minutos sudeste (. ..
759 3{)' SE); trezentos e noventa metros (390 m) , trinta e nove sreus
quinze minutos sudeste (39 9 15' 3E);
quatrocentos e sessenta e cinco 'll.':}tros (465 mj , sessenta e seis graus
quarenta e cinco minutos sudoeste
-(66'? 4Jj' SW).
Esta autorização é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e elos
arts. 32, 33" 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
.Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita as
estípuiações do Regulamento apro..
vado pelo Decreto nc 30,230, de 1 de
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dezembro de 1951, uma vez se vecífique a existência na jazida, comç.
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do cttado Regulamento ou de outras suestâncías dzscrtmtnadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29. O concessionário da autorízaçào fica obrigado a recolher
aos corres públicos, na forma da lei,
os tributos que forem devidos à
União, ao Estado e ao Município,
em cumprimento do disposto no ar ~
tígo 68 do Código de Minas.

Art.

39. Se o conceseíonárío ela

autorrzaçáo não cumpru qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a au-

torização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos trtdgos 37 e 38 do Código de Minas,

Art, 49. As propriedades vizínhas
estão sujeitas .às servidões de solo
e subsolo para fins de la vra. na
forma dos arts. 39 e 4.Q do Código de
Mjnas.
Art. 59. O concessionário da autorização será fiscalizad.o pelo Departamento Nacional da Producâo
Mmeraí e gozará dos favores díscrl-.
minados no art , 71 do mesmo (.ódigo,
Art. 69. }\ autorização de latr:·"
terá por titulo êste Decreto, que SI'':'
rá transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Míneral do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da taxa legal de
m e
seiscentos cruzeiros rors 60 G,O
será .ranscrtto no livro próprio da
L

D,F.J? M

Art. "/9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro àe
1959, 1389 da Independência e 719 ca
Repúblíca ,

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.9 45.259 DE 15
DE JANEIRO DE 1959
outorga ao Govêrno do Estado de
Santa Catarina concessão para o
aproveitamento
progressivo
da
energia íudréulica da cachoeira do
Miguel existente no rio Luiz Alves,
distrito de Luiz Alves, município
de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usendo da atribuição que lhe confere o

EXECUTIVO

art. 87, inciso r, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 150 do Código
de Aguaa (Decreto n.c 24.643, de 10
de julho de 1934) decreta:
Art. 1.9 f: outorgada ao Govêrno
do Estado de Santa Catarina concessão para O aproveitamento progressivo da energia hidráulica da
cachoeira de Miguel, existente no rto
Luiz Alves, distrito de Luiz Alves,
município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, respeitados os díreitcs
de terceiros.
§ 1. 9 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação
dos .projetos serão determinadas a
altura da queda a aproveitar, a descarga da derivação e a potência.
§ 2. Q O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e díatrrbuí-

cão de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energta elétrica no :1\8torto de Luiz Alves do município de
Itajai, Estado de Santa Oatai-iua
Ar.t. 2. 9 P... presente concessão noa
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 2G de fevereiro de
195-7, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3. 9 caducará o presente título, independentemente de ato declaratórto, se o concessíonárto nác
satisfizer as seguintes condíçôes:
I ~ Submeter à aprovação do Mi~
rastro da Agricultura, em três (;~)
Vias, dentro do prazo ele um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto do aproveitamcnto hidroelétrtco, observadas l1S normas técnicas relativas às ínster.ições
estabelecidas em Leis e Regu lamentos.
I! - Assinar o contrato disl~ip;i
nar da concessão dentro do prazo de
trinta (3:G) dias, contados da pU\.:;11'caçào. do despacho _de aprovação da
respectivo, minuta pelo Mímstro da
Agricultura.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agrícultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias
Parágrafo umco. Os prazos referidos neste artigo poderão ser pror-
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rogados por ato do Ministro da Agrtcultura.
Art. 4.9 As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão ríxadas
e revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 5. \I O concessionário deverá
requerer ao Govêrnc Federal, até
seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão a sua
renovação, entendendo-se se o não
fizer, que 'não pretende continuar
como concessionário,
Art. 6,9 A presente concessão vigorará. pelo prazo de trinta (30)
anos, contados a partir da das-i do
registro, pelo Tribunal de Contas, do
respectivo contrato.
At't: 7.9 Revogam ~se as díspcsiçóes

em contrário,
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de
1959; 138. 9 da Independência e 71. 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N9 45.260 JANEIRO

DE 16 DE

DE 1959

Reâue, temporàriamente, exigências
de intersticio e de serviço efetivo
do Regulamento de Promoções para
O jiciais da Marinha.
\

O Presidente da República, usando
da atríbulçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Art. 19 Ficam reduzidas, em caráter temporário e até 31 de dezem-.
bro de 1959, para 6 meses as exígêncías de interstício e serviço efetivo
previstas, respectivamente, nas letras
a e b do art. 66 e, também, a"exigência de interstício constante do artigo 73, do Regulamento de Promoções
para Oficiais da Marinha, aprovado
pelo Decreto nc 42.308, de 13 de dezembro de 1957.
Art. 29 As reduções das exigências de interstício feitas no artigo
anterior serão aplicadas aos ContraAlmirantes do Quadro de Médicos do
Corpo de Saúde da Marinha e aos
contra-Almirantes Intendentes.

Art. 3<;1 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de 'janeiro de
1959; 1389 da Independência e 719 de,
República.
JUSCELINO

KUBITSCH:.I!:K

Jorge do Paço Mattoso Maia

DECRETO N 45.261
DE J AREIRO DE

DE 16
1959

Abre, ao Minzsterio da Viação e co-os
públicas, o crédito extraorâinório
de cr$ 88.750.000,00, destinado a
custear as despesas efetuadas -peto
I? Grupamento de Engenharia com
obras de emerçencia, auxílios a flaaeioaos e aquísiçõo de materiais mdispensáveis aos trabalhos 1 eúb:za.dos na região assolada pela secc. no
Nordeste.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição;
Atendendo ao que dispõe o parágrafo único do art. 75 da
çâo e ao que consta das
de Motivos ns. 365, de 25
bro de 1958, do Ministério

OcnstrtutExposições

de setemda Guerra,
1.284, de 21 de outubro do mesmo
ano, do Ministério da Fazenda, e
1.4m-GM, de 10 de dezembro do referido ano, do Ministério da. Viação
e Obras Públícas: e
Tendo em vista a resolução do Tribunal de Contas, tomada em sessão
de 23 de dezembro de 1958, nos têrmos do ar-t. 94 do Regularnento Geral de contabilidade pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério
da Viação e Obras públicas o crédito
extraordinário de ors 88.750. OOo-,UO
(oitenta e oito milhões, setecentos e
cinqüenta mil cruzeiros), destinado a
custear as despesas efetuadas pelo
19 Grupamento de Engenharia com
obras de emergência, auxmos a flagelados e aquisição de materiais indispensáveis aos trabalhos realizados
na região assolada pela sêca, no Nordeste.
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Art. -29 f:ste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de janeiro
de 1959; 1389 da Independência e 7: 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott.
Lucia Meira.
Lucas Lopes.

DECRETO N9 45.262 -

DE

16

DE

JA-

NEIRO DE 1959

Concede autorização pera o iumcionamento dos
cursos de Hist01'ÚJ.,
Pedagogia e Letras Anglo-Germânicas da
Faculdade de Fitoeolia.
Ciências e Letras de Marília,
O Presidente da República, uaando das atribuições que lhe confere o
art 87 item I, da õonstltuícào, e
nos' tér~os do art. 23 do Decreto-lei
n.v 421, de 11 de maio de 1938, ocereta:

Artigo único. É concedida autortzaçào para o funcionamento dos cursos de Hístorta, Pedagogia e Letras
Arro'to-Germanicas da Faculdade de
Fil~sofia. Ciências e Letras de M8,.cí··
lia, com sede em Í\,~arília, Estado de
São Paulo, e mantida pelo Governo
do Estado dq São Paulo.
Rio de Janeiro, em 16 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis salgado.

DECRETO N9 45.2,33 - DE 16
NEIRO DE 1959

DE JA-

Concede
autorização -para o
funcionamento de cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis,

o Presidente da República, usendo da atribuição que lhe confere o
art. 87, item 1, da Constituição, e
nos térmos do art. 23 do Decreto-lei

nc 421, de 11 de maio de 1958, decreta:
Artigo único. É concedida autorização para o funcionamento dos cursos de Letras Clássicas, Letras N eoLatinas e Letras Angto-Germánícas
da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Assis, mantida pelo Govêrno do Estado de São Paulo e situada em Assis, no mesmo Estarto
Rio de Janeiro, em 16 de janeiro de
1959; 138 9 da Independência e 71Q
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO N.<J 15.254

DE 16 DE

JANEIRO DE 1959

Dá nova redação ao art . 1.9 do neereto ns 42.323, de 16 de aeeembTO de 1957.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.c I, da Constituição e tendo em vista a Lei n.v 3.331, de 12
de dezembro de 1.957, decreta:
Art. 1.9 O art 1.9 do Decreto número 42.823, de 16 de dezembro de
1957, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 1.9 E' o Ministro da Pazenda
autorizado a emitir Letras e Obrigações do 'I'esouro Nacional nas condições e para os fins estaaelecldos na
Lei número 3 33'7, de 12 de dezembro
de 1957, observadas as demais formalidades legais, não podendo o valor
total da circulação de taís títulos exceder, em qualquer tempo. de ' ....
crs 30.01)0.000 OOtJ,OO (trinta bilhões
de cruzeiros)" "
Art. 2.9 uste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo .
Art. 3.9 Revogam-se as dlspusíções
em contrário'.
-Rio de Janeiro. em 16 de janeiro
de 1959; 1389 da Independência e 71~,
da República.
JUSCELINO KUBI'ISCHEK.

Lucas Lopes.
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DECRETO NQ 45.265 JANEIRO

DE 16' DE

DE 1959

Disciplina as negociações para a cbtenção de financiamentos' no exterior e dá outras providências.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígO 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o art. 82, do Decreto
n.v 42.820, de 16 de dezembro de
1957, considerando a conveniência de
disporem as autoridades monetárias
de meios mais eficientes para a coordenação e contrôle da política cambial do País, decreta:
Art. 1.9 O Conselho da Superintendência da Moeda e do crédito só
considerará pedidos de registro de fi~
nanciamentos no exterior, formulados por órgãos e entidades governamentais, federais, estaduais e muníoípaís, autarquias, entidades paraestatais, sociedades de economia mista,
desde que previamente consultado,
através' da Diretoria Executiva da SU~
permtendêncla da Moeda e do Crédito, sôbre a viabilidade da transação do ponto de vista cambial.
Art. 2.9 O Conselho da Superintendência da Moeda _e do Crédito não
considerará o registro de operações
propostas pelas entidades citadas no
art. 1.9 ao Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento ou
a entidades oficiais de crédito de países estrangeiros, se não tiver havido
prévia e expressa autorização do Mi..
nistro da Fazenda para efetivação de
tais propostas.
Art. 3. 9 Nos editais de concorrência
e nos documentos de coleta de preços que objetivem aquisições ou encomendas a serem pagas em moeda estrangeira, os órgãos federais, ínclusíve autarquias, entidades paraestatais
e sociedades de economia mista, incluirão, obrigatoriamente, as condiçôes de pagamento que lhes forem
previamente indicadas pela Superintendência da Moeda e do Crédito,
tendo em vista a situação cambial.
Art. 4.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de janeiro
de 1959; 138.° da Independência e 71,(
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
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DECRETO N9 45.266 -r- DE 19
DE

Institui a
Escolar.

JANEIRO

Semana

DE

da

1959

Alimentação

O Presidente da República, usando
das atribuições
que lhe confere o
art... 87, item I, da Constituição, decreta:

Art. 19 Fica instituída a Semana
da Alimentação Escolar, a ser comemorada, em todo o País, na 4~ semana do mês de março de cada ano.
Art. 2Q O Ministério da Educação
e Cultura, por intermédio da Campanha Nacional de. Merenda Escolar,
promoverá, com o apoio e .o auxiüo
das demais repartições públicas federais e órgãos autárquicos, as comemorações da Semana de que trata o
artigo anterior.
Art 39 As atividades da Semana
da Alimentação Escolar serão regulamentadas pelo Ministro de Estado
da Educação e Cultura, no prazo de
trinta dias, a contar da publicação
dêste decreto.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República
r

JUSCELINO

Clóvis

KUBITSCHEK.

Salgado.

DECRETO N.o 45.267 - DE 20 DE
JANEIRO DE 19N
Autoriza a cessão gratuita dó imóvel
que menciona, situado no Distrito
Federal.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.» I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artdgos. iZ5 e 126 do Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de
1946, decreta:'

Art. LO Fica autorizada a cessão
gratuita, à Associação das Pioneiras
Sociais, do imóvel constituído de
prédio e respectivo terreno, com a
área de 892,00 m2 (oitocentos e noventa e dois metros quadrados), me-
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dindo O terreno 2(),OO m (vinte metros) de frente por 44,60 f i (quarenta
e quatro metros e sessenta centímetros) de profundidade retangular,
situado na Rua pereira da Silva número 86, antigo 26, em Laranjeiras,
no Distrito Federal, sob jurisdição do
Ministério da Aeronáutica, no qual
já se acha funcionando a referida
Associação.
Art. 2.° Destina-se o imóvel a que
se relere o artigo anterior à instalacão da sede da cessionária, tornando-se nula a cessão, independentemente de ato especial, se ao citado
ímóvel,no todo ou em parte, ror
dada aplicação diversa da que lhe
, tenha sido destinada.
Art. 3.0 zete Decreto entrará em
.vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2{l de janeiro
de 1959; 138. 0 da Independência e
71.° da República.
JUSCELINO KUBlTSCr{EK.

Lucas Lopes.
Francisco de Melo.

DEORETO N.9 45.269 _

DE 20 DE

JANEIRO DE 1959

Concede autorieaçõa para o tumcíonamento dos cursos de hjstórüL
natural, pedagogia, geografia
e
matemática, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio
Claro.

o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 23 do Decretolei n.c 421, de 11 de maio de 1938.
decreta:
Artigo único. li: concedida ~ utcrizaçào para o funcionamento .10s
cursos de história natural, pedagogta, geografia e matemática, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, mantida pelo 00vêrno do Estado de São Paulo e
com sede em Rio Claro, no mesmo
Estado.
Rio de Janeiro, 2{) de janeiro de
1959; 138.9 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

ClóVis Salgado

DECRETO N.9 45.2-88

DE 20 DE

JANEIRO DE 1959

Concede autorização para o funcionamento do curso de bacharelado
da Faculdade de Direito de Tlm-

bcté.

o Presidente da República, usando da atribuíçâo que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmoa do artigo 23 do Decretolei n.o 421, de 11 de maio de 1933,
decreta:
Artigo único. É concedida autortzacao para o tuncíonamento do
curso de bacharelado da Faculdade
de Direito de Taubaté, mantida. vela
Prefeitura Municipal da cidade de
TH.ubaté, no Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de
1959; 138.9 da Independência e 71. 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCrIEK

Clóvis salgado

DECRETO NQ
DE

4~.

,JANEIRO

270

DE

DE

22

1959

Regulamenta a Lei n 9 3.331, de 24
de abril de 1958, e dá outras providências.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constdtutçâo, decreta:
SEÇÃO I
Definição da Política e Prcqrtmuiçtic

Art. 19 A execução da Lei [.9 3 381,
de 24 de abril de 1958, bem c-omo da
legislação vigente relativa, ao comércio exterior e à Marinha Mercante,
será orientada para a realização dos
seguintes objetivos:
a) proporcionar à frota mercante
brasileira de cabotagem capacidade
de transporte condizente com as necessidades da economia nacíonal;
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b) aumentar a frota brasileira de
longo curso, de acôr.do com as necessidades da economia nacional
c) assegurar às embarcações brasileiras nível técnico compatrvel com
uma exploração eficiente e econômica;
d) dotar a indústria de construção
e reparos navais da eapacídsde econõmícamente aconselhável para o
atendimento das necessidades a longo
prazo da economia e defesa nado:"

nads;

e) li utilização econômica ca capacidade da indústria de construção naval pela programação da -enovaçâo
e expansão da, frota mercante nacional.
Parágrafo único. Os órgâcs executivos federais orientarão as suas providências para. a realização dêstes objetivos, de modo a:
a) utilizar, ao máximo eocnõmlcamente possíveis, os fatôres de produção locais, a fim de assegurar índices
crescentes de nacionalização em todos os setores e fases do programa;
b) dar preferência à gestâc privada
dos emnreendimentos, reservando-se o
Estado "as funções disciplinadoras. fomontadoras e 'supletIVas; e, em qualquer caso, procurar assegurar que os
métodos. de gestão e sistemas de organização das emprêsas sejam compatíveis com a natureza dos empreendimentos e ofereçam condtcôes de
exploração econômica.
Al·t. 2.° O Conselho do Desenvolvimento, por intermédio do, Gr-upo Executivo da Indústria de Construção
Naval (GEICON), organizará Programas de Metas qíiinqúenaf de:
I - renovação e expansão da frota
mercante de cabotagem e de longo
curso;
II - desenvolvimento da Indústria
de construção e reparos navais
§ 1Q Os programas refertcos neste
artigo deverão conter:
a)
as previsões da deman'da de
transportes e da capacidade da frota
nacional necessária para atendê-la,
bem como o volume de construção e
reparos navais conveniente à máxima
nacionalização da renovação, de aumento e da conservação dessa frota;
b) as metas físicas de reaparelhamenta ou construção de embercações,
e de reaparelhamento e eonscruçâc de
estaleiros navais, a serem arcançadas
no período, tendo em vista as necessidades referidas na alínea anterior
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e a disponibilidade existente ou previsível dos fatôres necessários;
c) os empreendimentos a executar
para que estas metas- sejam alcançadas e o custo de sua execução em
moeda nacional e estrangeítn:
d) a distribuição entre os agentes
econômicos dos empreendimentos referidos na alínea anterior;
e)
os recursos financeiros e cambiais disponíveis ou previsíveis, e a
sua proporcionalidade às necesaídades para consecução das metas:
f) as providências complementares
necessárias à execução dos Programas, ou a recomendacào de políticas
a serem adotadas por outros órgãos
da admínlstração pública. que- sejam
indispensáveis ou convenientes à realização dêssea programas.
§ 2Q OS Programas serão aprovados por decreto do Presidente da República, e do progresso anual de sua
execução o Conselho do Desenvolvimento fará relatório sugerindo as
medidas que julgue necessárias para
a sua efetivação.
§ 3.° Os primeiros Programas compreenderão os exercícios de 1958 a
1961, inclusive.
Art. 3<:1 O Grupo Executivo da Indústria de Construção N wa, submeterá à aprovação do Ministre' da Viação e Obras Públicas, ate 31 de outubro, os Programas a serem executados no ano seguinte, CO'1'(' parte
dos Programas de Metas referidos no
artigo anterior.
Parágrafo único. Os Programas
anuais conterão:
a) as metas físicas do reanarelhamenta ou construção de embarcações,
e de reaparelhamento ou ccnstrucão
de estaleiros navais, e a sua relação
com o programa qüinqüenal cro execução;
b) os empreencümentos a executar
no período para que estas metas 3Cjam alcançadas, e seu custo de exocucão em moeda nacional e estrangeira;
c) a distríbuiçâo entre os agentes.
econômicos dos empreendimentos referidos na alínea anterior, tendo em
vista a distribuição prevista no Programa qüinqüenal;
d) os recursos financeiros e cambiais com que deverão ser financiados os empreendimentos referidos na
alínea "b";
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não estiver capacitada para construí...
las ou repará-las em condições razoáveis, principalmente de preços e
Renovaçao e expansão da Frota
prazos, observadas as exigências de
M ercante Nacional
sociedade classificadora aceita pela.
Comissão de Marinha Mercante.
Art. 49 A Comissão de Marinha
§ 1Q O disposto neste artigo aplicaMercante orientará a aquisição ou
se também às embarcações cujas esconstrução de embarcações por arpecificações
não possam ser atendidas
n.adores nacionais; privados ou pú-,
pela indústria nacional, mas que, a
bltcos, nó sentido da realização dos
critério da Comissão de Marinha
Programas referidos no art. 2Q, atraMercante, sejam adaptáveis às possivés:
bilidades dessa indústria, sem prejuta) da autorização para. a aquisição
zo rara a sua eficiência operacional.
de embarcações;
§ 2Q Para efeito do disposto neste
à) da
autorização para aplicação
artigo, a Comissão de Marinha Merdo produto da Taxa de Renovação
cante fixará, periodicamente, os prada Marinha Mercante;
zos que considerar razoáveis para a.
c) da aplicação dos recursos dó
construção no Pais dos diversos tipos
Funde da Marinha Mercante;
de embarcações, tendo em vista, DO
d) da concessão de prêmios à
particular, as necessidades da econoconstrução Naval.
mia nacional, a capacidade e grau de
Art. 5'1 A Comissão de Marinha
utilização dos estaleiros, e os prazos
Mercante estabelecerá. periõdícamenmédios de entrega no mercado 'interte. Os requisitos mínimos de natureza
nacional.
técnica e econômica a que devem sa§ 3 Consideram-se razoáveis, para.
tisfazer as embarcações a serem adefeito do disposto neste artigo, os
quiridas . pelos armadores nacionais.
preços da construção nacional, quanou por êstes mandadas construir no
do iguais ou inferiores aos preços em
exterior ou no país, visando a obter:
moeda estrangeira que seriam obtidos
a) a segurança na
navegação, em
para a construção ou compra da emobediência às regras da sociedade
barcação no exterior, convertidos em
classificadora aceita pela Comissão de
moeda nacional à taxa de câmbio corMarinha Mercante, às convenções tnrespondente à média ponderada, no
ternacíonais e à legislação em vigor:
último trimestre, da categoria ce
b) a adequação das embarcações às
importações em que. estiver classiftcondições de tráfego e das vias e
cada a embarcação,acres.}idos das
portos em que deverão operar;
despesas de transporte para um pôrc) ç mínimo custo unitário de
tu nacional e dos direitos e taxas
transporte;
.
aduaneiras.
â) o tipo e o consumo de ccmbus§ 4" No caso de importação de emtiveis mais adequados à economia nacional;
barcação usada, o seu prêço em -moeda nacional, calculado na forma do
e) a padrcnlzaçãc da
frota. mer§ 3 não poderá exceder ao estimado
cante brasileira;
para, a construção no País de em§ Ic Antes da fixação déstes requtbarcação semelhante, deduzido êste
sitos, a Comissão de Marinha Merúltimo de percentagerr, de depreciacante deverá, ouvir os Sindicatos de
ção fixada pela Comissão de Marinha
Armadores e de Oonstruoâo Naval e
Mercante.
as emprêsas federais de navegação.
Q
§ 5 A importação não será auto..
§ 2 A Comissão de Marinha Mm_
risada, ainda que Os preços da cous-:
cante poderá condicionar a aplicação
trucâo nacional excedam os jlmtte,
de recursos do Fundo da Marinha.
previstos nos §§ 3" e 4 caso a CoMercante, na construção de embarcações, à adoção de pro.letos rpadrôes missão de Ma-rinha Mercante recomende, e o Ministro da Viação e
P9r ela elaborados ou aprovados, com
Obras Públicas aprove, a concessão
VIstas à maior padronização da frota
nacional.
de prêmio à construção naval que
compense a diferença. de preços.
Art. 6Q OS recursos do Fundo da
Marinha Mercante e da Taxa de ReArt. 7Q OS pedidos de importação
novação da Marinha Mercante sõde. embarcações, ou de ma ccnstrumente .poderão ser aplicados na comçâc no País, com aplicação de recuepra ou reparação de embarcações no
SOf; da Taxa de Renovação da Mariexterior, quando a indústria nacional
nha Mercante e do Fundo da MarfSEÇãO II

Q

Q

,

Q

Q

,

41

Aros DO PODER ExECUTIVO

nha Mercante, deverão ser apresentados à Comissão de Marinha Mercante, segundo os modelos por ela
aprovados, e conterão:
a) informações
técnicas C eecnômicas sôbre a embarcação a ser adq uirida ou construída;
b) indicação do
serviço a que se
destina, estudos de mercado e de..
monstraçâo da economicidade da exploração da embarcação no mesmo
serviço;
c) prova da impossibilidade ou inconveniência de sua construção no
País, no caso de importação.
Art. 8Q A Comissâc de Marinha
Mercante, tendo em vista as condi..
cões da demanda de transporte e a
capacidade da frota mercante nacic..
nal, fixará periodicamente as condições técnicas e econômicas mínimas
indispensáveis à eficiência das embarcações brasileiras, para efeito de determinar aquelas consideradas cbsoletas .
Parágrafo único. Nos casos de importação de embarcações, ou de .aplí ..
cação de recursos do Fundo da Marinha Mercante, a Comissão de Marinha Mercante poderá condicionar asua autorização a que os armadores ~
se obriguem a retirar de tráfego
aquelas consid-eradas obsoletas, nos
têrrncs dêste artigo.
Art. 9.0 A aplicação de recursos do
Fundo da Marinha Mercante e da
Taxa. de Renovação da Marinha Mercante no reaparelhamento, recuperação ou melhoria das condições técnicas ou econômicas das embarcações,
dependerá de que as obras e aquisicõea pretendidas para a recuperação
da embarcação:
a) sejam destinadas a reçonsbituir
as condições originais de segurança
ou eficiência, ou a introduzir modíficações que importem no aumento
de su, eficiência operacional ou de
sua -capacidade de transporte:
b) sejam econôrmcamente
justifrcáveís:
c) constituam recuperação ou alteração substancial, que não possa S-Br
considerada reparos de manutenção
o-: conservação normal da em barcação, de acordo com as normas e critérkx estabelecidos pela Comissão de
Marinha Mercante.
§ P Os pedidos de aplicação dos
recursos referidos neste artigo em
reaparelhamento, recuperação OU melhoria das condições técnicas e econômicas de embarcações, serão apre-

sentados, segundo os modelos ..pro..
vados pela Comissão de Marinha
Mercante, e conterão informações sôbre:
.
a) as modificações
técnicas a -se~
rem. introduzidas e suas msttnceuvaso
b) o custo das obras, serviços ou
aquisições necessárias à sua. realí..
zação;
c) a justificação econômica do tnvestámento.
§ 29• A Comissão de Marinha Mercante poderá determinar, em cada
caso, a realização de vistorias para.
comprovação da. _natureza, e efetiva.
necessidade dos serviços ou aquisições.
SEÇAO 1II
Indústria de Construção e
Reparos Navais

Art. 10. Os projetos para aplicação dos recursos do Fundo da Marrnha Mercante na indústria de construçâo e reparos navais, bem corno
os pedidos para importação de materiais com isenção de direitos aduaneiros, deverão demonstrar:
a) a capacidade técnica, admuustratíva e financeira da emprésa,
b) a viabilidade técnica do empreendimento e 'o emprêgo de técnicas
modernas que 'assegurem produtividade competitiva ao estaleiro;
c) a existência de mercado para 05
seus produtos ou serviços;
d) a utilização, desde o inicio, de
elevada proporção de materiais e serviços nacionais e a adoção do ritmo
mais rápido possível, e em prazos
preestabelecidos, do incremento da
nacronalízaçâo dos itens de custo:
e) os planos da empresa, para formar e adestrar técnicos e operártos
nacionais;
!) a rentabilidade do empreendimento;
g) a adequada
localização, tendo
em vista as necessidades logísticas aa
frota mercante nacional e as condições econômicas regionais;
h) a
disponibilidade de - técnicos
próprios ou de assistência técnica
contratada.
Art. 11. São isentos de direito de
importação e demais taxas adueneíras. os maquímsmos e seus eobressalentes e acessórios, aparelhos, ferramentas, instrumentos e materiais que .
não tenham similar nacional. de
qualidade comprovada pelo Instituto
Nacional de Tecnologia, importados,
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para uso próprio, por emprêsaa Coe
construção ou reparos navais, e chcgados ao País até o dia 24 de maio
de 1961, desde que:

a) se destmem a construção, ínstalaçâo, ampliação, melhoramentos.
funcionamento, exploração índustrraí,
conservação e manutenção de suas
ínstalaçôes, diques. carreiras e OfiCInas de construção ou reparos navais:
b)
nos casos de instalação, ampnaçào, melhoramento e desenvolvtmenta de estaleiros de construção ou
reparos navais, constem discriminadamente de projetos aprovados pelo
Grupo Executivo da Indústria de
construção Naval;
c) nos casos de materiais para funcionamento, exploração Industrfal.
conservação e manutenção de estaleiros. diques, carreiras e oficinas,
constem discriminadamente de programas de ímportaçâo uprovados pejo
Grupo Executivo da Indústria de
Construção Naval.
Parágrafo único. Os materiais a
que se refere este artigo serão desembaraçados mediante portaria dos
inspetores das Alfândegas, após a
devida notificação da Comissão de
Marinha Mercante da aprovação dos
projetos ou programas.
Art. 12. Os estaleiros nacionais
de construção e reparos navais são
equiparados aos estabelecimentos de
caráter público para o único efeito
de promoverem, na forma da Ieglslacão vigente, desapropriação dos bens
necessários a seus serviços e Instalações.
Parágrafo umco.
Os pedidos de
declaracão de utilidade pública para
efeito de desapropriação serão dir igídos ao Presidente da
República,
através do Ministro da Viação e
Obras Públicas, acompanhados de
sua justificação.

SEÇÃO IV
Taxa de Renovação da
Marinha Mercante

Art. 13. Em substituição à taxa
instituída pelo Decrete-lei TI.O 3 100,
de 7 de março de 1941 - (art. 8.!?)
- alterado pelo Decreto-lei número
3.595, de 5 de setembro de 1941, o
armador de qualquer embarcação que
opere em pôrto nacional cobrará sob
a designação de Taxa de Renovação
da Marinha Mercante, em relação
aos conhecimentos de embarque em1r
tidos a partir de 2'5 de maio de 1951f,

EXECUTIVO

uma taxa adicional ao frete liquido
devido, de acôrdo com o conhecímento ou o manifesto da embarcação, referente ao transporte de qualquer
carga:
I - salda de pôrtc nacional, no comercio de cabotagem, marítamo, fluvial ou lacustre;
TI
salda de jpôrto nacional, ou
nêle entrada, no comércio com
o exterior.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de pagamento da Taxa abrange
a carga transportada por tôda e qualquer embarcação, salvo quando se
tratar de mercadorias não sujeitas 11
despacho ou carregadas em embarcações com menos de 100 toneladas uqtüdas de registro.
Art. 1'1. O montante da Taxa C:~
Renovação da Marinha Mercante
sera:
a) no caso de transporte de cabotagem, marítimo, fluvial ou lacustre,
de 15 % - (quinze por cento) do
frete líquido;
b) no caso de transporte de mercadoria exportada para o extertor,
ou dêle proveniente, equivalente a
5 % - (cinco por cento) -'- do frete
líquido.
§ 1. (l
Não havendo cobrança do
frete na base da mercadoria transportada, a taxa será calculada sôbre
o frete que seria devido se a cobrança rõssc feita segundo a tarifa estabelecida pela Comissão de Marinha
Mercante, no caso de transporte de
cabotagem, ou segundo os fretes adotados por Conferências Internacionais de fretes, ou vigentes na época
do transporte na mesma Iínha.: em
se tratando de transporte de longo
curso,
*2. q No caso de transporte de ou
para o exterior, sendo o frete devido
em moeda estrangeira, será adotada
cume t8X3 de conversão em cruzeiros,
para efeito de cálculo de incidência
do 'Taxa de Renovação, aquela determjnaõa pelo conselho da Superintendência da Moeda e· do Crédito
para.a transferência, para. o Brasil,
dos fretes auferidos em moeda estrangelra por navios brasileiros.
Art. 15. O armador ou seu agente
será o responsável pela arrecadação
da 'I'asa de Renovaeão da Marinha
Mercante. respondendo pelo pagamenta da mesma no caso de deixar
de executar a cobrança.
§ 1. ÇI Em qualquer caso de não recebimento do frete, deverá o erma-
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dor, ao usar do direito ou privilé.gic para seu recebimento. cobl:ar
juntamente a Taxa de Renovaçàc,
como adícíonaâ ao frete.
5' 2. Q O montante da Taxa de Renovação constará obrfgatorramente
de cada conhecimento de embarque
emitido para o transporte de cabotugem, marítdmo, nuviaj ou la-custre.
§ 3. Q
O montante da Taxa de
Renovação, correspondente a cada
conhecímento de embarque emitictc
para o transporte de iongo curso,
constará obrigatoriamente do manifesto de entrada ou saída da embarcação, ou em cópia autenticada
do mesmo, que será apresentada pelo
armador à Comissão de Marinha
Mercante.
§
4. Q
No transporte de longo
curso, tanto na importação como na
exportação, a taxa de Renovação da
Marinha Mercante será devida em
moeda nacional, e o seu pagamento
não dará direito a cobertura .cambiaí
~ 5.9
As Alfândegas e Mesas de
Rendas não receberão pedidos de
despachos de mercadorias de qualquer natureza, sem que dos mesmos
conste o recibo, passado pelo armador ou seu agente no conhecimento
de embarque ou em outro documento, do pagamento da Taxa de Renovação relativa à mercadoria a ser
despachada.
§ 6.° Aquêle que receber o pzoduto da Taxa de Renovação será o
seu depositário até o efetivo recolhimento ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico ou a .38 1}
representante autorizado, com a responsabilidade civil e criminal decorrente. daquela qualidade.
Art. 16. O produto da Taxa de
Renovação será recolhido pelos armadores ou seus agentes ao Banco
do Brasil S. A., para crédito do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, dentro de 15 - (quinze)
- dias da saída da embarcação, nos
casos de cabotagem e exportação, e
da chegada, no case de importação,
§ 1. Q
O recolhimento será feito
mediante guia. na forma estabelecida.
pela comissão de Marinha Mercante
§ 2. Çl Dentro do prazo referido
neste artigo os armadores ou seus
agentes apresentarão à Delegacia local da Comissão de Marinha Mercante o comprovante do recolhimento da Taxa.
§ 3.° O atraso no recolhimento
da Taxa autorizará a sua cobrança
judicial pela Comissão de Marinha
Mercante, em ação executiva, acres-
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cido o seu montante de juros de
mora de 1 % - rum por cento)
ao mês, alem da multa de 20 %
(vinte por cento) - da importância
devida.
§ 4. Q
A Comissão
de Marinha
Mercante manterá o contrôle da entrada e saída das embarcações e do
recolhimento do produto da arrecadação da Taxa,. devendo providenciar a sua cobrança executiva, dos
armadores em mora, dentro de 30 rtrmta) - dias do término do prazo
do recolhimento.
Art. 17. Não será levada em
consideração, para efeito de tributação do ímpôstc de renda, a arrecadação da Taxa de Renovação.
Art. 18. A cobrança da Taxa de
Renovação vigorará pelo prazo miritmo de 25 (vinte e cinco anos) e,
'depois dêsse prazo, não será suspensa senão em virtude de lei especial.
Art. 19. O produto da arrecadação da Taxa será mantido em depósito pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e só poderá
ser movimentado com autorização
da comissão de Marinha Mercante.
§ 1. 9 Constituirá receita do Fundo da Marinha Mercante, e a êste
será creditado pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, o
produto da Taxa arrecadado:
a) pelas emprêsas federais de navegação e pelos órgãos' federais que
operem embarcações em serviço de
transporte de cargas sujeitas a despacho;
b) pelas emprêsas "estrangeiras de
navegação;
c)
pelos
armadores
nacionais,
quando explorem navios estrangeiros
errctaôos.
§ 2.9 O produto arrecadado nos
demais casos será creditado pelo
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico em conta especial, sob o
título de Taxa de Renovação da IAa,rinha Mercante, em nome do proprietário e da embarcação cujo ,'jer~
viço deu lugar à arrecadação"
Art. 20. O direito do vproprtecáric
da embarcação (art. 19 § 2" ç" ao
produto da arrecadação da Taxa só
poderá ser exercido com autorização
da Comissão de Marinha Mercante
,para aplicação, exclusivamente:
a) na compra
ou construção da
embarcações mercantes que saüsraçam os requisitos a que se refere o
art. 5.9; ou,
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b) no reaparelhamento, na recuperação ou melhoria das condições técnicas ou econômicas de embarcações,
excluídas as despesas com reparos
normais; 'e observadas as condições a
que se refere G art. 9.9.

Parágrafo único. Não será permi-

tida a aplicação do produto da Taxa
de Renovação, ou a sua cessão em
garantia de empréstimos:
. a) para a aquisição de embarcação já registrada sob a bandeira
brasileira, ou que, ainda sob a naudeíra estrangeira, pertença na data
dêstc Decreto a pessoas físicas ou
jurídicas brasileiras, salvo no caso de
serem de propriedade da Comissão
de Marinha Mercante;
b)
na liquidação de

empréstimos

contratados para aquisição ou recuperação de embarcações, anteriormente
vigência da Lei .n.c 3.381.,
de 24 ele abril de 1958, exceto no
caso de financiamentos concedidos
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
Art. 21, O direito do proprtet arte
da embarcação ao produto da 'i uxa
será sujeito à condição resolutiva da
sua efetiva aplicação ou cessão (artigo 23) para os fins enumerados no
artigo anterior.
§ L 9 Ao fim de cada 5 tcmcoj
anos extingue-se o direito ao produto da Taxa -arrecadado nesse prazo,
se o proprietário da embarcação não
houver aplicado, no mesmo período,
ao menos 60% (sessenta por cento)
do montante arrecadado, ou nào o
houver onerado em garantia de empréstimos contraídos para os fins
enumerados no artigo anterior. O
prazo acima referido será conta-to,
para os navios em tráfego a 31 ele
dezembro de 1957, a partir dessa
data, e para aquêles entrados em
tráfego posteriormente, a partir cc
31 de dezembro do ano em que mícíarem suas operações sob- a bandeíra brasileira.
§ 2. (} Não se extinguirá o díretto
do proprietário da embarcação, lia
forma do parágrafo anterior, caso a
falta de aplicação resulte:
·a) da insuficiência de fundos na
Comissão de Marinha Mercante ou
no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico para financiar o
-armador, em aplicação pretendida
que atenda os demais requisitos para
obtenção do financiamento;
à

b) da incapacidade de os estaierros nacionais aceitarem a encomenda e da recusa das, autoridades respensáveís pelo contrõle do com árcio
exterior a pedido de colocação da
encomenda no estrangeiro.
§ 3 ~ (} O armador deverá demonstrar, perante a Comissão de Ma~i
nha Mercante, até 6 (seis) meses
antes -do decurso do prazo da extínção
do seu direito, a impossibilidade de aplicação pelas razões enume...
radas no parágrafo anterior.
§ 4. (} A insuficiência de recursos.
referida na alínea "a", do § 2.0 •
comprovar-se-á, no caso do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, pelo indeferimento de pedido de financiamento, nos últuucs
dois anos do prazo para extinção do
direito, sob o fundamento da falta.
de prioridade para aplicação na compra ou construção de embarcação e"
no caso da Comissão de Marinha
Mercante, pela sua recusa a pedido
do armador para financiamento ela
compra, construção ou recuperação
de embarcação, nos três últimos anos
do prazo de extinção do direito. A
qualquer tempo, ou ao receber o pedido de reconhecimento da ocorrência das condições previstas nas alíneas do § 2.o,a Comissão de Marinha Mercante deverá indicar ao armador aplicação para o produto da
Taxa por êle arrecadada.
§ 5.0 Nos casos do § 2.°, o prazo
de extinção do direito será sucessivamente prorrogado por período de 1
(um) ano, enquanto perdurarem as
causas impeditivas nêle enumeradas.
§ 6.9 Extinto o direito do proprietário, o saldo existente na conta especial aberta em seu nome (art. 19.
§ 2,9), será automàticamente íncorporado ao Fundo da Marinha Mercante.
Art. 22. O direito ao produto da
arrecadação da Taxa acompanha a
propriedade da embarcação.
§ 1. Q A transferência do domi~iq
da embarcaçâó, a qualquer titu;o,
implica a transferência do direito ao
produto arrecadado, sem interrupção
da contagem do prazo referido no
Art. 21,
1.9, exceto no caso de
transferência
para o estrangeuc,
quando será incorporado ao Fl.lr.da
da Marinha Mercante.
§ 2. 9 A constituição de hipoteca.
sôbre embarcações, cuja Taxa tenha
ê
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.sido -gravada, dependerá da prévia
autorização da comissão de Martnha Mercante.
§ 3Q A alíenacâc de embarcação,
cuja Taxa tenha sido gravada, dependerá da prévia liberação desta.
Será também obrigatória a liquidação
da divida, nos casos .de transferência
de bandeira de embarcação que esteja hipotecada em conseqüência de
empréstimos feitos com recursos críados pela Lei nc 3.381, de 24 de abril
de 1958.
Art. 23.

O direito ao produto da
arrecadação futura da Taxa poderá
mediante autorização da Comissão d~
Mar~nha Mercante, ser dado em garantía do pagamento do principal de
empréstimos contraidos para aplica..
çâo
em algum dos fins enumerados
no art. 2-0.
§ 1." A autorização dependerá da
aprovação pela Comissão de Marinha
Mercante das condições do emprésttmo e da aplicação dêste ,
§ 29 O proprietário de várias embarcaçôes poderá destinar ou ceder
para efeito de uma só aplicação
seu direito à Taxa corresponden te a
mais de uma unidade.
Art. 24. Cedido o direito à arrecadação futura da Taxa, o seu produto ficará vinculado ao pagamento
do empréstimo garantido, até final
liquidação dês te, e o Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, autorizado pela Comissão de Marinha
Mercante, poderá pagar diretamente
ao credor as parcelas das ímportãncias recebidas na forma do art. 16
e previstas no instrumento de mútuo.
Art. 25. Os proprietários de várias embarcações poderão associar-se
para uma aplicação em comum.
§ - 19 Se fôr aplicação de produto
na Taxa, já arrecadado, a associação
poderá revestir qualquer forma societária, ou de condomínio.
§ 2 Q . Se a aplicação exigir a cessão
da arrecadação futura, correspondente a várias embarcações, a associação deverá revestir a forma de sociedade proprietária da embarcacão
objeto da aplicação comum, bem
como das embarcações cuja arrecadação futura fôr caucionada.

o

SEÇÃO

V

Funào àa Marinha Mercanle

Art. 26. O Fundo da Marinha
Mercante destina-se a prover recur-Sos para a renovação, ampliação e
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recuperação da frota mercante nacional e para o desenvolvimento da
indústria de construção. e reparos navais no Para.
Art. 27. O Fundo da Marinha
Mercante será constituído:
a)
do produto da Taxa de Renovação da Marinha .Mercante arrecadado pelas emprêsas preVistas no artigo 19, § 19;
b)
de 32% (trinta e dois por cento) da receita da taxa de despacho
aduaneiro, criada pela Lei nc 3.244
de 14 de agôsto de 1957;
,
c) dos juros, comissões e outras
receitas resultantes da aplicação dos
recursos do próprio Fundo, ou da
execução da lei nv 3.381, de 24 de
abril de 1958; ~
d)
das
dotações
orçamentárias
que lhe forem atribuídas no Orçamento Geral da União;
e)
das importâncias oriundas do
cumprimento do disposto no art. 21,
§ 6';>' e no art. 22, § 19;
j) do produto da venda ou arrendamento de estaleiros e embarcações
da Comissão de Marinha Mercante
(art. 28, inciso I, alínea "e");
g)
dos saldos anuais porventura
apurados pela Comissão de Marinha
Mercante no desempenho de suas
atribuições.
§ 19 Os recursos a que se refere
êste artigo serào recolhidos ao Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, em conta especial sob a uenominaçâo de Fundo da Marinha Mercante, à ordem da Comissão de Marinha Mercante.
§ 29 As Alfândegas e
Mesas de
Rendas recolherão diàriamente ao
Banco do Brasil S. A., mediante guia
a receita a que se refere a al1nea "b"
dêste artigo, para crédito do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico - Fundo da Marinha Mercante.
Art. 28. Os recursos do Fundo da
Marinha Mercante serão aplicados
pela Comissão de Marinha Mercante
exclusivamente:
'
I - Em investimentos:
a)
na compra ou construção de
embarcações mercantes para as autarquias federais de navegação;
b)
no reaparelhamento, na recuperação, ou melhoria das . condições técnicas e econômicas das embarcações pertencentes às autarquias
referidas na alinea anterior;
c) na construção, no reaparelhamentoou na ampliação de estaleiros,
diques, carreiras e oficinas pertencentes às autarquias federais, de nave-
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OU

de construção e reparos na...

vais;
d)
na subscrição de ações de sociedades nacionais de navegação ou
de construção e reparos navais, desde
que os recursos correspondentes à
subscrição sejam aplicados nas finalidades referidas nas alíneas antenore5, e que as emprêsas apresentem
condições econômicas e financeiras
satisfatórias;
e)
na construção de embarcações
e estaleiros para a própria Comissão,
destinados a posterior arrendamento
ou venda.
l i - Em financiamentos a emprêsaa nacionais de navegação cu
construção e reparos navais, privadas
ou estatais, para:
aj
compra ou construção de embarcações mercantes;
b) reaparelhamentc,
recuperação
ou melhoria das condições técníoaa e
econômicas de embarcações;
CJ construção, reaparelhamento ou
ampliação de estaleiros, diques, carreiras e oficinas de reparos da Marinha Mercante;
d)
aquisição de materiais para
construção ou recuperação de embarcações da Marinha Mercante.
III - Até 5% (cinco por cento) da
arrecadação
anual do Fundo, no
custeio dos serviços da comissão de
Marinha Mercante, Que fica autorizada a contratar o pessoal e os serviços necessários, mediante orçamento
aprovado ilelo Ministro da Viação e
Obras Públicas.
IV Em prêmios
construção
naval no País, que não ultrapassem
a diferença verificada entre o custo
da promoção nacional e o preço vigorante no mercado internacional.
§ 19 Dependerão da aprovação do
Ministro da Viação e Obras Públicas,
em cada caso:
a) os investimentos a que se refere
o inciso I;
b) os financiamentos a. que se refere o inciso li, desde que elevem
a responsabilidade de um só mutuário a mais de Crg 75.000.000,00
(setenta e cinco milhões de cruzeiros) ;
c)
os prêmios referidos no inciso IV.
§ 29 A aplicação de recursos do
Fundo da Marinha Mercante na compra ou construção de embarcações
destinadas à exploração por autarquias _federais
de navegação será
orientada de acôrdo Com a seguinte
á

ordem de preferência, quanto à modalidade:
a) financiamento;
b) compra pela Comissão de Marinha Mercante, para posterior revenda;
c) compra pela Oonu.r-âo de Marinha Mercante, para posterior locação;
dj investimento.
§ 3° Nas operações a que se refere
o parágrafo anterior, a Comissão de
Marinha Mercante poderá obrigar à
alienação como sucata de embarcações obsoletas que a emprêsa possua,
até uma tonelagem de pêso morto
equivalente à da embarcação ou embarcações adquiridas,
utilizando a
emprêsa o produto da alienação para
pagamento à vista de uma parcela da
ímportência devida, ou do ínvestímento a ser feito.
§ 49 Até 31 de março de cada ano,
a Comissão de Marinha Mercante
prestará contas ao Tribunal de Contas
da aplicação dos recursos do Fundo
da Marinha Mercante, no exercício
anterior.
Art 29. A comissão de Marinha
Mercante submeterá à apreciação do
Míulstro da Viação e Obras Públicas, através o Grupo Executivo da
Indústria de Construção Naval, até
31 de outubro de cada ano, o orçamento de aplicação dos recursos do
Fundo da Marinha Mercante, no
exercício subseqüente, indicando:
a)
as receitas previstas, segundo
as fontes'
b)
a parcela da arrecadação do
Fundo destinada ao custeio dos serviços da Comissão de Marinha Mercante;
c) as obrigações porventura existentes por empréstimo tomados com
garantia do Fundo;
d) as aplicações já contratadas ou
comprometidas em exercícios anteriores, a serem desembolsadas no
exercício:
e) as aplicações a serem contratadas no exercício e os desembolsos
uo mesmo.
§ 19 As aplicações a que se referem
:-1S alíneas "d" e "e" serão classificadas em:
I ~ compra ou construção de embarcações, discriminadas por tipo;
tI - reaparelhamento, recuperação
ou melhoria das condições técnicas
e econômicas das embarcações;
III - construção, reaparelhamento
ou ampliação de estaleiros, diques,
carreiras e oficinas de reparos;
"
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prêmios à construção naval.

2.° O orçamento distribuirá ainda

as aplicações referidas nas alíneas
"d" e "e" dêste artigo:

a) entre investimentos e financiamentes; e
b) por agentes econômicos.
Art. 30. A comlssê.o de Marinha
Mercante, mediante prévia autorização do Ministro da Viação e Obras
Públicas, poderá caucionar a receita
futura do Fundo da Marinha Mer-'
cante para garantir empréstimos por
ela contraídos para a realização dos
fins enumerados nos incisos I e El,
do art. 28. bem como para dar cobertura a fianças prestadas pelo 'I'esouro Nacional ou pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
em tais empréstimos.
Parágrafo único. O Poder Executivo
poderá dar a garantia do Tesouro
Nacional, até a importância de ...
crs 3.000.000. OC{),OO (três bilhões de
cruzeiros), em financiamentos contratados pela Comissão de Marinha
Mercante, ou pelas emprêsas de navegação e estaleiros da União, com
o Banco do Brasil S. A., para os
.fíns do art , 28, inciso r, a serem
liquidados com os recursos do FUndo da Marinha Mercante, bem como
pelas atuais sociedades de economia
mista sob o contrôle da União, a
serem resgatados com o produto da
Taxa de Renovação por estas arrecadado.
Art. 3,1. Tôdas as aplicações da
Comissão de Marinha Mercante serão
precedidas de prévio estudo de projeto contendo as informações técníC~lS, econômicas, e financeiras necessártas à demonstração:
a)
da exeqüibilidade e adequação
técnica e econômica do empreendimente:
.b) da existência de mercado para
c- produtos ou serviços do empreendimento;
C) da rentabilidade do empreendimento;
d) da capacidade técnica, administrativa e -flnanceíra da empresa na
qual sería feita a aplicação.
§ 1.0 As aplicações referidas neste
artigo se -.0 destinadas única c exclusivamente à cecucão do pr .jeto aprovado pela Comissão, e os recursos concedidos, sob qualquer :J.S modalidades
de aplicação, serão utilizados à medida das n. cssídadea para a re zação do projeto, sob a fiscalização da.
Comissão.

EXECUTIVO
§ 2.°
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Os recursos do Fundo da uaa-

rlnha Mercante não poderão ser apli-

cados nos fins referidos nas alíneas
"a" e "b" do parágrafo único do
art. 20, nem na compra de instalações
de construção e reparos navais já
existentes no Pais.
Art. 32. Os investimentos refertctos
no art 28 inciso I alíneas "a" "b u
e "c" 'serão realizados:
J
,
a) tendo em vista o disposto no artigo 1.0, parágrafo único, alínea uh";
b) dentro das verbas a êles deatínados no orçamento referido no artigo 29;

c) no C[t30 de embarcações para cabotagem e dc: estaleiros, diques, carreiras e o, .dnas de reparos, dentro
dos limites fü:: _JS necessár.os p 111elhorta do nível cecrnco da frota ou
das Instalações, e ao pleno emprego
dos fatõres de que atualmente dispõem aquelas empresas;
d) no caso de transportes de longo
curso, de' modo a assegurar às emprêsas ccndíções de competição, pela
maior freqüência e regularidade de
oferta de praça nas linhas em que
operam.
Art. 33. Nos 'investimentos a que
se refere a alínea d, inciso I, do artigo 28 a subscrtcão do capital social
terá caráter transitório, devendo a
Oomíssâc de Marinha Mercante repassar as SU8,S ações no mercado brasileiro.
Art. 34. A comissão de Marinha
Mercante poderá adquirir embarcações em seu próprio nome'
a) quando conveniente a colccacáo
de encomenda conjunta no íriterêsse
geral;
b) como instrumento de incentivo
à construção e expansão de estaleiros
110 Pais;
C)
para assegurar a continuidade
operacional de estaleiros nacionais;
d) quando houver conveniência em
transferí-Ias à operação por autarquias federais de navegação, mediante
locação ou venda (§ 2 9 do art. 28)_.
Parágrafo único. As aquisições de
embarcações pela Comissão de Marinha Mercante poderão efetuar-se:
a) mediante coleta de preços entre
estaleiros situados nas áreas indicadas pelas autoridades encarregadas do
ccntrôle do comércio exterior;
b) mediante administração contratada nos casos da alínea "b" dêste
artigo;
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C) mediante coleta de preços entre
os estaleiros nacionais nos demais
casos de" aquisição no País.
Art. 35. As embarcações adquiridas
pela Comissão de Marinha Mercante,
segundo o disposto no artigo anterior,
serão entregues à operação por empresas oficiais ou privadas, mediante
locação ou venda.
§ 19 A locação a emprêsas privadas será admitida - a prazo não
excedente de 3 (três) anos, mediante
Iicttação entre 05 armadores registrados na Comissão de Marinha Mercante - quando não houver proposta de
compra, em' bases satisfatórias, e uma
vez aceitas as condições que foremestabelecidas.
§ 29 Os requisitos e condições mímmas de locação a empresas privadas serão divulgados prêvíamente no
Diário O jicial da União, cumprindo
aos armadores registrados, que se interessarem pela locação, a declará-lo
perante a Comissão de Marinha Mercante, que "os julgará quanto à idoneidade administrativa, técnica e financeira, e os convídaré, uma vez admitidos à licitação, a fazerem suas
ofertas de preço em data e hora prefixadas.
§ 39 A venda de embarcações a emprêsas privadas será feita mediante
concorrência entre os armadores registrados na Comissão de Marinha
Mercante, a preço igualou superior
ao mínimo indicado no edital de concorrência, com o pagamento à vista
de, no mínimo, 20% (vinte por cento)
do preço e o restante no prazo máximo de 20 (vinte) anos. No caso de
embarcação de cabotagem, a Comtssâo poderá indicar a Unha em que
será a mesma empregada.
Art. 36. Os contratos de venda de
embarcações. proverão as estipulações
que a Comissão de Marinha Mercante julgar necessárias para a salvaguarda dos ínterêsses da navegação
nacional, e especialmente:
a) as obrigações de manutenção e
conservação da: embarcação, e o direito de fiscalização, pela Comlssác
de Marinha Mercante, das obrigações
contratuais;
b)a obrigação de utilização da embarcação na linha a; que se destinar,
salvo prévia autorização da Comissão
de Marinha Mercante para alteração
de linha;

C) a proibição de revenda da: embarcação sem prévia autorização da
COmissão de Marinha Mercante;
d) a opção assegurada à Comissão
de resolver a venda, nos casos e nas
condições estabelecidas no contrato,
especialmente no de revenda.
Art. 37. A Comissão de Marinha
Mercante somente poderá construir
estaleiro em seu próprio nome se não
houver
empreendimentos .prívados,
em número e com capacidade suficiente, para realizar às metas üe
construção naval.
Art. 38. Periodicamente, o Ministro da Viação e Obras públicas, ouvido o Grupo Executivo da Indústria
de oonserução Naval e por proposta
da comissão de Marinha Mercante,.
fixará para os financiamentos das diversas modalidades de empreendimentos, tendo em .vísta a; graduação dos
incentivos que lhes devam ser proporcíonados, as seguintes condições:
a) percentagens máximas, em reIacâo ao valor total das inversões
projetadas, que poderão ser financiadas com recursos do Fundo da., Marinha ~'Iercante;
b) prazos, juros do financiamento
e taxas de serviço.
§ 1Q Os prazos dos financiamentos
não poderão exceder o período de exploração econômica do_s bens para
cuja aquisição, construção ou i-ecuperação os fínancíamentos sejam concedidos.
§ 29 Os financiamentos para a
conetrucão de embarcações no País
deverão'" gozar de condições de juros
e prazos mais favoráveis <:0 que as
estabelecidas para a aquisiçao de embarcações no exterior.
§ 3Q Nos financiamentos a; emprêsas de construção e reparos navais
deverão ser observadas condições
análogas às que - usualmente forem
adotadas pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico para as índústrias básicas, de alto mterêsse
para a economia nacional.
Art. 39. Os financiamentos concedidos pela Comissão de Marinha Mercante revestirão a forma de contrastos de abertura de crédito fixo ou
em conta corrente, nos quais, além
das cláusulas peculiares à natureza
de cada operação, deverão ser expressamente declarados:
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o valor do empréstimo;
o vencimento das amortizações
ou do resgate;
c) o fim a que se destina, com
menção resumida do projeto fínancíado ;
d) a data ou datas da utilização
do crédito;
e) a obrigação do mutuário aplicar o produto do empréstimo exclusivamente para os fins indicados;
j) o direito da Comissão de Marinha Mercante de fiscalizar a aplicação do empréstimo, inclusive quanto ao preço e' qualidade do material
a' ser comprado ou dos serviços a serem executados, as condições de compra ou prestação de serviços, e a
idoneidade do fornecedor do material
ou executante do serviço, bem como
de fiscalizar a operação do empreendimento;
g) os juros e as taxas de serviço;
h) o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento de
qualquer das cláusulas .contratuads:
i) multa ou pena convencionais;
i) a garantia considerada satisfatória pela comissão de Marinha; Mercante, podendo consistir em:
1. cessão de direito ao produto da
arrecadação futura da Taxa de Renovação da Marinha Mercante;
2. hipoteca em primeiro grau 01.1
outros ônus reais aôbre bens do mutuário ou de terceiros;
3. caução de titulas e ações 'ou direitos;
4. fiança subsídíàrtamente:
l) a obrigação do mutuário de:
1, manter segurados OS bens dados
em garantia;
2, não alienar no todo ou em parte, os bens dados em garantia, nem
sôbre êles constituir- novo ônus real,
sem prévia autorização da comissão
de Marinha Mercante:
m) o direito da Comissão de Marinha Mercante de exigir refôrço de
garantia, quando julgar necessário;
n) o local de pagamento e o fôrc
do contrato.
Art. 40. Na concessão dos financiamentos a que se refere o inciso
II do art. 28, a comissão de Marinha
Mercante levará em consideração,
como fator de preferência, em igualdade das demais condições estabelecidas, a boa tradição técnica, administrativa e financeira das emprêsas.
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a)

b)

Disposições gerais
Art. 41. O Ministério da Marinha
subsidiará o acréscimo de custo da
embarcação e o lucro correspondente
à parcela acrescida, decorrentes da
adoção de caracterfstícas de Interêsse ou natureza militar por êle exigidas.
Art. 42. As decisões ou recomendações que competem à Comissão de
Marinha Mercante, em decorrência;
das atribuições que lhe são" cometidas
na Lei n? 3.331, de 24 de abril de
1958, e neste Decreto, serão adotadas
por seu órgão deliberativo, por maiofia de votos, após estudo da matéria
nos serviços técnicos da referida Comissão.
Art. 43. As disposições dêste Decreto não prejudicam as atribuições
cometidas ao Grupo Executivo da Indústria de Construção Naval CG.E.
I. C. O. N.), criado pelo Decreto
no 43.899, de 13 de junho de 1958.
Art. 44. A C omissão de Marinha
Mercante cadastrará os elementos
existentes no Pais ligados à operacão, construção, reparo e manutenção de embarcações.
§ 1 Anualmente, a Comissão de
Marinha Mercante fará publ:icarum
sumário das informações cadastrais
para" distribuição ou venda aos ínteressados.
§ 2Q A, Comissão de Marinha Mercante atribuirá a tôdas as embarcações e estaleiros, símbolos que serão
obrigatórramente usados como elementos complementares para identificacao.
~ 30" Aquêles que operarem ou representarem, no País, empresas de
navegação e organizações destinadas
à construção e manutenção de embarcacões, seus componentes, equipamentos ou acessórios, ficam obrigados
a prestar à Comissão de Marinha'
Mercante as- informações que lhes forem solicitadas para "efeito do dísposto neste artigo, sob pena de não poderem usufruir, direta ou indiretamente, dos beneficios estabelecidos
neste Decreto"
§ 49 Dentro de sessenta (60) ditas,
o Grupo Executivo da Indústria de
Construção Naval (G. E. I. C. O. N.)
baixará instruções para cumprimento
do disposto neste artigo.
ç

.PiTOS DÇ PODER ExECUtIVO

50

Art. 45.

f.~ste

Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 22 de janeiro
e

de 1959; 1339 da Independência
719 da República', JUSCELINO KUBITSCREK.

Cyrillo Junior,
Jorge do paço Mattoso Maia.
Framcíeco Neçrtio de Lima.

Lucas Lopes.
Lucia Meira.
Fernando Nobreça,

DECRETO NQ 45.271
DS JANEIRO DE 1959

DE

23

Declara de utilidade pública a Sociedade união dos Viajantes, com sede
em Ribeirão Prêto, Estado de São
Paulo.

o

JUSCELINO

Presidente da República;

atendendo ao que requereu a Sociedade União dos Viajantes, com sede
em Ribeirão

Prêto, Estado

de 20 de novembro de 1940, decreta.
Artigo .úníco. :ft concedida à sociedade L. Figueiredo Navegação S. A.,
com sede em' São paulo, autorizada ~1
funcionar pelos Decretos ns. 29.580,
de 23 de maio de 1951; 32.720, de 7
de maio de 1853 e 43.817, de 4 de
junho de 1958, autorização para continuar a funcional' como emprêsa de
navegação de cabotagem, com o aumenta de seu capital social de ors
40.ü{HUlO·O,ü{) (quarenta
milhões de
cruzeiros) para ors- 70.(){)O. eco ,00 (Se~
tenta milhões de cruzeiros) com alteração do art. 4.9 dos estatutos, de
acôrdo com as deliberações aprovadas
nas assembléias gerais extraordinárias de seus acionistas realizadas em
5 de dezembro de 1957 e G de fevereiro de 1958, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente. as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização,
Rio d!J Janeiro, 23 de janeiro de
J.85B'; 138.9 da Independência e 71.1),
da República.
KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega.

de São

Paulo, a qual satisfaz as exigências
do art.

19 da Lei n? 91, de 29 de

agôsto de 1935, e usando da atribuição que lhe confere o art. 29, decreta:
Artigo único. E' declarada de utdlidade pública, nos têrmos da referida Lei, a Sociedade União dos Via~
jantes, cem sede em Ribeirão Prêto,
Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, em 23 de janeiro
de 1959; 1389 da Indepenêncía e 7l Q
da República.
KUBITSGHEK.
Cyrillo Junior.

JUSCELINO

Fernando Nóbrega.
DECRE'To N.9 4.5.272 -

DE 23 DE

JANEIRO DE 1959

Concede à _ sociedade L. Figueiredo \
Navegação S. A. asuortzoçõo -para
continuar à funcionar como eraprêsa de navegação de cabotagem"

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.c Z.734.

DECRETO N.9 45.2'73 _

D'~

23 DE'

JANEIRO DE 1959
Suprime cargos, ?-IO Quatlra Permanente do
Ministério 6.0 rraooüio,
Indústria e Comércio.

O Presidente na República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, item I, da Constdtutcâo e nos
têrmos do art. 1.9, alínea "n", do Deereto-lei n.s 3.195, de 14 de abr-Il de
1941, decreta:
Art. 1.9 Ficam suprimidos, no
Quadro Permanente do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio:
3 cargos na classe E da carreira de
Datiloscopista-Auxiliar, vagos em virtude da promoção de rijaíma Rios
dos Santos, Emanuel Eduard Gripp
e Plinio Alexandre de SOU7t\. Leal:
11 cargos na classe I da. carreira
de Inspetor de 'I'raoalho, 'lagos em
virtude da promoção de Geraldo Brito Gíana, Guaracy de Souza Sampaio, José Rubens Prestes de Barros,
Júlio de Carvalho Paívn, waícidío de
Castro Oliveira, wuson de Almeida e
Yellen Fabio Blanes de Araújo; da
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demissão de Vasco Frederico Costamilan; da aposentadoria de Lúcio
Pereira Monteiro; do falecimento de
Raimundo meto Soares Bulcão e da
reclassificação na classe K ríe .Joubert

Batalha; e

1 cargo na classe K da carreira de
Médico (vago)
criado peja Lei número 1.599, de 1) ele maio de 1952,

devendo a dotação correspondente ser
levada. a crédito da Conta Corrente
no mesmo Quadro do referido Minis-

tério.
Rio de Janeiro, em 23 de janeiro
de 1959; 138. 9 da Independência e 71.9
da República.
JuSCELINO KUBITSCHEK

tigo 37, inciso I, da Oonstituíção Federal, decreta:
Art. 1· 9 f: transferida a sede da
Escola preparatória de São ê'aulo,
ora .na capital do Estado, para á cidade

de

Campinas

°

(8P) ,

devendo.

ocupar
imóvel ali construido para
tal mister.
Art. 2. '? O Ministro de E.stanv dos
Negccíos da Guerra deverá tornar as
providências necessárias.
Art. 3. v Bste Decreto entrará em
vigor na data de 'sua publicação
Rio de Janeíro, 23 de janeiro de

18;;9; I3S. 9 da Independáncía c n.9
da República.

Fernando Nóbrega

JUSCELINO

KUBIT[,CHEK

Henrique Lott
DECRETO N9 45.274 "'----

DE 23 DE
1959
Altera o § 29 ao ortiçc 49 do Regulamento de Bases e Destacamentos
de Bases Aéreas.
O Presidente da República, usando da atribui cão QU2 lhe confere
art. 3'1, item Í, dâ Constituição Federal, decreta:
Art. 19. O parágrafo 29 do artigo 4G do Regulamento de Bases e

JANEIRO

DE

°

Destacamentos

de

Bases

Aéreas,

aprovado pelo Decreto nv 40.491, de
4 de dezembro de 1956, passa a ter
-a seguinte redação:
Art. 15' A subordinação de unidade

Aérea.

quando temporàrtamente se-

diada numa Base

ou

quando

par-

tencer a um Comando de Fôrça ao
qual a Base não seja subordinada, é
estabelecida pelo Ministro da Aeronáutica,

mediante proposta do Estado-Maior da Aeronáutica.
9
Art. 2
O presente decreto en-

trará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de
1959; 1389 da, Independência e 719 da

República.

'

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco

de Mello

DECRETO N.9 45.275 - DE 23
J xxmno DE 19'59'

DECRETO N9 45..276

DE

23

DE JANEIRO DE 1959

Dá nova redação ao §_ 39 do art. 51 do
Reçulumento do Colégio Militar cli)
Rio de Janeiro, aprovado pelo Deereto n 9 12.277, de 19 de ;J,bril de
1943

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição pederal, decreta:
Art. 19 O § 39 do art. 51 do :'w~'u
lamente do Colégio Mílltar, aprovado
pelo Decreto nv 12.2'77, de 19 de abril
de 1943, passa a ter a seguinte re-

dação:

.

Art.

51.

.

.,"ê

39

A juizo do Ministro da

Guerra a concessão de que trata
o § 19 dêste artigo poderá, em
casos excepcionais, ser estendida
aos filhos. dos

funcionários

fe-

derais, de .orícíaís e praças das

Polícias Militares e do Corpo de
Bombeiros do Distrito Pederal".

DE

Transfere a sede da Escola Preparatória de São Paulo para ccniinna«.

O Presidente da República, "Bando
da atribuição que lhe confere o Ar-

29 O presente Decreto entrará
em vígor na data de sua publicação.
revogando-se as dísposlções em contrário.
'
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de
lS'59; 1380 da Independência e 71Q da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lctt,
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DECRETO N.!? 45.277

-"DE
DE JANEIRO DE 1959

26

Autoriza a União' a aceitar doação
de imóvel

O Presidente da República, usando
dá atribuição que lhe confere o arLi[O 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. l.Q Fica a União, por inter-

médio do

Ministério da

Marinha,

autorizada a aceitar a doação da
Fazenda "Macacos", feita pela Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos têrmos da Lei
n.? 492 de 15 de julho de 1954, daquela .Municipalidade, ratificada pela
Resolução n.v 232, de 8 de novembro
de 1957. da Assembléia Legislativa
estadual.
Art. 2.9 O. imóvel doado, que mede cêrca de 1.189. 096,9'Ü metros qua-

drados, destina-se à formação de
uma bacia para captação de água
para a Base Naval de Aratu e instalações acessórias, prédios residenciais e para fins administrativos, sob
a [urísdíçâo do referido Ministério.
Art. 35' Dentre as condições a serem estabelecidas na respectiva escritura, constará a
obrigação, por
parte da donatária, de fornecer água
às localidades de Partpe, Tubarão,
São Tomé do Paripa e ao matadou1'0 a ser construido, utilizando-se a
adutora que abastecer a Base Naval
de Aratu, conforme rôr estipulado.
Art. 4 Q ll:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de janeiro
de 1959; 138.9' da Independência e
7U' da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia

DECRETO N.«

45.278 .....,.. DE 26 DE

JANEIRO

DE

1959

Altera a lotação de repartições atendidas pelos QuadTos Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.
O Presidente da República usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição de?reta:

EXECUTIVO

Art. 19 Fica alterada a lotação
numérica e nominal de repartiçôes
atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da.
Agricultura,' aprovada pelo Decreto
nc 37.583, de 11 de julho de 1955,
para efeito de ser transferido um
cargo da carreira de Prático-Rural.
com o respectivo ocupante, José Gurgel de Holanda Lima, da Iotaçâo
permanente da Inspetoria Regional
em Recife, Estado de Pernambuco,
para igual lotaçã-o da Inspetoria Regtonal .m Fortaleza, Estado do Ceará, ambas da Divisão de Defesa ..3~
nitárta Animal, do Departamento
Nacional da Produção Animal.
Art. 29 gste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Art. 39 Revogam-se as disposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2'6 de janeiro
de 1959, 138 Q da Independência e 11 9
da República,
JUSOt:LINO

KUBITSCHEk

Mario ôâeneçtietti,

DECRETO N." 45.279 _ DE 26
DE JANEIRO DE 1959

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério ela Agricultura.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constdtuiçác, decreta:
Art. 1.9' Fica alterada a lotação
numérica de repartições atendidas
pelos quadros Permanente e Suplementar do Mírnstérro da Agrtcuttura, aprovada -pelo Decreto n.c 37 583,
de tt vcte julho de 1955, para efeito
de ser transferido um cargo ia carJ'e11'<1, ele Técnico de .;:<.:dueação t":,lll.-al,
com o respectivo oc-tpaute, Pr.cro
Estácío de Queiroz Silva, d:l teração
permanente da Escola Agrotécrnca
"Ildefonso Simões Lopes" da universidade Rural, do Centro Nactonat
de Ensino e Pesquisas Agronõnncas.
para igual lotação da Escola Plumínense de Medicina e vetertnáríc, da
Supermtendência do Ensina Agt-ioota.
e Veterinário.
Art. 25' f;ste decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçào .
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Art. 35' Revogam-se as disposições
em contrárto.
Rio de Janeiro, em 2ô de janeiro de
1959, 133.~ da Independência e 7l.Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DEORETO N9 45.280 J ANE'IRO

DE 26 DE

DE 1959

Transfere, sem aumento de despesa
[unç o da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
da Inspetoria Regional da Divisão
de Defesa Sanitária Animol, em
Salvador, Estado da Bahia, para
idêntica tabela do Serviço de Meteorologia, ambas do I1'1'inistério da
Agricultura .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere -' artigo 87, item I, da Constituição, de-

ereta:
Art. 19 Fica transferida, com a respectiva ocupante, Bernadete Ramos
Fonseca, uma função de Auxiliar de
Serviço, referência 18, da 'I'aoeta
Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Inspetoria .egtonal da Divisão de Defesa Sanitária
Animal, -m Salvador, Estado da
Bahia, do Departamento Nacional da
Produção An'mal, para idêntica tabela do Serviço de Meteorologia.
ambas do Ministério da Agricultura.
Art. 2,° nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de janeiro
de 1959, 1: 8 9 da Independência e 71 9
da República.
JUSOELINO KUBITSCHEk

Mario Meneghetti.

DECRETON.O 45.281 -

DE 26 DE

JANEIRO DE 1959

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o arti-
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go 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. L" Fica alterada a lotação
numérica de repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura,
aprovada pelo Decreto n.v 37.583, de
11 de julho de 1955, para efeito de
ser transferido um cargo vago da
carreira de Médico da lotação permanente da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, sede,
para igual lotação da Escola Agrotécnica "Visconde da Graça", em Pelotas, no Estado do Rio Grande do
Sul, da mesma Superintendência.
Art. 2.° nstc decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo .
Art 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de Janeiro
de 1959; 138.a da Independência e 71.da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário

Meneghetti.

DECRETO N.? 45.282 -

DE 26 DE

JANEIRO DE 1959

Inclui, no regime do Instituto de
Previdência e Assistência dos Ser~
vidores do Estado, os servidores do
Instituto Nacional de Imigração e
Colonização.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 37, item 1, da Constituição, deereta:
Art. l.a Os servidores do Instituto
Nacional de Imigração e Colonização
são incluídos, para fins de previdência, no regime do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, a partir de janeiro de
1955.

Art. 2.° ~ste decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
Art. 3.a Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2{j de janeiro
de 1959; 138.a da Independência e 71.'
da República.
JUSCELINO KUBrrSCHEK.

Mário Meneghetti.
Fernando Nóbrega.
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DECRETO N." 45.283 -

DE

:2ô DE

JANEIRO DE 1959

Outorga concessâo à Fundação Ccsper Líbero para estabelecer uma
estação de rcuiic-teleoietic na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

o

Presidente da República, Usan-

do da atríbuíção que lhe confere o
art. 8'7, n.c l, da Constituíçâo, atendendo ao que reque-eu a Fundação
- Casper Libero e tendo em vista o
disposto no art. 55', n.c XII, da mesma Conatátuição, decreta:
Art. 15' Fica outorgada concessão
à Fundação Casper Líbero

nos têr-

funções das Tabelas Numéricas

Es~

pecíaís de Extranumerário-mensalista
do Mínístérto da Educação e Cultura,
abaixo indicadas:
I ~- orna (l) runçào de Servente, referência 13,,_ excedente, ocupada por
Nelson Arruda, da '1\lbe\3 Numérica
Espeeial de Extranumerárlo-mensalísta, ::lf. Divisão do Material, do Departamento de Admíntstraçâo pa "a idêntica tabela do Servtcc de Comunicações, do mesmo Departamento, tembem em caráter excedente:
II ..~ duas (2) funções de Servente.
referências Ih e 17, ocupadas respectívamente, por Luiz Fernando Soares da
costa e Aloisio Tavares Batista, uma

mos do art. 11, do Decreto número

da Tabela Numérica Iíeueclal de Extranumerário -mcnseiísza- do M use u

estabelecer, a título precário, na ci-

Histórico Nacional e a outra de igual
tabeta da Diretorla do Patrimônio
Hístoríco e Artístíco Nactonal, para.
idênticas tabelas da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Museu
Histórico Nacional,
respectivamente; e
!Ir - uma (1) Junção de Servente,
rererêncía 17, ocupada. por Júl.io cesal' Regtna, da 'I'abeta Numertca Especínl de Extranumevásio-rnensalista
da Divisão do Pessoal, do Departa-.

24.655,~de 11 de julho de 1934, 'para

dade de São Paulo, Estado de São

Paulo, sem direito. de exclusividade,
uma estação de radlotelevisão. de
acôrdo com as cláusulas que com
êste baixam, rubricadas pelo- Ministro de Estado dos Negócios da Viaçâo e Obras Públicas.
~ 1.9 A retertda estacáo de radíotelevisão e suas instalações complementares deverão obedecer às normas constantes da Decreto 11.9 31.835,
de 21 de novembro de 1952.
§
25' O contrato decorrente da
presente concessão devera ser assinado dentro de 60 cscssentsn dias, a
contar da data da publicação dêste
decreto no Diário Oficial, sob pena de
ser, desde logo, considerada nula a
concessão.
Art. 2.9 Revogam-se as dispostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCE""INO KUBITSCHEk.

Lúcio Meira.

DECRETO N.9 -!5. 284 JANEIRO DE 1959

DF

26

DE

mente de Admínístraçáo para idêntica

tabela da Casa de Rui Barbosa.
Art. 2.9 Fica reti Ccedc o item VII

do art. 1.9 do Decreto n.c 40.15'7, de
16 de outubro de 1956, para efeito de
ser declarada excedente uma função

de Se-vente, referência 18, ocupada

por Nelson Arruda.
Parágrafo único. - A retificaçâc de
que trata este artigo prevalecerá a
parcn de 19 de outubro d.~ 1956.
Art. 3,° :!tste decreto entrará em

vigor na data de sua: publicação.
Art. 1.0 Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 8I'Tl 26 de janeiro
de 1.859, 138.9 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Transfere. sem aumento de cespesc,
funções de Tabelas Numén<:u'3 Especiais de Bxtramumerárioe-mensaíís-;
tas
do Ministério da Educacão e
Cultura, que mencf:-l 71.'l .
~

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.0 Ficam transferidas, com
os respectivos ocupantes, as seguíntes

Clóvis Salgado.

DECRETO NQ 45.285 JANEIRO DE 1959

DE

26

DE

_4.uto1·iza o funcionamento do Conservatório' Goiano de Música,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

Aros DO

go 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. É concedida autorização para o funcionamento do Conservatório Goiano de Música, mantido
pela Fundação Conservatório Goiano
de Música, com sede em Goiânia, capital elo Estado de Goiás.
Rio de .ranetro, em 26 de janeiro
de 1959; 138 9 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

Clóvis

KUBITSCHEK

Satga,·~o

DECRE"TO Nv 45. 2B6
JANEIRRO DE

~ DE

26

55
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DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro J03ê
Feliu Burgos a pesquisar conchas
calcárias no município de saquarema, Estado do Rio de Janeiro
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de 29
de janeiro _de 1940 (Código de Minas) decreta.:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Feliu Burgos a pesquisar conchas calcárias em terrenos
de domínio da União na Lagoa de
Saquarema, nos distritos de. gaquarema e Maranguá, município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro,
numa área -- de quinhentos hectares
(5ÜO ha) , delimitada por um polígono
mistilíneo que tem um vértice a quatro mil e duzentos metros (4_200 m) ,
no rumo verdadeiro de quarenta. e
cinco graus nordeste (459 NE) da foz
do Canal do Calgado e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatro mil e' duzentos' metros (4.200 1l1),
quarenta e cinco graus sudoeste
(4'5 9 SW); dois mil e duzentos metros (2.200 m) , Leste (E); três mil
e cem metros (3.100 m) , quarenta e
três graus trinta minutos nordeste
(43°,30' NE); e, o quarta e último Jade
é constituído pela margem Norte (N)
da referida lagõa, no trecho compreendido entre o vértice do penultímo lado descrito e o ponto de partida.
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 3i}. 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2° do
citado Regulamente ou de outras
substàncías discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisa.
Art. 29 O título da autortzaçâo de
nesquísa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a- taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5 .Q{JO,OO), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de
1959, 138.9 ia Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Mario Meneghetti.
D:ECR,ETO N.Q 45.287 JANEIRO

DE

26

DE

DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Maurício Gonçalves Leite a pesquisar minério de cobre nos municípios de
Aurora, Barro e Milagres, Estado
do Ceará.

O' Presidente da República, usando
da atríbuíção que ·lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n,» 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o Cidadão
brasileiro Maurício Gonçalves Leite a
pesq uisar minério de cobre em terrenos de propriedade de Antônio Lei~e
Gonçalves e viúva Manuel Inocêncio
nos imóveis denominados Coxá e
Diamantes, distritos e municípios de
Aurora, Barro e Milagres, Estado do
Ceará, numa área de quatrocentos
e setenta e cinco hectares e vinte
ares (47'5,20 ha), delimitada por um
quadrilátero, que tem um vértice a
setecentos e oitenta metros, (780 m),
no rumo verdadeiro de sessenta graus
trinta e três minutos sudeste ({}1)9 33"
SE), do canto sul (8) da casa ~e
Pedro Bernardo e- os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil novecentos e oitenta metros (1.980 m)
vinte e nove graus e trinta minutos
sudoeste (299 30' SW) -; dois mil e
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quatrocentos metros (2.400 m) , se5
senta e um graus sudeste (619 SE) ';
mil novecentos e oitenta metros
M

(1.98D

m) , vinte e nove

graus

e

trinta minutos nordeste (299 30' NE);

dois
(2.400

mil e quatrocentos metros
m) , sessenta e um graus no-

roeste (619 NW).
Parágrafo único - A execueão da
presente autorização fica sujeita à~
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230. de 1 de

dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência a que se refere
o art. 2.9 do citado Regulamento ou
de outras substâncias discriminadas
pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil setecentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 4, 76{),0{}), e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir
da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento' da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3,9 Revogam -se as dispostçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de
1959, 1385' da Independência. e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

EXECUTIVO

NE) da casa sede do Sítio Engenho
Velho e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rUlAlOS magnéticos: mil metros (1.000
m) , quarenta graus nordeste (40° NE) :
mil metros (1.000 m) , cinqüenta e oíto graus e trinta minutos sudeste (53 Q
30' SE).

Parágrafo único. A execução da
presente autortzaçâo fica sujeita às es~
típulacôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado.
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho, Nacional de Pesqmsus.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será urna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de novecentos e oitenta cruzeiros (Cr$ ...
980,00) 'e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrtcultura .
Art. 3.° Revogam-se as dispcsíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de
1959; 138.° da Independência e 71,° da
República.

Mário Meneghetti.

J.USCELINO KUBITSCHEK·
Mario Meneghetti

DECRETO N.O 45.288 JANEIRO

DE 26 DE

DE' 1959

Autoriza o cidadão brasiseirc Coriolano Martins dos Santos a pesquisa·!'
manganês no municí-p1"J de Senhor
do Bonfim, Estado da Bahia.

O Presidente da República,usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.» I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de

janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
. I;, cjJ
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brastleíro Coriolano Martins dos santos a pesquisar manganês, -em terrenos
devolutos, no lugar Fazenda Barra,
distrito e -munícípío do Senhor do
Bonfim, Estado da Bahia, numa área
de noventa e sete hectares e vinte e
oito ares (97,28 ha) delimitada por um
paralelogramo que tem um vértice a
duzentos metros (200 m) no rumo
magnético setenta graus nordeste (70°

DECRETO N.o 45.289
J

DE

26 DE

ANElRO DE 1959

Autoríza a Cia, Mineração e Suierúrgica Timbó a pesquisar minério de
ferro, no município de Lages, Setado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art,
87, n.? I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Ota. Mineração e Siderúrgica Timbó, a pesquisar minério de ferro no distrito de
Corrêa Pinto, município de Lages, Esáreas perfazendo' o total de cento' e oitado de Santa Catarina, em duas
tenta e um hectares trinta e dois ares

Aros DO PODER EXECUTIVO

e cinqüenta e um centiares (181,3251
ha) , descritas do seguinte modo: a

primeira, com cinqüenta e sete hec~a
res setenta e dois ares e cinco centdares (57,7205 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a cento e oitenta e nove metros
(189 m) , no rumo magnético de oito
graus cinqüenta e cinco minutos noroeste (8 0 55' NW), do cruzamento da
Rodovia Federal Lages - Ponte AltJ.
com a Rodovia Estadual Corrêa Pinto
Velho ~ Corrêa Pinto Novo, e os tedos, a partir dêsse vértice, os seguintce. comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e vinte e oito metros
(528 m), dezesseis graus cinqüenta e
cinco minutos noroeste (lô O 55' N\V):
trezentos e setenta e sete metros (377
m) , oitenta e cinco graus trinta minutos noroeste (85 0 3D' N\-V); quinhentos e cinqüenta metros (550 fi),'
três graus sudeste (3 0 SE); trezentos
e quatorze metros (314 m) , trinta
graus trinta minutos sudeste (30 0 30'
SE), setecentos e sessenta e dois metros (762 m) , dezoito graus cinqüenta
minutos
sudoeste 08 0 50' SW);
cento e oitenta e dois metros . _....
082 m) , oitenta e oito graus trinta minutos nordeste (880 30' NE);
cento e oitenta e nove metros e
quarenta. centímetros (189,40 m) ,
quatro graus trinta minutos nordeste (4 0 30' NE); trezentos e vinte
e oito metros (328 m) , sessenta e sete
graus trinta minutos nordeste (67° 30'
NE); trezentos e oitenta e quatro metros (384 m) vinte e um graus quinze minutos nordeste (21° 15' NE); trezentos e vinte e nove metros (329 mi ,
oito graus cinqüenta e cinco minutos
noroeste (8 0 55' NW); e, a segunda.
área com cento e vinte e três hectares sessenta ares e quarenta e seis
centíares (123,6046 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem um
vértice a setecentos e noventa metros
(790 m) . no rumo magnético de onze
graus trinta minutos noroeste (110 30
NW), e os lados a partir dêsse vértice' os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e dezenove metros (219 m) , trinta e seis graus
trinta minutos nordeste (36 0 30'
NE) ; trezentos e sessenta metros
(360 m) , vinte e nove graus nordeste (290 NE); cinqüenta. e oito
metros e vinte centímetros
(58,20 m) , oitenta e oito graus cinqüenta e um minutos nordeste; cínqüenta e nove metros e sessenta centfmetros (59,60 m) , sessenta e nove
I
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graus vinte e um minutos nordeste
(69° 21' NE); cento e quarenta e quatro metros e trinta centímetros (144,30
m) , quarenta e oito graus seis minutos nordeste (48 0 06' NE); cento e três
metros e oitenta centímetros (103,80
m) , quarenta e dois graus quarenta
e cinco minutos nordeste (42 0 45' NE);
sessenta e oito metros e cinqüenta
centímetros (68,50 m) , sessenta graus
três minutos sudeste (6DO 03' SE); oítenta e três metros trinta centímetros
(83,30 m) , setenta e três graus trinta
e um minutos nordeste (73° 31' NE);
cento e vinte e cinco metros e oitenta
centímetros (125,80 m) . sessenta e SeIS
graus cinqüenta minutos nordeste (66(\
50' NE); sessenta e seis metros dez
centímetros (66,10 m) , sessenta e oito
graus quarenta e um minutos nordeste :680 41' NE); cento e cinco metros
trinta centímetros 005,30 m) , trinta
e nove graus vinte e oito minutos nordeste (39 0 28' NE); duzentos e trinta
e dois metros oitenta centímetros
(232,80 m) , doze graus dezessete minutos nordeste (12 0 17' NE); trezentos
e trinta oito metros (338 mj , oito graus
trinta minutos nordeste m° 30' NE):
duzentos e noventa e três metros (293
m) . três graus trinta minutos nordeste
(-30 30' NE); noventa e cinco metros
(9J.., m) , quarenta e seís graus cinqüenta e CiDCO minutas noroeste (46 0
55' mV); setecentos e cinqüenta e
cinco metros (755 rm , oitenta e seis
graus noroeste (86 0 NW); mil trezen..
tos e trinta e um metros (1.331 mr ,
dezesseis graus trinta minutos sudoeste (16 0 30' SW); cento e trinta e dois
metros (132 m) , um grau quinze minutos sudoeste (10 15' SW); quatrocentos e dois metros (402 rm ; dezessei graus trinta minutos sudeste (16"
30' SE),

Art. 2. 0 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$ ....
1.820,00) e será válido por dois anos
a contar da data da transcrição no livro próprio da Dívisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de
1959; 138. 0 da Independência e 71. 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Mario Meneghetti
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~ DE
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26

DE

J ANEIRD DE 1959

Autoriza á cidadã braeúeira Alda Ba~
tista de Freitas a pesquisar mica no
município de Resplendor, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art
87, n.c I, da Constituição e nos têrIJ.lO~ do Decreto-lei n." 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Alda Batista de Freitas
a pesquisar mica, em terrenos devclutos. no lugar denominado Córrego
Sempre Verde, distrito e município de
Resplendor, Estado de Minas Gerais.
numa área de cinqüenta e nove hectares e cinqüenta ares (59,50 haj delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a quinhentos e cinqüenta, metros (550 m) rio rumo mag-nético setenta e sete graus sudoeste
(77 0 SW) da ponte da estrada par-a
Crenaque sôbre o córrego Oriente e 1S
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e sessenta metros
(960 rm, trinta e quatro graus noroeste (34 0 NW)'; quinhentos metros (500
m) , cinqüenta e seis graus. sudoeste
(56 0 SW); novecentos e noventa e
cinco metros (99'5 m) , vinte e dois
graus sudeste (22" SE); setecentos e
cinqüenta metros (750 m) , cinqüenta
e sete graus nordeste (57° NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estdpulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vertü.
que a existência na jazida, como as-;sociado de qualquer das substâncias 9.
que se refere o art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho jcaciorvu
de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorízaçâo ríe
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto. pagará a t ..xa de setscentos cruzeiros (Cr$ 600,lJO) e sem
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrrçãc no livro
próprio da Divísâo de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da.
Agricultura.

ExECUTIVO

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO Nº 45.291 JANEIRO DE 1959

DE

25

DE

Autoriza a Companhia ae . Cimento
Portlanâ Paraíso a pesquisar caulim e mica no município de Espere
Feliz, no Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 119 I, da Constituição, e nos
têrmoa do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art, 1.9 Fica autorizada a companhia de Cimento Portland Paraíso a
pesquisar caulím e mica, em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado Fazenda Boa Vista, distrito
de Oaparaó, município de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais, numa
área de oitenta e quatro hectares setenta e dois ares e sessenta ~ três
centdares (84.7263 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a setenta e quatro metros
(74 m) no rumo magnético cinqüen- ta minutos nordeste (50' NE"' da
ponte da estrada de rodagem que
liga Espera Feliz à sede da Fazenda.
Boa Vista sôbre o ribeirão Fama e
os lados, a partir dêsse vértice, os
se g' u i n t e s 'comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e quatro metros (3Q4 rm , quarenta e um graus
quarenta minutos sudoeste (419 40'
SW); cento e noventa e cinco metros
(lS'5m), cinqüenta e quatro 6TaU.S
cinqüenta minutos noroeste (549 50'
NW); duzentos metros (2ü() m) , dezoito graus vinte minutos noroeste
(18'! 20' NVv); sessenta metros (60m).
cinqüenta e nove graus noroeste
{59'! NVn; noventa e dois metros
(92 li), oitenta e cinco graus trinta
minutos sudoeste (85° 30' SW); cento e vinte e dois metros (122 m) ,
sessenta graus sudoeste (609 SW);
duzentos e quarenta metros (240 m) ,
sessenta e nove graus trinta minutos
noroeste <699 30' NW); duzentos e
vinte e quatro metros (224 m) , qua-

ATOS
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renta graus trtnta minutos nordeste
(4{}9 30' NEl; trezentos e sessenta e
oito metros (368 rm . sete graus trinta minutos nordeste (79 :~D' NE);
cento e cinqüenta e quatros metros
(154 rm , cinqüenta e um graus nordeste (5-1'? NE); setenta e quatro metros (74 m) , oitenta e oito -raus
trinta minutos nordeste (889 30' :\~E);
noventa metros (g'Ü mi , setenta ~ três
graus sudeste
(739 SE); cento e
noventa metros (190 m) , oitenta
graus nordeste (8CrQ NE): oitenta metros (Se m) , cinqüenta e cinco graus
sudeste (559 SE); noventa e seis metros (96 m) , vinte e seis graus trinta
minutos nordeste (26 9 30' NEJ; duzentos e dez metros (2l{) rru , oitenta
e cinco graus trinta minutos nordeste (85 9 30' NE); sessenta metros
(50 fi), seis graus sudeste (69 SE);
duzentos e cinqüenta metros (250m),
oitenta e oito graus trinta minutos
sudeste {SSI.) 3'0' SE); noventa e seis
metros (96 m) , cinqüenta e três graus
vinte minutos sudeste (53 9 20' SE);
quatrocentos e noventa e oito metros (49S fi), dezoito graus trinta
minutos sudeste (18° 3{)' SE); trezentos metros (300 m) , oitenta e sete
graus noroeste (87 0 NW); trezentos
e quatro metros (304 m) quarenta 'e
três graus trinta minutos sudoeste
(43" 30' SW).
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DECRETO Nv 45.292 JANEIRO DE

Autoriza o
'I'ameirtlo
mante no
na, Estado

DE

26

DE

1959

cidadão brasileiro Jose
Neto a pesquisar diamunicipio de Diamantide Minas Gerais,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de.
29 de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art 1.0 Fica autorizado o cidadão
urastleiro José Tameírão Neto a pesquisar diamante, em terrenos devolutas, no lugar denominado Chepe, dtst rito de Inhaí, município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa
área de 50 I-Ia (cinqüenta hectares)
delimitada por um paralelogramo que
tem uni vértice a trezentos e sessenta metros (360m), no rumo magnético quinze graus quarenta e cinco
minutos sudoeste (15° 45' SW) da
confluência do Córrego Veneno no
rio Jequitinhonha e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil duzentos e' cinqüenta metros
(1.250 mj : oitenta e dois graus nordeste' \82° NE); quatrocentos metros
dO:Q m) , dezoito graus sudoeste (lBo
9

SW).

Parágrafo único - A execução da
Parágxafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovaestípulaeões do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30,230, de 1 de
do pelo Decreto n.' 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se certdezembro de ]951, uma vez se verífique a existência na jazida, como
fique a existência na jazida, CO~11O
associado, de qualquer das substânassociado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2,9 do
cias a que se refere o art. 2.? do cícitado Regulamento ou de outras tado Regulamento ou de outras subssubstâncias discriminadas pelo Oontâncias discriminadas pelo Conselho
selho Nacional de Pesquisas.
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O título da autorização
Art. 2." O titulo da autorfzacão de
de pesquisa, que será uma via autênpesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
tica dêste decreto, pagará a 'taxa de
oitocentos e cinqüenta cruzeiros 101'$
quinhentos cruzeiros (Cr$ 500.00) e
850,-0-8), e será válido pelo prazo de - será válido por dois (2) anos á condois 12l anos a partir da data da
tar da data da transcrição no livro
transcrição no livro próprio da Dipróprio da Divisão de Fomento da
visão de Fomento da Produção MiProducão Minera] do Ministério da.
neral do Mínístério da Agricultura.
Agricultura.
Art. 3Q Revogam -se as disposições
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de
Rio de Janeiro; ~fi de janeiro de
l!j59; 138.° da Independência e 71. da
1959; 138.° da Independência e 71. 0
República.
;
da .Rerrúblíca;
9

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

JUSCELINO, KUBITSCHEK.

Mário ôâeneçh.etti:
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DECRETO NQ 45,293,
N·EIRO DE

DE

27

DE

JA-

1959

Concede à Orientadora Imobiliária
Limitada autorização pera funcionar como emprêsa de mineração.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I. da Constituição e nos

têrmos

do Decreto-lei nv 1.985, de
janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta;

29 de

Artigo único. É concedida à Orientadora Imobiliária' Limitada constituída por contrato particular de
22-,2-58, alterado pelo instrumento de
10-12-58. arquivado sob ns. 87.887 e
92.876 na Junta Comercial do Es-

tado de Minas Gerais, com sede na

cidade de Belo Horizonte, autoriza-

ção
de

para funcionar como
mineração

fican do

empresa.

obrigada

a

cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor OU que venham
a vigorar sôbre o objeto desta auto-.

neacao.

Rio de Janeiro,

27 de janeiro de

19:9; 1389 da Independência e 71° ela
Bepúbllca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.9 40.294 _ DE 27
DE JANEIRO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Ricu1"do Luiz Toledo Piza a pesquizar
areia quartzosa no municipio ele
Itanhaem, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.v 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.98-5, de
29 de janeiro de 194:) (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ricardo Luiz Toledo Piza
a pesquízar areia quartzosa em terrenos de propriedade da Sociedade
Balneária Cavalo Marinho Ltda., 110
lugar denominado Sítio Guaramíraoga na Praia Grande, distrito e município de Itanhaem, Estado de São
Paulo, numa área de oitenta e nove
hectares e sessenta ares (89, 60 na),
delimitada 1- _~ um polígono irregu-

EXECUTIVO

lar que tem um vértice no final da
poligonal Que partindo da confluência dos rios Barranco Alto e Oambuítuva têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e oitenta metros (1.280 111),
oitenta graus nordeste (BO O NE), mil
cento e vinte metros (L 120 fi), dois
graus nordeste (2 9 . NE); e os lados
do polígono a partir do vértdce co~
síderado, têm os seguintes ... omprimentes e rumos magnéticos: setecentos setenta e quatro metros .....
(774 m) , quarenta e um graus e vinte e oito minutos sudoeste
,
(419 2-3' SW); quatrocentos e vínte
e oito metros (428 m) , quarenta e
oito graus e vinte minutos noroeste
(489 20' NW), trezentos cinqüenta e
três metros e quinze centímetros
(353, 15 mj , trinta e nove graus quarenta e dois minutos sudoeste ... , ..
(399 42' SW); quinhentos e dez metros (510 m) , sessenta e um graus
trinta e cinco minutos noroeste
(619 35' NW); mil duzentos vinte e
oito metros (1.228 m) , quarenta e
um graus quarenta e cinco minutos
nordeste (41 9 45' NR); novecentos e
oito metros (908 m) , quarenta e nove graus e vinte minutos sudoeste
(49 9 20' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1
de dezembro de 1951, urna vez se ve-.'
ríf'íque a ' existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias e que se refere o art. 2. 9 do citado' Regulamento ou 'de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de novecentos cruzeiros (Cr$ 900,(0)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959, 138. Q da Independência e 71. 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO NQ

45.295 - DE 27
1959

DE JA-

NEIRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Maurício Gonçalves Leite a pesquisar
cobre nos municípios de Aurora e
Milagres, Estado do Ceara.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (CÓdigo de Minas), decreta:
Q

Art. 1'? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Maurício Gonçalves Leite
a pesquisar cobre em terrenos de
propriedade de herdeiros de Antônio
Leite Gonçalves nos imóveis denominados Fazenda Ccxá e Diamantes, distritos e municípios de Aurora
e Milagres, Estado do Ceará, numa
área de quatrocentos e setenta e três
hectares e sessenta ares (473,60 ha),
dehmltada par um paralelogramo,
que tem um vértice a quinhentos e
oitenta metros
(580m) , no rumo
verdadeiro de trinta e três graus e.
cinco minutos sudoeste (33 05' SW),
do can to sudeste (SE) da residência
de Miguel Saraiva dos Santos e os
lados divergentes dêsse vértice, OS seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: rnij quatrocentos e oitenta
metros (1.480m), sessenta e sete
graus quarenta e cinco minutos noroeste (67945' NW): três mil e du7..e ntes metias <3.20Cm) vinte e um
graus quarenta e cinco minutos sudoeste (21945' SW).
Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230. de 1 de
dez-embro de 1951, uma vez se certnque a existência na jazida, como a:;sociado doe qualquer das substàncras
a que se r-efere o art. 2') do citado
Regulamento ou de outras substâncias dlscrlmínadas pelo- Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quatro mil setecentos e quarenta
cruzeiros (Cr$ 4.740,00) e será válido pelo prazo de dois (2) anos 8.
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Q

Art. 3 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
Q

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

. DECRETO N/I 45.296 -

DE

27

DE

JANEIRO DE 1959

Autoriza a Companhia Vale do Rio
Doce S. A. a pesquisar minério de
. terra no municipio de Conceição
do Mato Dentro, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, n.c I, da Oonstituíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado a Companhia Vale do Rio Doce S. A. a pesquísar minério de ferro, em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado santa Cruz, distrito e municípíc de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, numa área
de duzentos e vinte e três hectares e
sessenta e oito ates (223;58 ha);, delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a oitocentos e
sessenta e cinco metros (865m) no
rumo magnético trinta e quatro
graus sudoeste (34.° SW) da confluência dos córregos Canguará e Funelo e os lados, a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: novecentos e trinta metros .e quarenta e um centímetros
(930,41m), setenta e sete graus trinta minutos noroeste (77.9 30' NW):
noventa e um' metros e oitenta centímetros (9'1,HGm), cinqüenta e seis
graus trinta m i n ut o s sudoeste
(56.9 30'- SVi);
duzentos e vinte e
dois metros e oitenta e quatro centímetros (222,84m), trinta e oito
graus trinta m i n-u tos sudoeste
(38.\" 3{)' -SW); trezentos e trinta e
sete metros (337m) , vinte e dois
graus trinta minutos sudoeste (2-2.°
30' SW) ; quatrocentos e quarenta
metros e vinte e três centímetros
(440,23m), sul (8); duzentos e noventa e seis metros e vinte e um centímetros
(296,21m),
trinta e sete
graus sudeste (3'7,? SE); cento e trinta

62

L'IOS DO PODER EXECUTIVO

e oito metros e cinqüenta c sete centímetros (138,57m), trinta e um graus
sudeste (31.t:l SE); quinhentos e de-

.zoíto metros e cinqüenta e três oen.tímetros
1518,53m),
trinta
graus
trmta minutos sudeste (305' 30' SE);

duzentos e oitenta e cinco metros e
vinte e sete centímetros (285,27ml,
oitenta e sete graus trinta mtnutos
sudeste (875' 3f)' SE); quinhentos e
oitenta e três metros e dois centíme- tros C583,02m)
oitenta e um graus
trinta minutos nordeste (81.9 30'
NE); quinhentos e setenta e cinco
metros e cinqüenta e três centimeJ

tros (5-75,53m),
quinze gTa.US trinta
minutos nordeste (155' 30' NE): mil

e setenta e sete metros e trinta e
três centímetros O.Ü'77,53rn), trinta

minutos noroeste (3<)' NW); duzentos' e setenta e um metros (271m),
sessenta e seis graus

noroeste (65.9 '2{I' NW).

vinte minutos

dtscrtmínadas

pelo

Conselho

Nacional de Pesquisas.

Art . 2.

0

O título da autortsacào

de pesquisa, que será uma via autên-

üca dêste Decreto, pagar-á a taxa de

dois mil duzentos e quarenta crnzelros (Cr$ 2.240,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir
da data da transcrição no livro próprio da Divísâo rde Fomento da. Producâo Mineral do
Míntstérío da
Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
19'59. l",8.0 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

venta e sete metros 0 cinqüenta centímetroa
(87,50m), setenta e
sete
gl'.;'"ES oito minutos
sudeste (77° 08'
SE); sessenta e sete metros e qua-

parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de l." de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazid~" como' associado, de qualquer das substâncias
a QU8 se refere o art . 2.° do citado
Regulamente ou de outras subatán-

cías

tdgc 87, n.v I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 1." Fica autorizada Piccoli &
01<:;.. a pesquisar água mineral, em
terrenos de sua propriedade no local
bairro Ibirapultan, distrito e município de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, numa área de um hectare
sessenta. e sete ares c dez centiarea
(},G710 ha) , delimitada por um poligene Irregular que tem um vértice no
marco qullométrtco número duzentos
c vinte e oito mais setecentos metros
(I>:m 22S-I-'iOüm) da Estrada. de Fer::
1'0 Alegrete-Santa Maria e os lados, a
partir dêsse vér-tice, as seguintes comprimentos C rumos magnéticos: no-

KUBITSCHEK

MãTio Meneghetti
DECRETO N.o 45.297
DE 27 DE
JANEIRO DE 1959

Autoriza Piccoli & ·Cia. a pesquisar
água mineral no município de Alegrete, Estado
do Rio Grande do
SUl.
O Presidente da República, usando

da atrfbulção que lhe confere O" ar-

renta centímetros (67,40m), trinta e
sete graus quarenta e dois minutos
nordeste (37 0 42' NE); cem metros
(100m), vinte e oito graus cinqüenta e
três minutos nordeste (28 0 53' NE);
cento e quatro metros (104m), sessenta e um graus sete minutos noroeste
(61" O'i' N"'i,V); cento e cinqüenta e
nove metros e sessenta centímetros
(159,60m), vinte e três graus vinte e
um minutos sudoeste (23° 21' SW);
trinta e alto metros (38m), cinqüenta e três graus trinta e sete minutos
sudoeste (53° 3'"/' SW).
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência 1,8, Jazida, como associado, ele qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias
dísorrmlnadas pelo 00n:::el110 Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, Que será uma' via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,'vO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partu- da data da trariscrrção no livro
próor!c da Divisão de Fomento
da
Produção Mineral do Ministério
da
Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dieposiçôes

em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de
1959; 138.° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

MMio 111eneçnetti, ,

Arús

DECl1ETO N.? 45.298

~ DE

DO

27

DE

'-,ANEIRO DE 1959

Autoriza
andro
quisar
Préto,

o cidadão brasileiro José Lede punúa Rodrigues ':J, pestalco na município de Om o
Estado dz .Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituícão e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mmas) ,
decreta:
Art. l.~ Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Leandro de Paula Rodrigues a pesquisar talco, em terrenos- de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda do Zêainho, distrjto de Santa Hita do Ouro Preto, município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, numa
área de dezoito
hectares e setenta e dois ares (18,72
ha) , delimitada por um quadrilátero
que tem um vértice na confluência
dos- CÓIT8goS do Talco e 'do Zêainho e
os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnenccs: seiscentos metros (600m), dez
graus nordeste (10° NE); quatrocentos e quarenta metros (440111), sessenta graus sudeste (00° SE); seiscentos metros (600m),
trinta e quatro
graus sudoeste (34:° SW);
duzentos
metros (200m), cinqüenta e sete graus
trinta minutos noroeste (57° 30' NW).
parág-rafo único. A execução
da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 30.230, .ele 1 de
dezembro de 1951, uma vez Se verifique a existência na jazida, como assocíado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de mitras suustãncías dlscrrmtnadas pejo Conselho Nacional de .Pesquisas ,
Art. 2. 9 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
ttêste . Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300;00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir ela data da transcrição no h\'1'0 próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Minístér!o da
Agricul tura .
ATt.

3.° Revogam-se as disporícões

em contrário.
Rio de janeiro, 27 de janeiro de
1959: 138.° da Independ-ência e 71.°
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário Iâeneçtietti,
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DECRETO N'? 45.299 -

DE 27 DE JANEIRO DE 19s9

Autoriza o aaoaao brasileiro José
Leandro de Paula Rodrigues a pesquisar talco no município de Ouro
Prêto, Estaào de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) , deoreta :
Art. 19 Fica autorizado o cidadã,')
brasileiro
José Leandro de
Paula
Rodrigues a pesquisar talco, em terrenos de sua propriedade no lugar
dencrmnado Pasanda
do
Córrego
Grande, distrito de Santa Rita de
Outro
Preto, município de
Ouro
Prêto, Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta hectares (30 ha), delimitada par um retângulo que tem
um vértice a. trezentos metros
,(300m) no rumo magnético de cinqüenta graus nordeste (50 9 NE), de
centro gecmét nco do pontilhão da
estrada de rodagem para a Fazenda
de Sancho Bandeira e Pu-anga Banta RIta, sóbre o córrego Grande e
os lados, divergentes dêsse vértice,'
os seguintes comprimentos e rumos

magnéticos: seiscentos metros
.
(Gcoro), cinqüenta graus sudoeste
(50 9 SV,J); quinhentos metros (SOOm).
quarenta graus sudest-e (409 SE),

Parágrafo único
A execução
da
Pl"2s·2TIte autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento' aprovado pelo Decreto nv 30,230, d·e 1 de
dezembro de 1951, uma vez Se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substãncías a que se refere o art. 29 do citado Regulamento vou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisa.'>,

Art. 2~ O titulo da autorização de
pesquisa qu-e será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a' taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,OU 1e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no Iívra próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mi~,
nístérío da Agricultura.
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Art. 30) Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KU~ITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO NQ 45.300 JANEIRO

DE

27

DE

DE 1959

Autoriza à Minerais e Metais Gruner
Limitada, a pesquisar minério de
ferro e associados, no município de
Jequié, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87. nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:

AIt. 19 Fica autorizada à Minerais
e Metais Gruner Trímítada,' a pesquísal' minério de ferro e associados em
terrenos de propriedade de Florentino
Fernandes de Oliveira no imóvel denominado Fazenda Castanhão, distrito de Boaçu, município de Jequíé, Estado da Bahia, numa área de quatrocentos e cinqüenta hectares (450 Hã) ,
delimitada por um
retângulo, que
tem um vértice a mil e cem metros
(1. 100m) , no rumo magnético de sessenta e dois graus noroeste (620? NW),
do marco quüométríco número duzentos e sessenta e quatro (264, km)
da rodovia Río- Bahia, no trecho entre Boaçu e J equié e os lados divergentes dêsse
vértice, os segu~nteg
comprimentos e rumos magnéticos:
mil e quinhentos metros (1.500m),
sessenta e dois graus noroeste (620
NW); três mil metros (3.00Om), vínte e oito graus sudoeste (28 SW) .
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado nele Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verífíque a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias díscrfminadas pelo Conselho Nacional da Pesquisa.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de qua-

tro mil e quinhentos cruzeiros (Cr$
4.500,00) e será válido dois anos a
contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 7l0? da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

M ária M eneçhetti,

DECRETO NQ 45.301 - DE 27
JANEIRO DE 1959

DE

Auioriza a Govêrno do Estàdo do
Piauí a pesquisar argila no msmicípio de Oeiras, Es~ado do Piauí.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Govêrno
do Estado do Piauí a pesquisar argila, em terrenos de sua propriedade no
lugar denominado Fazenda Burttí do
Rei, distrito e município de Oeíras,
Estado do Piauí, numa área de oito
hectares quarenta e nove ares e cinqüenta e nove centdares (8,4959 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice
quinhentos e
cinqüenta metros (550m) no rumo
magnético setenta graus sudoeste (709
SW), do ponto conhecido como Caldeirão da Tabatinga, confluência de
duas grotas que nascem no morro da
Tabatinga e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos e trinta
e nove metros e cinqüenta e um centímetros (339,51m), oitenta .e três
graus cinqüenta minutos sudoeste
(830 50' SW); trezentos e quarenta e
oito metros (348m), um grau sudoeste (lQ SW); quatrocentos e quarenta
e sete metros (447m), cinqüenta e
cinco graus nordeste (559 NE): cento e trinta metros (I30m), dez graus
noroeste (lOO? NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifi-

a
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que a existência na jazida, corno associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamente ou de outras substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
Art . 2'> A presente autorização não
está sujeita ao pagamento da taxa
prevista no art. 17 do Código de Minas, ex-vi -do art. 51 do Decreto-lei
nv 4.655, de 8 de setembro de 1942.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
'
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,

DECRETO

N.O 45.302
DE
JANEIRO DE 1959

27

DE

Autoriza a' M'ineraçáo Boquira Ltda.
a pesquisar minério de chumbo 1W
município ele Macaúbas, Estado da
Bahia.
o Presidente da República, usando
da atribuição aue lhe confere o artigo
87, 11.° I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Ar t. l. Q Fica autorizada a Minera-

(,',5,0 Boquíra Ltda . a pesquisar minérto de chumba, em terrenos de sua

propriedade nos lugares denominados
Mono do Cruzeiro, Morro do Sobrado e Morro da Maníçoba, distrito de
Boquíra, município de Macaúbas, Estado da Bahia, numa área de vinte e
dois hectares noventa e três "ares e
vinte centiares -(22,9320 ha) , delímíLia por um polígono irregular que
tem um vértice a vinte e seis metros
e vinte e cinco centímetros (26,25m)
no rumo verdadeiro setenta e
um
graus quarenta e dois minutos sudoeste (71° 42' SW) da confluência dos
córregos Caronas e Barriguda e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadei-"
ros: cento e cinco metros e quatorze
centímetros (105,14m), um grau cinqüenta e sete minutos nordeste (1° 57'
:NE); cento e noventa e. três metros
(193m), quarenta e um graus quatro
minutos noroeste (41° 04' .NW);· duzentos metros (200m), setenta e seis
graus trinta e seis minutos sudoeste
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<'mo 30' SW); mil quatrocentos e vinta c três metros (1.423m), onze graus
trinta minutos sudeste (11° 30' SE);
mil cento e noventa e um metros e oitenta c seis centímetros (1. 191,86m),
um grau cinqüenta e sete
minutos
nordeste (1° 57' NE).
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a
que se refere o, art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias
discrtminadas pelo Conselho Nac'onat
de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de: Fomento da
Produção Mineral do Mínistérío da
Agricultura.
ArL 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUB!TSCrIEH:.

Mário ôâeneçnetti,
DECRETO NQ 45.303, NEIRO DE

DE

27

DE

JA-

1959

Autoriza o cuuiaao brasileiro Iciccrsic
Lacerda de Almeida Brennanà a
pesquisar argila no município de
Deitas. Estado do Piauí.
O Presidente da República, usando
da atribuipão que lhe confere a artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ricardo Lacerda de Almeida Brennand a pesquisar argila,
em terrenos de propriedade do 00vêrnc do Estado do Piauí, no lugar
denominado Fazenda Burltd do Rei,
distrito e município de Oeíras, Estado do Piauí, numa área de trinta
hectares quatorze ares e sessenta e
um centiares (30,1461 ha) , delimitada
por um- polígono irregular que tem
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um vértice a trezentos metros ....
(300 m) no rumo magnético quarenea e cinco graus sudeste (45 9 SE) da
confluência da Greta do Serrote da
Tabatlnga com o Riacho MUcambo

Grande, ponto conhecido por Peço

do Angico e os lados, a partir dêsse

vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) , quarenta e cinco graus
nordeste (45 NE);
Q

seiscentos metros

(600 m) , quarenta e cinco graus sudeste
(45 Q SE);
seiscentos
metros
(600 m) , quarenta e cinco graus su-

doeste

(45 SW);
Q

trezentos e

oln-

cüenta e cinco metros e setenta e
dois centímetros (355,72m), trinta e
cinco graus trinta e dois minutos
noroeste (35 Q 32' NW); cento e trinta e um metros e quarenta e seis
centímetros (131,46m), cinqüenta e
cinco graus nordeate Xõõv NE); cento e trinta metros <l30m), dez graus
noroeste (10" NW); duzentos e
quinze metros (215 m) , oitenta e três
graus cinqüenta minutos sudoeste
(83"50' SW); trinta metros e oitenta
e dois centímetros (30,82m), trinta
e cinco graus trinta e dois minutos
noroeste (35" 32' NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n- 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se .refere o art. z« do citado

Regulamento ou

de outras substân-

cias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2" O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e dez cruzeiros (Cr$ .,.,.
310.00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do, Ministério da Agricultura.
. ltl't. 3" Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro üe
1959, 138" da Independência e, 71(t da

República.

JUSCELINO

K1,TllITSCHEK

Mario Iâeneçhetti

DECRETO N9 45.304 JANEIRO DE

DE

27 DE

1S59

Autoriza Manuel Augusto Dias Minerais Ltda. a lavrar feldspato, cceum, quartzo e mica no municíp'io de
Bicas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, nc I, da Constituição e nos têrmos
elo Decreto-lei nc 1.985, de 29 de ja-

neiro de 1940 <código de Minas),
decreta:

Art. 19 Fica autorizada Manuel
Augusto Dias, Minerais Ltda.. a lavrar feldspato, caulím, quartzo e mica,
em terrenos de propriedade de Pídelis Monteiro de Andrade, na r-asenda Vista Alegre, distrito e município
de Bicas, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta hectares (3U haj ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a trezentos e oito metros
(3'Ü8 f i ) 110 rumo verdadeiro sessenta
e dois graus e quinze minutos sudeste (62 9 15' SE) do marco quilométrico cento e noventa e quatro (Km 19~)
da Estrada de Ferro Leopoldina, no
ramal de Caratinga, trecho PequeriSão João Ncpomuceno e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
quatrocentos metros (400 m) , quarenta e cinco graus e quinze minutos
nordeste l45-9 15' NE); setecentos e
cinqüenta metros (750 mj quarenta
e quatro graus e quarenta e cinco minutos noroeste (44 9 45' NVv). Está
autorfzaçâo é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além .das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A" execuçã-o da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.23'0, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o arb. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrímínadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas,
Art. 29 O concessionário da autorízacão fica obrigado a recolher aO-5
cofres. públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em
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cumprimento do disposto no art. 1)8
do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da au ,.
tortsação não' cumprtr qualquer da"
obrigações que lhe incumbem a autorização de .tavra será declarada caduca ou nula. na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Al't, 4(1 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
to: subsolo para. fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do .Oódígo de

xrmes.

Art. 59 O concessionário da autortzação será ttscaliaacto pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art , 60 A autorização de lavra terá,
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da produção Mineral do MInistério da AgTicultura, após o pagame-nto da taxa de seiscentos cruzeiros ccrs 6{)(},OO).
Art. 7'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959, 1330 da Independência e 710 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N9 45.305 - DE 27
DE JANEInO DE ·1$'59

DecZam caduco o Decreto n 9 ::6 582,
de 13 de setembro de 1944

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8-7, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 191<0 (Código de Minas:
e tendo em vista o que consta dos
autos do processo DNPM-3.g.94-42 do
Departamento Nacional da v'roducâo
Mineral do Ministério C!.8. }\gricultilra,
decreta;
Artigo único. Fica declarado ca
duco o Decreto número dezesseis mil
quínhçntos e oitenta e dois t16.582),
d r treze (13) de setembro de mil novecentos e quarenta e quatro (1944),
que autorizou a emprêsa de mineraçêo Companhia Brasileira de Aços Finos S. A., a. lavrar mínóríc de ferro
no imóvel denominado ;:)i)~nmio Dona

Francisca, distrito e munícipío ele
Jcinvile, Estado de santa rjatartna ,
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de

1959; 138 9 da Independência e 719 da

República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO W' 45 3eu -

')E

27

DE JANEIRO DE 1959

Declara caduco o Decreto ?7Y 9,233,
de 8 de abril de 1942

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 801'tígo 87, nc 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
e tendo em vista o que consta dos
autos do processo DNPM-150,:,38, do
Departamento Nacional da produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
decreta:
Artigo único, Fica declarado ca-duco o Decreto número nove mil duzentos e trinta e três (9.233), de oito
(81 de abril de mil novecentos e quarenta e dois (1942), que autorizou o
cidadão brasileiro Alexandre gtcihano
Junior a lavrar minério de ferro no
lU;;'2-!' denominado Domínio D 0 n a
Francisca, município de Joinvile, E::;tudo de Santa oetertna.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 1339 da Independência e 'i1') da
República.
JUSCELINO KUBJTSVH.EK

Mário tâeneçnetu,
DECRETO N° 45.307
DE .;7
DE JANE!RO' DE 1959

Declara caduco o Decreto n Q 16 664,
de 27 de setembro de 1S41

o Presidente da República, usando
da att-ibuíção que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 2H
de janeiro de 1940 (Código de Míuas i
e tendo em vista o que consta d·.1S
autos do processo DNPM~3.$'95-42, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral do Ministério da Agrieultura,
decreta:
. Artigo único. Fica declarado caduco o Decreto número dezesseis mil
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seiscentos e sessenta e quatro (16.664)
de vinte e sete (27) de setembro de

mil novecentos e quarenta e quatro
(944), que autorizou a emprêsa de
mineração Companhia Brasüeu-s de
Aços Finos S. A. a lavrar minério

de ferro no Imóvel denominado DQmínío Dona Francisca, distrito e município de Joínvüe, EStado de santa

Catarina.
Rio de Janeiro, 27 de" janeiro de
1959; 1389 da Independência e 7P da
República.
JUSCELINO' KUBITSCHEK.

Mário fA eneçhetti.
DECRETO

NO 45.308 DE
DE J.>\NEIRO DE. 1959

27

Declara caduco o Decreto n{l 16.666,
de 27 de setembro de 19·14

O Presidente da" República, usando
da atrtouiçêo que lhe confere o uvtlgc 81> nc 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de MlU~tS)
e tendo em vista o que consta elos
autos do processo DNPM-3, 996-42, do
Departamento Nacional da produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
decreta:
Artigo único Fica declarado caduco o Decreto número dezesseis mil
seiscentos e sessenta', e seis (16.636 i,
d vinte e sete (271 de setembro de
mil novecentos e quarenta e quatro
094'1>, que autorizou a emprêsa de
míneracão Companhia, .Brasiteíra d.e
Aços Pinos S, A. a lavrar mlnerto (~e
ferro no imóvel denominado Dom!nio Dona Francisca, distrito e m.rmeípío de Jcdnvlle, Estado de Santa
Catarina,
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 'U? da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Má1'io Meneghetti.

DECRETO N9 45,3G9 JANEIRO

DE

DE 27 DE

lfl59

Autoriza o cidadão brasileiro Her
waràt Strelcnn a pesquisar água
mineral no município de Pato
Branco, Estado ào Paraná.

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

37, nc I, da Constituição e nos têrmos
elo Decreto-lei nc 1.985, de 29 de J;:1-'

neíro de 194.0 (Código de Mínasi ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o "ctdadâo
brasileiro Herwardt Strelow a pesquísar água mineral em terrenos, de
propriedade da União, no lugar denominado Aguas do Verê, distrito de
Verê, município de Pato Branco, Es~
tado do Paraná, numa área de cinco
hectares, setenta e quatro ares e cinqüenta centíares (3,745G .ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice no final da poligonal
que partindo do canto sudoeste (SW)
do edifício do Hotel Rohr têm os seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: noventa e quatro metros
(94m) , sessenta e dois graus e quinze
minutos noroeste H32 Q 15' N\~); cento
e vinte e cinco metros e noventa centímetros U25,90m), vinte e um graus
cinqüenta minutos sudeste
(219 5ü'
SE); a partir dêsse vértice, os lados
do polígono considerado, têm" os seguintes comprimentos e rumos magneticos: cento e vinte e cinco metros
e
noventa centímetros (125,gúm) ,
quatro graus vinte e sete minutos sudeste (49 27' SE); trezentos e ctnaüenta e oíto metros e dez' centunetros (358,10m), sessenta e um. graus e
seis minutos nordeste (<131° Gô' NE);
cento e oitenta metros e oitenta centimetros OSO,80m). um grau trinta e
nove minutos nordeste (19 39' NE);
duzentos e trmta e cinco metros e &'::tenta centímetros (235,7Dm), setenta
graus cinqüenta minutos sudeste (70 9
50' SW) ; noventa e sete metros (gim)
[;o' SW); noventa e sete metros 971l1),
tez graus e sete minutos sudeste (10 0
07' SE); cento e trinta e quatro metros (134m) , sessenta graus quarenta
e seis minutos sudoeste ({jQo M.3' S\V) ,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.23<0, de 1 de
dezembro de 1951, uma V8Z se vcrifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discrinünadaa pelo Oonselltc Nacional de Pesquisas,
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto" pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3,,00,00) e será
válido por dois (2) anos a partir da

Aros
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da ta da transcrição no livro próprio
da Divisào de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricul-

tura.
Art. 25' Revogam-se as dísposíçôes
era. contrário.
Rio de Janeiro, 2'7 de janeiro de
195.9; 1339 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KU\'.!TSCHECK

Mário Meneghetti.

-

DECRETO N.9 4.5.310 _
.T/,NEIRO DE 1959

DF

27

DE

tado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo
Conselho
Nacional de pesquisas.
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de mil
setecentas e cinqüenta cruzeiros (Cr$
1.750,00) e será válido pele prazo de
dois (2) anos a partir da data
da
transcrição no livro próprio da DiViSa0 de Fomento da Produção Mine1"<11 do Ministério da Agricultura.
Art. 3.\' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de
195D; 138.° da Independência e 71.° da
República.

Autoriza a emprêsa de _ mineração
Pires, carneiro S. A. a pesquisar
calcário no município de Capanema,
Estado do Pará.

o

6Q

EXEC\.iTHO

Presidente da República, usando

°

da atribuíçâo que lhe confere
artigo
87, n.« I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1.0 Pica autorizada a empresa
de mineração Pires, Carneiro S. A.
a pesquisar calcário, em terrenas de
sua propriedade na lugar denominado
Colônia Pedro
'I'eíxetra, distrito e
murrícípio de Capanema, Estado do
Pará, numa área de cento e setenta
e cinco hectares (175 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem um
vértice 2, três mil e oitocentos metros
(~L300:m) no rumo verdadeiro de cinqüenta e seis graus trinta minutas ncroeste (5S a 30' NW) do marco quitométrico número cento e oitenta (Km
130) da E. F. Bragança e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos
verdadeíroa:
duzentos e cinqüenta metros (250m),
oeste (W); mil metros (1.0aOm), norte
(N); mil metros (l.OOOm), oeste (W);
mil metros (1.0GOm), norte (':<'); mil
duzentos e cinqüenta metros (1.2õCm) >
leste (E); .mil metros (Lüuümr , sut
sul (8); duzentos e cinqüenta metros
(25üm), oeste (W); mil metros ..
(l.OOD), sul (8).

Parágrafo único. A execucão
da
.presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, conio
associado, de qualquer das substânelas a que se refere o art. 2.° do cí-

JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário Meneçlietti,

DECRETO N9 45.311 -

DE

27

DF.:

JANEIRO DE 1959

Autoriza. o cidadão brasileiro Tito de

- Oli.veirct r.Ama a pesquisar" quartzo,
pedras coradas no Município de
Curei, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e- nos
termos do Decreto-lei n.? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Tito de Oliveira Lima a
pesquisar quartzo e pedras coradas
em terrenos devolutas, no lugar de-,
nominado Marambalnha, dísta-íto de
Marambaínha, município de Caràí,
Estado de f,nuas Gerais, numa área
de oitenta e quatro hectares e quarenta ares (84,4ü ha) , delimitada por
um polígono Irregular que tem um
vértice no marco mais a noroeste
("NW) , do decreto de lavra número
trinta e oito mil trezentos e oitenta
(38.380), de vinte e três (23) de dezembro de mil novecentos e cinqüenta
e cinco (1955), do mesmo interessado,
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprtmentos e rumos
maenétdcos: trezentos e cinco metros
{2(}& m) , vinte e quatro graus sudoeste (24° S\V); mil seiscentos e
quarenta metros (1.64.0 m) , cinqüenta
e oito graus noroeste (580 NW); setecentos e vinte metros (720 m) ,
trinta e dois graus nordeste (32~ NE) ;
setecentos e trinta e' dois metros
(732 m) , cinqüenta e oito graus su-
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deste (580 SE); quinhentos metros
(500 mj , sul (8); seiscentos metros
(600 m) , cinqüenta e oito graus sudeste (58 0 SE).

Parágrafo único.

A execução da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto u.c 30.230, de 1 de

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como

associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Na-

cional de pesquisas.
Art. 2.° O título da autorízacâo
de pesquisa, que que será uma via
autêntica dêste Decreto, pagará a
táxa de oitocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 850,00) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir da

data .d~ _transcrição no livro próprio
da DIVisa0 de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agrícultura ,

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 138.° da Independência e 71. 0 da
República.
JUSCELINO KUEITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N9 45.312 JANEIRO

DE

DE 21 DE

1959

Autoriza a cidadã brasileira Teresa
Rodrigues Larreta de Corrêa a »esquiser argila no. municipio de Magé,
Estado do Rio de Janeiro,

o Presidente da Repúnlíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Ftca autorizada a cidadã
brasileira Teresa Rodrigues Larreta
de Corrêa a pesquisar argila em terrenos de sua proprteüade no distrito
de Guia de Pacobaíba, munícípío de
Magé, Estado do Rio de Janeiro,
numa área da quatrocentos e quatorze
hectares e noventa ares <414,9ü ha) ,
delimitada por um quadrilátero, que
tem um vértice no final da poligonal
que, partindo da extremidade sudeste (SE) da ponte da Estrada de Ferro Pôrto Mauá, sôbre o rio Inhoml-

rim, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil quinhentos
e setenta metros (1,570 m) , s.us g~'RUS
sudoeste (6" SVi[): novecentos e vinte
e cinco metros (925 m) , cinqüenta e
sete zráus sudeste (57 9 SE); e os lados do polígono, a partir .-::~ vértice
considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois
mil seiscentos e quinze metros
(2 61!';tn),
dezoito gráus sudoeste
(J89 SvV) , três mil quata-oc-ntos e
setenta metros (3.470 mr cinqüenta
e seis graus nordeste Ul(j9 N"J1'); mil
quínnentos e vinte metros (J.. 520m) ,
onze graus noroeste (,11" N\\": e mil
novecentas e setenta e cinco metros
(1. 975 m) , sessenta graus e ta-ínta minutos sudoeste (60" 30' SW) ,
Parágrafo único, A execução da presente autorização fica sujeita às estipulaç-ões do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30 23'Ü, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência, na jazida, come associado, de qualquer das substâncias a Que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias - discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art, 29 O título da aut-.rtzacâo
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará '3. taxa de
quatro mil cento e cinqüenta cruzeiros (Cr8 4.15.0,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir
da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral, do Ministério da Agricultura.
At-t . 39 Revogam ..se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeíro, 2'1 de janeiro de
1959; 138 9 da Independência e 710::' da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

lvI órío IvIeneçhetti .

DEJCR·ETO N.O 45.313 ~ DE 27 DE
JANEIRO DE 1959

Concede à Pedrex Idmitada autorização para tumciotuir como em2Jrêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 11.° I, da Constituição c nos
têrenos do Decreto-lei n.? 1.985, ôe
29 de janeiro de H}40 (Código de Minas), decreta:
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Artigo único. E' concedida à Pedrex Limitada constituída por contrato particular de 21 de novembro
de 1958, com sede na cidade de São
paulo, autorização para funcionar
cemo emprêsa de nüneracão, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar eôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
HJ59; 138. 0 da Independência c' 71. 0
da República.
JUSCELINO KUIlITSCHEK.

Mário tâeneçnetti,

tâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título de autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e cinqüenta cruzeiros
.
(Cr$ 55H,OO) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção
Mlneraâ da Ministério da Agrtculcura.
P-.•.rt , 3.°

Revogam-se

ocea em contrário,

as

dísposí-

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 138." da Independência e 71.°
da República .

DECRETO N.o 45.314

•JUSCELINO KUBITSCHEK,

DE 27 DE

JANEIRO DE 1959

Mârio Meneghetti.

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco carvalho a pesquisar mica e
pedras coradas no município ele
Galileía, Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando
lhe confere o. ar
tigo 87, D.O I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.9a5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
ArL 1.0 Pica autorizado o cidadão brasileiro Francis-co Carvalho a
pesquisar mica e pedras coradas em
terrenos devolutas no lugar denomtnado Córrego da Pitorrinha, distrito
e município de Galiléia, Estado d.e
Minas Gerais, numa área de cínqüenta e cinco hectares (55 ha) , delimitada por um triângulo, que tem
um vértice a mil oitocentos e trinta
e cin-co metros 0.835 mf , no rumo
magnético de dezoito graus e vinte e
cinco minutos nordeste 08" 25' NE),
da confluência dos córregos da Pttorra e São Tomé e os lados dívergentes dêsse vértice, os seguintes com"
primentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (5DOm) , cinco graus
noroeste (5" NVn; dois mil e duzentos metros (2.200 m ) , oitenta e cinco
graus nordeste <830 NE).
Parágrafo úni-co. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras subada atribuição que

DECRETO N.9 45.315 J ANEIRQ

DE 27 DE

DE 1959

Autoriza Novas Indústrias Olinda s.a.
~ a pesquisar fosfato no município de
Paulista, Estado de .Pernambuco.

o presidente da República, usando

atribuição que lhe confere o artigo 87, n» I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizada Novas Indúatríaa Olinda S. A. a pesquisar
fosfato, em terrenos de propríedade
de Débora de Oliveira Gondím e outros no lugar denominado São Benr.o,
distrito e município de paulista, Estado de Pernambuco, numa área de
cento e sessenta hectares e trinta e
quatro ares (16{),34 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem um
vértice a quatrocentos e três metros
(4D3m) no rumo verdadeiro setenta
e seis graus quarenta minutos noroeste (76':> 4<0' NW) do canto nordeste
(NE) da Igreja velha de São Bento
c os lados a partir dêsse vértice. os
seguintes comprimentos e rumos lJ.81'dadeíros: mil e dezoito metros
.
(L. 018m) , trinta e nove graus nordeste (399 NE); cento e doze metros
(112m), cinqüenta e três graus nordeste (539 NE); cento e trinta metros
(130m), oitenta e cinco graus sudeste
(85 Q SE); cento e cinqüenta e oito
metros (l58m) , cinqüenta e seis gr-aus
dez minutos sudeste (56Q 10' SE); trezentos e vinte e seis metros (326m),
da
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quarenta e três graus quarenta minutos sudeste (43 g 4ú' SE); cento e
um metros e trinta centímetros ....
(lOl,30m), quarenta e sete graus vinte
minutos sudoeste (479 20' SW); du-

zentos e vinte e sete metros (221m),
oitenta e sete graus vinte minutos sudoeste (879 20' SW); noventa e qua-

tro metros e cinqüenta

centímetros

(94,50m). trinta e seis graus vinte minutos sudoeste (36Q 20' SW); nove-

centos e cinqüenta e seis metros
(956m), vinte e três graus dois mmutos sudeste (239 02' SE); trezentos e
sessenta e dois metros (362m), trinta
e sete graus trinta minutos sudoeste
(37Q 30' SW); quatrocentos e vinte e
nove metros (42Srn). quarenta e ::;E:i5
graus seis minutos .sudoeste (469 06'
SW); setecentos e. setenta metros
(77{)m), sessenta e seis graus noroeste
(669 NW); setecentos e noventa e três
metros (793m), quarenta e cinco minutos noroeste (45' NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verrüqué
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substânoías a que
se refere o art. 2Q do citado Regulamenta ou de outras substâncias díscrlmínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2Çf O título da autorização) de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
mil seiscentos e dez cruzeiros ~Cr$
1. 610,00) e 'será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da uivisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as dísposieôes
em contrário.
Río de Janeiro, 27 de janeiro úe
1959; 1389' da Independência e '{lÇl de
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária M eneçhetti.
DECRETO NQ 45.31-6
JA~RO DE

DE

27 DE

1959

Concede a Minex S. A.} Empri3sa de
Mineração autorização para [umcionar como emprêsa de mineração.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tdgo 87, nc I, da Constituição, e nos
têrmos dà Decreto-lei nv 1.:}85, de 29
de janeiro de 194.0 (Código de Mi-

nas), decreta:
Artigo único
E' concedida a
Minex s. A.~ Emprêsa de Mineração,
sociedade anomma constituída pela
assembléia geral de 1 de setembro de
1958, com sede na Capital do Estado
de São Paulo, autorização para funcionar como emprêsa de mmeraçâo,
ficando obrigada a cumprir mí.egrarmente as leis e regulamentos em Vigor ou que venham a vigorar sôhre
o objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 138.Q da Independêncta e 7U' da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
[j,ECRETO NQ 45.317 JANEIRO

DE

DoE: 27 DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro José
zoonaro de Castro Toledo n 1)13';)quisar quartzo e minério de [erro
no município de Sabará, Estaà\) de
lj.linas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ne I, da Constituição, .J nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código. de Minas), decreta:
Art. 1QFica autorizado o ctôadão
brasileiro José Evandrc de Castro
Toledo a pesquisar quartzo e minério
de ferro, em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Fazenda das Machadas, distrito de Ravena, município de Sabará, Esta-to
de Minas Gerais, numa área de sessenta e cinco hectares e setenta e
cinco ares (65.75 ha) , delimitada por
um polígono irregular que. tem um
vértice a seiscentos e vinte e cinco
metros (625m) no rumo verdnneíro
quarenta graus sudoeste (409 S\V),
da confluência dos córregos dos Alecrins e dos Butas e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e sessenta e dois metros (352m).
quarenta graus sudoeste ~409 SW);
trezentos e setenta e dois metros
(372m), nove graus sudoeste (99 SW) ;
duzentos e vinte metros (220m), vín-

ATOS

DO PODE\{

te e nove graus sudeste (29 9 SEI;
quatrocentos metros (400m), quarcuta e cinco graus sudeste (45 9 SE);
duzentos e noventa metros -(2~I~m),
ouatro graus, sudeste (49 Sg): duzentos e noventa e quatro metros
(294m), setenta e cinco graus sudeste
(750 SE)'; duzentos e setenta ctolto
metros (278m), setenta e .r ês graus
nordeste (739 NE); mil quinhentos e
ouarenta e oito metros (1.f,'H~m', vlne cinco graus noroeste (259 NW).
parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3ü .230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vnrtfique a existência na [azída como
associado, de qualquer das substâncias a Que se refere o art. 2? do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autortaacâo de
pesquisa, Que será uma via li l'~fmtica
dêste decreto, pagará a taxa d~ seiscentos e sessenta cruzeiros (Cl.r,!) • _ •
660,00), e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da (ata da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da égrtoultura ,
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.

te

JUSCELINO

KUBITSCH:;:[{.

Mário ]1,1 eneghetti.

Ex~C'uTI':O

pontal, Batinga e Imburt, distrito e
município de Plaçabuçu, Esvado de
Alagoas, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice na extremidade sudeste (SE)
do cabo Pontal na foz do rio São
Francisco e os lados, a O,11'~íl' dêsse
véi-tíce, os seguintes comt--ímentos e
rumos verdadeiros: mil duzentos e
vinte metros (1.22() m) , trinta e dois
graus e vinte e quatro minutos noroeste (32 9 24' N\JV.) mil setecentos
O. nQm I ,
treze
e oitenta metros
graus quarenta e oito minutos nordeste 03 0 43' NE): dois mil novecentos e vinte metros (2 .920m! .Óvínte
e cinco graus cinqüenta e cinco mínutos nordeste (25 9 55' NE); mil e
dez metros (1.01Om), cinqüenta e
nove graus e oito minutos sudeste
(599 (}8' SE): dois mil setecentos e
cinqüenta metros (2.750 m) , vinte e
cinco graus e trinta e dois minutos
sudoeste (25 0 32' SW); dois mü quinhentos e dez metros (2. 510m) , dezesseis graus e cinqüenta e três minutos sudoeste n69 53' SW).
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica
dêste decreto, -pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.C'JO,'ÜQ), e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da .Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 39 Re.. .-ogam-se as díspcsíções
em contrário.
R-io de .janeiro, 27 de janeiro de
1959, 138 9 da Independência e i 1? da
República.
JUSCELINO

DECRETO N9 45.318 JANEIRO

DE

DE

KUBITSCHEK.

1IIliTio Meneghetti.

27 DE

1959
DECRETO

Autoriza o cidadão brasileiro José Tiraâentee de Lima a pesquisar on,enita e c.ssociados no munict1Jio de
Piaçuouçu, no Estado de Alagoas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere u artigo 87, nv. I, da Constdtuição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. -1 9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Tiradentes de. Limá
a pesquisar ílmeníta e assoctacos em
terrenos devolutas e de propriedade
de terceiros, nos lugares denominados

N.9

4~.319

-

DE

27 DE

JAh"EIRO DE 1959

Autoriza Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários S. A. IBAR a la~
vrar argila, no Município de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. c I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei .n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 1. 9 Fica autorizada jndústrtas
Brasileiras de Artigos Refratários S.
A. _ IEAR a lavrar argila, em ter-
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renos de propriedade de The São
Paulo 'I'ramwy Light & Power Co.
Ltd., no lugar denominado Oocuera,
Distrito e Município de Mogt das Cru-

zes, Iêstado de São Paulo, numa área
de setenta e oito hectares e setenta
ares

(78,7011a)

delimitada

por

um

polígono mistilfneo que tem um vértice a quatrocentos e dezenove metros e vinte centímetros (419,20nl)
no rumo verdadeiro quarenta e oito
grúus trinta e cinco minutos sudoeste
(48035' SW)

do

marco

quilométrico

cias díscruutnadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
ArC. 2,9 O concessionário da autcrtzaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do, disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3. Q Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
oortgaçôes que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos 'artigos 37 e 33 do código de Minas,
Art , 4,9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Mínaa.
Art. 5.9 O concessionário da autcrlzação será Iíscahzado pelo Deoartamento Nacional da Produção
lv.r.ineral e gozará dos favores díscrtminados no art. 71 do mesmo Código.

número sessenta e três km 63) da rodovia Mogi das Cruzes-Casa Grande,
até o ponto 'em que a cêrca de arame
à margem da aludida rodovia atravessa 'o rtbeírâo Santa Cruz; sobe o
mesmo ribeirão, pela margem esquerda do mesmo ribeirão até o ponto
locado a setecentos e cinco metros
(7ü5m)
no rumo verdadeiro oito
graus cinqüenta e seis minutos noroeste (3Q 56' NW) do marco quilométrico número sessenta e nove tkm
69) acima referido; daí, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
quatrocentos quarenta e quatro met1'OS (44~m), ótto gráus oito minutos
noroeste (8Q 08' NW) e oitocentos sesArt. 6"Q A autorização de lavra
senta e oito metros (363m) setenta
terá por título êste Decreto, que será
e seis gráus brínta e quatro minutos
transcrito no livro próprio da 'Divisudoeste (76 0 34' SW), alcançando a
são de Fomento da Produção Minemargem direita do ribeirão Araponga;
ral do Ministério da Agricultura, após
sobe o aludido ribeirão, até noventa
o pagamento da taxa de mil quicentímetros (O,90m) do marco da Lig'ht
nhentos e oitenta cruzeiros
.
and power. junto à ponte construída
tOr$ 1. 580,00) .
na estrada sôbre o ribeirão AraponArt. 7. Q Revogam-se as disposições
ga, dai, com seiscentos e trinta e um
metros e dez centímetros (631,Hlm), em contrárío .
rumo verdadeiro oitenta e três gráus
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
e dezesseis minutos nordeste (83Q 16'
1959; 138,'? da Independência e 71. Q
NE) e cento e oitenta e sete metros
da República.
(1a7m), rumo verdadeiro oitenta e
JUSCELINO KUBITSCHEK.
um gráus e sete minutos sudeste (31v
().7' SE), até o ponto de partida.
Es~
Mario Meneghetti.
ta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas . DECRETO NQ 45.320
DE 27 DE JAalíneas, além das seguintes e de ouroemo DE 1959
tras constantes do mesmo Código,
n8,0 expressamente mencionadas nesAuicviza o cidcul.ão
brasileiro Joate Decreto.
quim Durães Dias a pesqU1So.r mica
Parágrafo único. A execução da
no municipio de ltumbccuri, Estapresente autoriza-ção fica sujeita às
do de Minas Gerais.
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 3().230, de 1
o Presidente da República, usando
de dezembro de 1951, uma vez se veda atribuição que lhe confere o arrifique a existência na jazida, como
tigo 87, nv I, da Constituição e nos
associado de qualquer das substâncias
têrmos do Decreto-lei no 1.!.;35 de
a que se refere o art. 2.9 do citado
29 de janeiro de 1940
(Código de
Regulamento ou de outras substãn..
Minas) , decreta:

õ

roa co

PODER

Art. 1~ Fica autorizado o cidadão
Joaquim cu-ães Dias a
pesquisar 'mica em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Córrego Palnutal, distrrto de Frei
Inocêncio, município de Itambacurt,
Estado de Mina.'; Ge-rai.'>, numa área
de oitenta hectares, sessenta e seis
ares e oi-tenta centtares (80,G680 11a).
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a seiscentos e
setenta metros (670 rm , no rumo
magnético de oitenta e quatro graus
e trinta minutos sudoeste 184Ç 30'
SW) da confluência do córrego do
Palrnital com o rio Itambacur! e os
lados a partir dêssa vértice, os seguintes comprimentos e rumos m-ignétícos: seiscentos metros 'l:;OÜ m) ,
setenta e dois grau.'> e trinta minutos sudoeste (729 30' 8W-; setecentos
e cinqüenta, metros riSO m: oitenta
e cinco graus e trinta minutos sudoeste (859 3a' SW), seiscentos o sessenta e seis metros (666m) . dezessete gta us
noroeste (179 NW); seíscent x- metros
(600 m) , oitenta e quatr. g-nus nordeste (849 NE); oitocentos e cinqüenta metros (850 mi cíteota gr-aus
sudeste (809 SE); trezentos e vinte e
quatro metros (324 mj , vinte e c.InCO
graus sudeste (259 SE) ,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamente aprovado pelo Decr-eto l1 Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vertfique a existência, na jazida corno
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2~ do C.tado Regulamento ou' de outras substâncias discriminadas pelo Oonselho Nacional de Pesquisas.

EXECU'll':O

DECRETO N"

brasüeíro

Ai-t, 2 Q O titulo da autortzacão de
pesquisa, ctue será uma via autêntl-

ca dêste decreto, pagara a -axa de
oitocentos e dez cruzeiros .,
(Cr.S 810,O{)) e será válido pelo prazc de
dois (2) anos, a partir da data da
transcrrcão no livro próprio da D:visão d-e Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3~ Revogam-se as disposições
em contrário;
Rio de Jan-eiro, 27 de janeu-i 6'3
1959; 1380 da Independência € 71ú da
República.
JUSCELINO

K\JJJI'r";CHEK.

.Mário Meneçhetts.

75
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.c;;;: 27

DE JANZTRO DE 1959

Renova o Decreto nr;> 39.105

de 30 de abril de 1956

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o altigo 87, uv I, da constituição e nos

termos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 194.0 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica renovada, pcto pcaao
improrrogável de um (1) ano, nos
tõ-mos da letra b do art. 19 elo Decreto-lei nv 9 _C{)5, de 19 de agôsto de
1946, a autortzaçâo concedida à Indústrias Reunidas de cal r.toe,.. para
pesquisar calcário, mármore f. associados no distrito de Macaia, rnunícípio de 130[;1 Sucesso, Estado de Minas
Gerais
ArL 29 A presente renovação "que
será uma via autêntica dêste decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 3ü{),OO) e será transcrita no nvro próprio da Divisão de Fomento da
producâo Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
19-59; 138." da Independência e 71.0. da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.
DECRETO N.9 45.322 _

DE

27

DE JANEIRO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Jose
Tiradentes de
Lima a -pesquieor
ilmenita e associados no município
de Piaçabuçu, Estado de Alagoas.

o Presidente da República usando

da

atribuição que lhe confere '0
87, n .o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei li. 9 1.985, de
29 de janeiro de 1941) (Código de
Minas), decreta:
8Xt.

Art. 1. 9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Tiradentes de Líma a
pesquisar tlmeníta e assoctedos em
terrenos devolutas e de proprledaâe
de terceiros nos lugares denominados
Imburt e Tabôa, distrito e município
de Plaçabuçu, Estado de Alagoas,
numa área de quinhentos hectares

A '[os no PODER EXECUTIVO
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(5'~O ha) delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a. cinco
mil duzentos e sessenta metros
(5.260 m) , contados pela praia e
para nordeste (NE), a partir da ex-

tro.nídade

sudeste

i

SE·

CO

cabo

denominado pontal, à embocadura do
rio São Francisco e os lados, a partil' desse vértice, os seguintes com-o
primentos e rumos verdadeiros: mil
e dez metros (1.0l\) mj , cinqüenta
e nove graus e oito minutos noroeste (59 9 CS' nW), cinco mil CO: se~
tenta metros (5.070 rru, trinta e um
graus vinte e dois minutos nordeste
(31 9 22' NE); novecentos e quarenta
metros (940 mj , sessenta graus e
vinte e quatro minutos sudeste ..
(6'J9 24' SE); cinco mil e oitenta e
cinco metros (5.085 m) , trinta graus
e trinta minutos sudoeste
.
(30 9 33' SW).

Art. 3. Q O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagara. a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.0CO,Ü':i)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Ar,t. 3. o Revogam-ae as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 27 de janeiro de
1958, 1389 da Independéncía e 719 da
República.
JUSC~LINO KUBITScHEF.:

Mário Mener;hetti

DECRETO N.9 4:5.323'
DE

JA:NURO

Dl:; 27

de píacaoucu
Estado de
Alagoas,
numa àrea" de quinhentos hectares
(50D haj delimitada por um pclígono irregular que tem. um vértice a
dez mil trezentos quarenta e cinco
metros 00.345 mj contados pela
praia e para nordeste (NE)., a partir da extremidade sudeste (SE), ao
cabo denominado pontal, à embocadura do rio São Francisco e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
.
novecentos e quarenta metros
(940 m) , sessenta graus vinte e quatro minutos noroeste (60 9 24' NW);
cinco mil quatrocentos vinte e cinco
metros <5.425ml, trinta e um graus
e sete minutos nordeste
.
(319 07' NE): novecentos e trinta
metros (9'30 m i. cinqüenta (' sels
.Q;taUS e cinqüenta e
dois minutos
sudeste (56 9 52' SE); três mil seiscentos e oitenta metros (3.68'0 rm ,
trinta e três graus e seis minutos
sudoeste (339 06' SW): mil e setecentos metros (1. 700 m) , vinte e sete
graus e dezoito minutos sudoeste
(27 0 18'· SW).

Art. 3.9 O título da autortzaçãc
de pesquisa, que será uma via autêntíca dêste decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros <Cr$ 5.000,0-1)
e será transcrito no livro próprto da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agrtcultura.
Art. 3.9 Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
19-59; 138 0 da Independência e 719 cta
República

DE 1959
JUSCELIKO

Autoriza o cidadão 'brasileiro José
Tírosientes de
Lima. a pesquisar
ümenità e associados no município
de Piaçaouçu, Esiado de Alagoas.

Presidente da República, usando
da atrtbuícâo que lhe confere o
art. 37, n. 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.935. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. L Çl Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Tiradentes de Lima a
pesquisar ilmenita e associados, em
terrenos devolutos e de propriedade
de terceiros, nos lugares denomtnados
Imburt e 'I'abôa, distrito e município
o

KUBITSCHEs::

Mário tâeneçtictu.
DECRETO N9 45.324 -- DE 27 DE.
JANEIRO DE 1959'
Autoriza o cidadão brusíleiro Dimas
Bueno de Camargo a lavra" água
mineral no município_ de Monte
Alegre do Sul, Bstiuio de S. r'ovro.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Cócügo de Minas), decreta:

ATOS

DO PODER

Art. 1.0 Fica autcivzado o cidadão
brasileiro Dírnaa Bueno de Camargc a lavrar água mineral, em terrenas de sua propriedade no rugar
denominado
Usina
Camanoucaía,
distrito e munícípío de Monte Alegre
do Sul, Estado de São Paulo, numa
área de seis hectares <6 l:~a!, delimítada por um retângulo que tem 11m
vértice a trezentos e cinqüenta e oíto
metros (358 m) no rumo verdadeiro
setenta e seis graus quarenta minutos sudoeste (76 9 4:;" SW) do marco
quilométrtco número sete (Km 7) do
ramal Monte Alegre do Sul - - Socor-

neral e gozará dos favores discrimínados no art. 71 do mesmo Código.
Art . ev A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que SC1':1
cranscrtto no livro próprio da Dívisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agri~ult.u!:a.
após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros ccrs 600,00).
Art. 75' Revogam -8e as dísposicõea em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 71'?
da República.

1'0, da Estrada de Feno Mogtana e

os lados, divergente", dêsse VN'tlC0,
os seguintes compríruentos e rumos
verdadeiros: trezentos metros (30~ m)
trinta e seis graus vinte minutos sudeste (369 20' SE); duzentos metros
(2C'j) m) , cinqüenta e três graus quarenta. minutos sudoeste (539 40' SW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágraro único do art. '~3 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, :34 e
suas alíneas. além. (!:1S seguintes e
de outras constantes do mesmo CÓ~
digo, não expressamente mencionadas
neste decreto.
Parágrafo urnco A execução oe
presente autorização fica sujeita 83
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, ele 1 de
dezembro
de' 1951,
uma vez
se
ver-ífíque a existência, na jazida, como
associado, de qualquer das substâncías a que se refere o art. 2.9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discrlmínadaa pelo Conselho Nacional de Pe-muísaa .
Art. 2.9 O concessionário da autorízaçãc fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da Iet, os
tributos que forem devldoa à União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. lô8 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízação de lavra será declarada .caduca ou nula. na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vjzínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 4.0 do Código de
Minas.
Art. 5Ç1 O concessionário da autorízacão será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produção Mi-
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JUSCELINO KU?1TSCHF..K

Mario MewJght;tLi
DE(rp~ETO

N'I 45.325 NEIRO DE

DE 27 DE H-

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Iccberto Wesiphal a pesquisa.r calcário
no rnnnicípio de Rio do Sul, EstadiJ
de Santa Catarina.

o Presid-ente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv r, da Constituição e no~
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 2';.\
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta: '
Art. 1 Fica autorizado o cidadão
brasüeirc Roberto Westphal a pesquisar calcário em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Serra Alta, distrito de Trombudo
Central, município de Rio do Sul,
Estado doe Santa Catarina. numa
área de quatro h-ectares setenta e
dois ares e vinte e nove centiares
(4,7229 ha) , delimitada por um pcIígono místilíneo, que tem um vértice no limite de suas terras com as
de Luiz Pletz na estrada geral LagesRio do Sul e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e dezenove metros e cinqüenta eentimetros
(219,50m), oitenta e quatro graus
quarenta e cinco minutos noroeste
(84Q 45' NW); duzentos vinte e um
metros (221m), quatorze graus e dez
minutos noroeste (14Q 10' NW); trinta e sete metros (37m), oitenta e
três graus e quinze minutos nordeste (83'" 15' NE); cento e setenta e
cinco metros (175m) , quinze graus
cinqüenta minutos sud-este (l5 50'
SE); cento trinta e sete metros.:e
cinqüenta centímetros (l37,50m), eeQ

Q

ATOS DO PODE,,- EXF.C'JTlvO

tenta e neve graus quinze minutos
sudeste (79" 15' SE); duzentos setenta
e cinco metros (275m). vinte graus
nordeste (20" NE); duzentos e setenta metros (270m), quarenta e um
graus quarenta e cinco minutos nordeste
(41" 45'NE);
treze
metros
(l3m), setenta e dois graus e quinze
rnmutcs sudeste (72" 15' SE); e o úttime lado é constituído pela margem
esquerda da estrada geral na dlrecá,') Lages-Rio do Sul, da extremidade do oitavo (8") lado descrito até
o ponto de partdda.
Art. 2" O título da autorização de
pesquisa, que será uma ViR autêntica

deste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 30D,OO) e será
transcrito no livro próprio da DíviS8".) de Fomen to da Produção Mineral do Mlnistérto da Agricultura,
Art. 3" Revogam-se as disposições
em con trár!o.
I

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1059; 138 da Independência e 'i lv (la
0

Parágrafo único, A execução da
presente autcrizacão. fica sujeita M
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma V2Z se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que cerefere o art. 2" do citado
Pegularnen ta ou de outras substância discrímmades pelo Conselho Nacional de Pesquisas,
Arb. 2v O título da autorrzaeâo de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de u és
mil e seiscentos cruzetrcs (Cr$ .. ,.,
3.600,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) a1,OS a partir da, data da
transcr icâo no livro próprio da DíviI)á) de Fomento da Produção MineI'::.d do Mímsténo da Agricultura.
AI't, 3" Revogam-se as disposições
em contrárro.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959: 138l,l da Independência e '{l'? de
República.

República,

JUSCEL!NO
JUSCELINO

KUBITSCHEK

KUBITSCHEK

Marí'J Meneghetti

Mari'J IJlenegneUi

---,
DECR.ETO N? 45.326 - DE 27 DZ JANr;UQ DE 1959
Antovíe-s ru. Badin de 1vlinérios Limitada a pesquisar cassiterita nos
municípios de Piatã e Rio de Contas, Estado da Bahia.

o

Presidente da República, usando

da atribuícâo que lhe contere o art.igo 87, u- I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1 9B5, de 29
de janeiro da 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1') Fica autorizada Th Badtn
doe Minérios Ltda. a pesquisar cassiterita. em terrenos devolutos, nos distritos de Catolés, Aba.ira, Oaraguatat
e Araplranga, municípios de Platã e
Rio de Contas, Estado da Bahia, numa
área de trezentos e' sessenta hectares (360 ha) compreendendo o leito
e margens do rio Agua SU.j8., cem o
comprimento de quarenta e cinco
mil metros
(45.0G-Om)
por oitenta
metros (BOm) de largura, contados
quarenta metros (40m) da confluência do rio Agua Suja no rio de
Contas e a terminar na confluência
do riacho Mutuca, no mesmo rio
Agua Suja.

DECRETO N.'! ':5.327 Jt-.:;i;El!tO DE 1959

DE

27

DE

A utortza o cidadão brasileiro João
Fernandes Alves da Costa a pesquisar gipsita no município de Araripina, Est(u'lo de Pernambuco.

o

Presídante da República, usando

da atrtbutção que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constdtuição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.935, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Min'15),' decreta:
Art, 1.Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Fernandes Alves da
Gosta a pesquisar gtpstta em terrenos de propriedade de Teotônio Alves
Pinto, Luiz Gonzaga Duarte e Manoel Ramos Barros, no lugar denominado Lagoa de Dentro, distrito de
Lagoa de Dentro, município de ArE',ripina, Estado de Pernambuco, numa
área de sessenta hectares (60 ha) delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cento e vinte e um, ínetroa (121m) no rumo magriétáco se-'
tenta e sete graus e trinta minutos
110l'02StC C77Q 30' Nw) da case de fa-

zenda de Esaú B, Coelho e os Iadoa
divergentes dêsse Vértice, os segutn-

tes comprimentos e rumos magnétt-
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coa: mil metros (1. {KlOm) , quarenta
e eínco graus sudoeste (1:5Ç> SWJ;
seiscentos metros WGOm), quarenta e
cinco graus noroeste (45° NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica' sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 3().2.30, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das sübstâueias a que se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrhnmadas pelo conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O título da autorização ele
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (01"$ 60G,Ü"D) e sem
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Ar-t. 3.9 Revogam-se as dísposiçõea

em contrário,
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 1389 de Independência e 7Y' da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

JANEIRO DE

r..E

'2.7

confluência dos córregos Gruta e
Chapéu e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprtmento., e
rumos verdadeiros: mil cento e- t10~
venta metros 0.190 rn) , oeste (W):
mil e setecentos metros (1. '"100 mr ,
sul (8); três mil cento e trinb,. ~l1e~
tros (3.130 In), oeste (VI); mil errocentos e oitenta metros (1.880 rm,
norte (':-.Ji; mil duzentos e noventa
metros (1,290 :-:'1), sessenta e nove
graus trinta minutos sudoeste \609
30' .sw», qumncntos e vinte met~·os
(520 In). setenta e sete graus C111qüanta mir-utos ' noroeste (77 9
50'
NV'iT); mil duzentos e quarenta me-

tros (1.2'10 111), trinta e seis graus
sudoeste (36° SW); duzentos e oitenta metros (220 -m) , cinqüenta e
quatro graus noroeste (54 9 NVI.'; mil
duzentos e quarenta metros ... ,.
(1.240 1'.1), trinta e seis gT2,USllf:H"deste (36 0 NE).
,
parágrafo único A execução da presente autorização fica sujeita às esunnlacôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto n? 30.230. de 1 de dezembro de 1951. uma eez se vermque
a existência na jazida, como aSSOCia-

do, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2. do citado Regulamento ou. de outras' cuostãnctas dlscriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.\' O titulo {la autorizacâo de
pesquisa, que será UH;'::!. via autênt.tca
dêste Decreto pagará a taxa cts quatro mil e oitocentos cruzcírcs
(cr$ 4.800,00) e será válido pelo iJrazo de dois (~) anos a partir da date
Q '

Mario Meneghetti
DECRETO N.Q 4.5.323

79

EXECUTIVO

DE

1959

Autoriza a Companhia Paulista de
Cimento a peecuisar calcário no
município de capão Bon~to, Estuac
de SãO paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Oonsütutçâc e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985." de
29 de janeiro de 1940 (Códtgo de L\:l1-

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Compunlna Paulista de Cimento a pascuisal' calcário, em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Suirndouro, dístrtto e município de Cai";QO
Eonito, Estado de São Paulo, nutoa
8.1"82, de Quatrocentos e setenta '-" l1avc hectares, vinte e quatro ares e trínta e Quatro ceutíares (47!J,2'i31 ;1::";.
delimitada por um polígono il':,:,:-:g'!Iar que tem Um vértice' D, cento e
vinte e oito metros (128 m) no rumo
verdadeiro vinte e seis graus trinta
minutos noroeste (2-69 30' NW) da

da transcrícão no tívro próprio da .01visão de Porcento da prcducãc Mineral do Mmtstérío c;a Agricultura.

Art. 3. Revogam-se as dísposicões
em con trário .
Rio de Janeiro, 27 d.::, janeiro de
1959; 137Ç> da Independência _ 719
Q

da República.
JUSCELINO

KUBITscHEK

Mario Iâeneçtiettí:
DEDRETO NÇ> 15.329
J.'.NEIRO D~

DE 27 DE

1959

kd'oriza o cidadio braeiteiro Ieísiorc
Dequecti a pesquisar ccrzdc mineral no município de Criciúmo, Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República

usando

da atrlbuíçâo que lhe confere o artd-

ATCS DO PODER EXECUTIVO
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go 87, nc I, da constituição e nos

DECRETO NQ' 45.330 -

têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 194Q (Código de

Iztínas) , decreta;
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Isídoro Dequech a pesqui-

sar carvão mineral, em terrenos de

DI'.:

27

DE

JANEIRO DE 1959

Concede à ltaminas - Comércio de
l1iinétios Ltda. cuuorizaoõo para
funcionar como empresa 'àe mine'ração.

propriedade de Rosa Ferras e outros

no

lugar denominado Sesmaria de

Urussanga Velha, distrito de Içara,
rnunícíp;o de Orrcíúma, Estado de

Santa Oatarma, uuma área' -te lll:;zentos e cinqüenta e seis hectares e
vinte e cinco ares (355,25 ha) , delimitada por um polígono mistilíneo que
tem um vértice a mil quinhentos e
dez metros (1.&10m), no rumo verdadeiro quatro graus trinta minutos
sudeste (4Çl 30' SE) da Igreja oe
Urussanga velha e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeíroa: quatro mil
quinhentos e vinte metros (4.520m),
quarenta e nove graus quarenta e três
minutos sudoeste (4.9 9 43' SW); setecentos e cinqüenta metros (75-0m) ,
quarenta e dois graus trinta e dois
minutos sudeste (42 9 32' SE); quatro mil novecentos e oitenta metros
(4.gg0m), quarenta e nove graus quarenta e três minutos nordeste (499 43'
NE); o lado místdltneo da poligonal
é a margem direita do rio Urussanga
e compreendida entre a extremidade
do último lado retilíneo acima descrito e o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do jcegulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de' 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Re!!ulamento ou de outras substância;' discriminadas pelo conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto" pagara a taxa de mil
setecentos e oitenta e cinco cruzeitos (Cr$ 1.785,O'Ü) e será válido. pejo
nrazo de dois (2) anos a partdr na
data da transcrição no livro próprio
da. Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
'.959: 138Q da Independência e n'J da
República.
JUSCELINO

Mário

KUBITSCHEK

Meneghettt

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínaa) ,

decreta:
Artigo único. E' concedida à Itaminas - Comércio de Mínéríos Limitada, constituída por contrato particular
de 15 de dezembro de H~58, com sede
nesta Capital, autorização para funcionar como emprêsa de mineração,
ficando a mesma sociedade obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou .que venham
a vigorar sôbre o objeto da referida
autorização.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 138° da Independência e 719 da
República.
JVSCELINO

KUBITSCHEK

Mario JllIeneghetti

DECR.ETO 1\;9 45.331

DE

~7

DE JANEn10 DE 1959

Re'i)oga o Decreto a» 32. 62(J, doe 24 de
(!,bdl de 1953, que criou o Nucteo
Cotcnuü de Meari'm, no Estado do
sí aranlião.

o Pres idente da República, usam",')
(las uta-ínuições que lhe confere o e:trLigo 37, inciso I, da Constituição, deereta:
Art 1<;' Fica revogado ° Di~C,r'cto
n'' 32.6. O de?4 de abril de 1.953, pelo
uual foi criado o Núcleo colonlai de
]\'Iea,;!m, no Estado -do Maranhão
A.'"t . .:it;, sete decreto entrará em vigor na data de sua publícaçáo, 1'8"0·
gadaa as disposições em contrano.
Rio «e Janeiro, em 27 de janeiro
de 1959: 138Q da rndependêncie ~ n ç
da República.,
JUSCELINO KUBITSCHl.<:K,-

J11ária M eneçhetti,

Aros DO PODER EXECUTIVO

DECRETO

N.O 45.332 DE JANEIRO D~ 1959

DE 27

<outorga à Prefeitura Municipal de
Senhora do Põrto concessão para o
aproveitamento de energia hidráu~
lica íe um desnível existente, no Elibeirão dos pintos, no distrito-sede
do municipio de Senhora do põrto,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando

-da atribuição que lhe' confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e
mos têrmos do art. 150 do Código de
Águas, (Decreto nc 24.643, de 10 de

julho de 1934), decreta:
Art. Iv E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Senhora, do Pôrto concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um desmveí
.exístente no Ribeirão dos Pintos, no
distrito-sede do município de Senhora
-do Pôr to, Estado de Minas Gerais,
xespeítados os direitos de tercetros ,
§ 19 Em portaria do Ministro da
IAgricultura, no ato da aprovação dos
.proJetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da.
derivação e a pocêncía.. I
§ 29 'O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço
'público, de utilidade pública e para
.comércío de energia elétrica no dia.trítc-sede do munícipío de Senhora
etc Pôr-to, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° A presente concessão fica
.sujetta às disposições do Decreto núznerc 41. 019, de 26 de fevereiro de
!9!'i7. que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente ttaulo, independente de ato declaratódo. se a concessionária não -atísfízer
.-as seguintes condições:
.
I - Submeter à aprovação do Mi-nistro da Agricultura, em três (3)
wtas, dentro do prazo de um (1) ano,
'a contar da data da publícaçâc dêste
Decreto, o- projeto do aproveitamento
.hídrelétríco, observadas 3.S normas
eccatcas relativas às instalações es-rcbeíecídas em Leis e Regulamentoa.:
!l -- Assinar o contrato díacíplínar
-da concessão dentro do prazo de trtntn
(30) dias, 'contados da publlcaçâo do
<despacho da aprovação, pelo Ministro
<da Agrtoutura, da respectiva minuta.
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III - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional Q::tf'roduçâo Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de contas, dentro de sessenta (60) dias do regtstro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que rorem autorizadas, se aecessárfaa.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da Agricultura.

Art. 4Q As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas E'
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Águas.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que
no momento existirem em função exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da .energia
elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão ao ~sta.do de
Minas, Gerais.
§ 1Q A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, -nedíante as
condições .que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que o
Estado de Minas Gerais não' se opõe
à utilização dos bens objetos da reversão.
§ 2Q A concesionária deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior até seis (o) meses
antes de findar o prazo de vig-ência
da concessão, entendendo-se, se o não
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 6Q A presente concessão vtgorará pelo prazo de trinta (30l cnos,
contados a partir da data do registro do respectivo contrato, pelo Tribunal de contas.
Art. 7Q Revogam-se as dísposíções
em
, ccntrárfo.
Rio de Janeiro, 27 de jauetro de
19M; 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghettt.
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DECRETO N9 45.333 DE JANEIRO DE

DE

27

1$'59

Autoriza ao Govêrno do Estado do
Paraná a ampliar suas instaZações
termoelétricas no município de Nova
Fátima.

Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mârio Meneghetti.

o Presidente da República, usando
da atríbutção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 10 do Decreto-lei
nv 2.281, de 5 de junho de 1940, combinado com o art. 39 do Deereto-Iei
119 3.763, de 25 de outubro de 1941;
Considerando que pela Resolução
nc 1.565, _de 4 de novembro -íe 1958
o Conselho Nacional de águas f Energia Elétrica manifestou-se Iavoràvelmente à medida, decreta:
Art. 19

Fica o Govêrno do Estado

do Paraná autorizado a ampliar suas
instalações termoelétricas no município de Nova Fátima, mediante a instalação de quatro novos grupos diesel-geradores de diferentes potêncí as,
que totatízam 1.832 kVA, em ~llb5ti.
tuíçâo aos dois grupos de 20'0 kV n,
cuja montagem foi autorizada pelo
Decreto nc 28.542, de 24 de agôscc de
1950 e que deverão ser retirados de
serviço.
Art. 29 O Govêrno do Est:.d,) da
Paraná deverá .satisfazer às seguiutes condições:
I ~ Apresentar à ntv'são de Ag-ias,
do Departamento Nacional da Pro·
dução Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa 190' dias.
contados áa data da publícaçâ ('I dêste
decreto, os projetos e orçamentos das
obras a realizar.
I1 ~ Iniciar e, concluir di....."s obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério da Agrtcurtura..
Parágrafo único.
Os prazos, aos
quais se refere àste artigo, poderão ser
prorrogados pelo Ministério da Agricultura.
Art. 39 A presente autonzaçâo fica
subordinada às normas do Decreto
nv 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta 1)S serviços de energia elétrica.
Art. 49 ~ste decreto entra em vigor na. data ele sua publicação.

DECRETO N.O 45,.334
JANEillO

DE 27 DE

de 1959

Outorga a Francisco Agudo Remiu»
concessão para o aproveitamenta
de energia hidrâulica de um àes...,.
nivel existente no rio Vermelho,
Distrito e Município de rioreetópolis, Estaào do, Paraná.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o;
artigo 87, inciso I, da Oonstdtuícâo, e
nos têrmos do .artdgo 150 do Código
de águas (Decreto n.v 24,643, de ·la
de julho de 1934), decreta:
Art. '1 9 É outorgada a Francisco
Agudo Rcmâo concessão para G
aproveitamento de' energia hidráulica de um desnível existente no río
Vermelho, distrito e. município de
Plorestópolís. Estado do Paraná, respeitados os direitos de terceiros.
§ 19 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a atture,
da queda a aproveitar, a descarga.
da derivação e a 'potência.
~ 2Q
O aproveitamento destina-se
à produção. transmissão e distribuição de energia elétrica para uso exclusivo do concessionário, que não
poderá ceder enertg a a terceiros,
mesmo a título gratuito, excluídas
desta proibição as vilas operárias do
concessionário, desde que ésse fornecimento seja gratuito.
Art. 29 A presente concessão>
fica sujeita às disposições do Decreto no 41. 019, de 29 de fevereiro de
195-, que regulamenta os serviços de
energia elétrica,
Art. Soº Caducará o presente título, independentemente de ato declaratório, se o concessionário não
satisfizer as condições seguintes:
I - Submeter a aprovação do' Ministro da Agricultura, em (3) três
vias, dentro do prazo improrrogável de
um (1) ano, a contar da datada
publicação oeste Decreto,. o projeto
de aproveitamento hidráulico, ob-
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servadas as prescrições estabelecidas
pela Divisão de Aguae. do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agríccultura..
H .:- Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação, da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
IH - Iniciar e concluir as obras
nGS prazos que forem marcadas pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se referem os incisos Ir e IH dêste
artigo poderão ser prorrogados, por
«to do Ministro da Agricultura.
Art. 4'? O concessionário fica
obrigado a constríur e manter, nas
proximidades do aproveítamento.onde
e desde quando for determinado
pela Divisão de Aguas, as instalações necessárias às observações fluvíométricas e medições de descarga
do curso dágua que vai utilizar, de
acôrdc com as instruções da mesma
Divisão.
Art. 5'? Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações
que, no momento, existirem em runcão exclusiva e permanente da produção, transmissão e distribuição da
energia elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão ao
Estado do Paraná em conformidade
com o estipulado nos artigos 165 e
166 do Código de Aguas .
§ 19 O concessionsno poderá requerer ao Governo Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde Que faça a prova de que
o Estado do Paraná não se opõe a
utilização dos bens objetos da reversão.
§ 2° O concessionário deverá entrar com o pedido a que se refere
c parágrafo anterior, até seis' (6)
meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se,
se o não fizer, que não pretende a
renovação.
Art. 69 'A presente concessão vigorará pelo prazo de "trinta (30)
anos, contados da data da publicação dêste decreto.
Art. 79 Revogam-se as disposi:ções em contrário.
Rio de Janeiro. 27 de janeiro de
1959; 13BQ da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N9 45-.335 -

83
DE 27 DE:

JANEIRO DE 1959

Cnüarüa â Indústria ele Papeião e
Palp?, de Madeira Limitada concessao para o. aprcmeitumento progressivo de energia hidráulica do
denominado ~"",I01'1'0
do
desnível
Urubu, no Morro Cabeça de Boi,
existente no rio Bonito, iocouaaae
Rancho de Tábuas, distrito de An~
çeíma, município de São José, Bs-'
tado de Ssmia Catarina.

o Presidente da República, usando da atribuiçâo que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Co,lstlt atcao
e nos têrmos do art.. 1.~O do Cr.digo de Aguas (Decreto n.c 24. 643. de
1G de julho de 1934), decreta,
Art. L'? .'!!l' outorgada à Indústria
de papelão e Polpa de Madeira LImitada concessão para o aproveitamento progressivo de energia hidráulica do desnível denominado Morro
do Urubu ou Morro Oaneça de Boi,
existente; no rio Bonito, localidade
Rancho de Tábuas, distrrco de Ange. Una, município de São José, .sssedo
de .Santa Catarina, respeitados os direitos de terceiros.
§ 19 Em portaria do Mínístro da
agrtcultura, no ato da aprovação elos
projetos serão determinados a altura da queda a aproveitar, a descarga da derivação e a potência da
etapa inicial; bem como das subseqüentes, à medida que forem aprovados os projetos.
~ 2.9 O aproveitamento destina-se
!t produção,' transmlssão e distribuicao de energia elétrtca para uso exerustve da concessíonàría, que não
poderá ceder energia a terceiros, mesmo a título gratuito, excluídas desta
oroíbiçâo as vilas operárias da coneesstonãrte, desde que êssefornecimenta seja gratuito.
Art. 2.9 A presente concessão fica
sujeíta às disposições do Decretctn.?
"11.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energ1a elétrica.
Art. 3.'? Caducará o .presente títu10, Independentemente de ato declaratorro, se a concessionária não satrsrízer as condições seguintes:
1 - Submeter a aprovação do Mímstro da AgrIcultura em três (3)
VIas, dentro do prazo improrrogável
ae um (1) ano, a contar da data da
publicação dêste decreto, o projeto
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ue aproveitamento hidráulico, observacas as prescrições estabelecidas pela
DIvIsa0 de Águas.
n - Assinar o contrato discíplt'o ar ua concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicaçao do despacho da aprovação, da
respectiva minuta, P8.1<.J Ministro 'da
.ogrrcultura..
EE - Intcíar e concluir as obras
nu:::: prazos que forem marcados pelo
Mln1stro <la Agricultura.
t'aragraro único. Os prazos a que
se referem os incisos II e III dêste
-artagc poderão ser prorrogados, por
ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.9 A ooncessionãa-ía fica cbri'gana a construir e manter, nas proxrmtdades do aproveitamento, onde e
desde quando fôr determinado pela
DIvIsa0 de Águas, as mstarações n~
eessài-ías às observacôes ftuviometrteas e medícôes de descarga do cut so
«Iágua que vai utilizar, de acôrdo com
-as instruções da mesma Divisão.
Art. 59 Findo o prazo da concessao, todos os bens e instalações que,
'no momento, existirem em função
-exclusíva e permanente da produção.
t.ransmíssâo e distribuição de energia
etetrfca, referentes ac aprovettamen"LO cedido,
reverterão ao Estado de
tsanta Catarina em conformidade
com o estipulado nos arts. 165 e 165
do Código de Aguas .
§ 1.9 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuandas. desde que faça n prova de que
~ Estado de Santa Catarina não se
opêe a utilização dos bens objete da
.ceversâo .
§ 2.9 A concessíonárda deverá enxrar com o pedido á que se refere
'o parágrafo antertor , até seis (6'
meses antes de findar o prazo de
"Vigência da concessão. entendendo-se
ee o não fizer, que não pretende a
eenovaçâo.
"Art. 6.9 A presente concessão vi-gorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados da data da publicação
-dêste decreto.
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 138 9 da Independência e 71\'
tia República.

DECRETO N9 45.336 -

rLE:

27

DE JANEIRO DE 1959

Declara órgão Auxiliar do Conselho
Nacional de Aguas e Energia Eíétrica o Departamento de Aguas e
Energia Elétrica do Estado da Paraná .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1Q do Decreto-tcí
no 5.287, de 26 de fevereiro de J !-l'43:
considerando ter - SIdo criado pala
Lei Estadual nv 113, de 15 de oufubro de 1948, o Departament.o de Águas
e Energia Elétrica do Estado do paraná e atendendo a solicítacâc de
Governador de referido Estado, decreta:
Art. 19 O Departamento

-íe ~\.g\l:.:ts

e Energia Elétrica do Estaao lo Paraná é declarado órgão Auxilia; do
Conselho Nacional de Águas e Eiler~

gía Elétrica, em substituíçâo ao sei-.
viço de Águas e Energia Ele trtca. do
referido Estado.
Art. 29 O Departamento 'de águas
e Energia Elétrica funcionará como
órgão técnico regtonal do Conselho
para o Estado do Paraná cabendo]11e relativamente aos assuntos do
mesmo Estado:
I - 'Instruir os processos que lhe
terem enviados;
11 - Efetuar, por Inicia.uva própria ou quando solicitado, JS estunoa
e trabalhos ligados às atrtbuiçôes e
atívtdades do Conselho;
IH _ Colaborar com a Divisao Técnica do conselho na execução de Ievantamentos estatísticos.
Art. 39 Quaisquer documentos ou
papeis dirigidos ao conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica e referentes ao Estado do para.ná p.. . de1'1\0 ser entregues ao Departamento de
Águas e Energia Elétrica do reret-ídn
Estado, que os instruirá e JS cncemmhará ,

Art. 49 O presente Decreto en~
trará em vigor na data de sua publícaçâo.

Art. 59 Revogam-se as dtsposíçôea
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 1389 da Independência € 719 da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO

Mario Meneghetti

Mário Meneghetti.

KUBITSCHEK.
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DECRETO N9 45.337 -

DE 27 DE

Concede permissão à Renil S. A. para.
funcionar aos domingos e nos feriados civis ou religiosos.

Ainda não foi publicado no Diãrlo
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N." 45.338 -

DE 27 DE

JANEIRO DE 1959

Concede à sociedade Retinoria Salineira Ltda. - Comércio, Indústria
e Navegação autorização para funcionar como empr~sa de navegação
de cabotagem.
O Presidente da República, usando
da atrfbuícâo que lhe confere o al'tigo 87, inciso I, da Constrtuíção, e
nos têrmos do Decreto-lei n.« 2.784,
de 20 de novembro de 1940, combinado
com o art. 83, annea b, da Ler numero 2.180, de 5 de .fevereír-o de 1954,
decreta:
Artigo úníoo. Ê concedida à sociedade Refinaria Salíneíra Ltda. Comércio, Indústria e Navegação, com
sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, autorização para funcionar como emprêsa de r evegação
de cabotagem, com o contrato particular de constituição social e instrumentos de alteração datados, respectivamente, de 10 de março de 1951;
1.0 de setembro de 1952; 10 oe dezembro de 1953; 8 de agõsto dt; 1935;
20' de fevereiro de 1957; 12 de junho
de 1957 e 13 de maio de 1958, com o
capital de o-s 4.000.000,00 (quatro
milhões de cruzeiros) dividido em 3
(três) cotas desiguais, pertencendo
60% (sessenta por cento) a 2 (dois)
cotistas cidadãos brasileiros natos,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente ás leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sõbre o objeto da presente
autorização.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 138.0 da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO

DECRETO N9 45.339 J ANErRo DE

JANEIRO DE 1959

KUBI.'I'SCHEK.

Fernando Nóbrega

27 DE

DE

1959

concede à Sociedade Anônima Pro-dutos Farmacêuticos e Biológicos
Ayerst do Brasil S. A., autorização
para continuar a funcionar na República.

O .Presídente da República
Usando da atribuição que lhe .confere o art. 87, inciso I, da oonsntuíção, e nos têrmos do Decreto-lei
n.v 2.627, de 26 de setemoro de 1940~
decreta:
ArtIgo único. :é:: concedida à SocIedade Anônima Produtos Farmacêuticos e BIológicos Ayerst do Brasil
S/A., com sede na cidade de Dever,
Estado Delaware, Estados Unidos da
América, autorizada a funcionar na
República pelos Decretos ris. 30.758,
de 14 de abril de 1952; 38.287, de 9
de dezembro de 19.55; e 39.838, de
21 de agôstc de 1956, autorização para cotínuar a funcionar no País com
o capital destinado as suas operações comerciais ~ no Brasil elevado de
C1'$l1.268.000,00 (onze milhões, duzentos e sessenta e oito mil cruzeiros) para 01'$ 16.493.906,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e noventa
e três mil, novecentos e seis oruzcírosr , consoante Resolução de sua Diretoria, em reunião extraordínárta
realizada em 28, de março de 1958>
mediante as cláusulas que acompanham o referido Decreto nv 3U. 7r,3~
de 14 de abril de 1952, assinadas pelo
Ministro de Estado dos N egóctos do
Trabalho, Indústria e comércio. obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou qU2 venham $I;
vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de
1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nobrega

DECRETO N.!? 45.340 NEIRO

27 DE JA-

DE 1959

Concede reccnhecímento ao curso de
Didática da Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira.

O Presidente da República, usandc :
da atribuição que lhe confere o ,artigo 87, .ítem I, da Constituição, e
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nos têrmos do art. 23 do Decretolei

TI. o

decreta:

421, de 11 de maio de 19'3'8,

Artigo único. ll:: concedido' reconhecimento ao .cursc de Didática da Faculdade de Filosofia NOSsa Senhora
Medianeira, mantida pela Sociedade

Brasileira de Educação e situada em
Nova Prtburgo, Estado do Rio de Janeiro.

EXECUTIVO

Lei a Sociedade Brasileira de OardíoIogfa, com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, em 27 de janeiro de
1959; 138." da Indeuendêncla e 71." da
República.
.
JUSCELINO -KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.

Rio de Janeiro, em 27 de janeiro

de 195-9; 13,8.9 da Independência e
71. <) da República.
JUSCELlliO

KUBITSCHEK.

Clovis SaliJado.

DECRETO N.9 1,5.341
DE

JANEIRO

DF

DE

27

1959

Concede reconnecimerdo do
. jornalismo da Faculdade
de Filosofia de Curitiba.

de
Católica

eUí'SO

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87. item I, da Constituiçã·o decreta:
Artigo único - É concedido reconhecimento &0 curso de jornalismo
da Faculdade Católica de Filosofia de
Curitiba, com sede em Curíúíba Estado do Paraná, e mantida pela União
Brasileira de Educação e Ensino.
Ri'Ü de Janeiro, em 27 de janeiro de 1959; 1389 da Independência e
719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cícnns Salgado.

DECRETO NQ 45.342 JANEIR'O

DE

DE

21

DE

1959

Declara de utilidade pública a Sccredade Brasileira de Cardiologia, com
sede no Distrito Federal.

o Presidente da República, etendendo ao que requereu a Sociedade
Brasileira de Cardiologia, com sede
nesta Capital Federaí, a qual satisfaz
as exigências do' art. 1.0 da Lei 91,
de 28 de agôato de' 1935, e usando da
atribuição que lhe confere o art. 2~'
decreta;
Artigo único. E' declarada de utnrdade pública nos têrmos da referida

DEORETO N9 45.343 DE JANEIRO DE

DE

28

1959

Autoriza o sen;.iço Nacional de Teatro a adqu·irir o imóvel de propriedade de Banco do Brasil S.A..
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, item I; da constituição, decreta;

Art. 19 Fica o serviço Nacional de
Teatro do Ministério da Educação e
Cultura autorizado a adquirir o tmo .
vel situado à Avenida Rio Branco número 179, nesta Capital, de propriedade do Banco do Brasil S.. A., pelo
preço de Cr$ 36. O{){). O'ÜQ,OO (trínsa e
seis milhões de cruzeiros) .
Art. 29 Destina-se o imóvel a que
se refere o item anterior à instalação
do referido Serviço.
Art. 39 A despesa com a vaquistcáo
do referido imóvel correrá à conta da
Verba <LO.OO - Investimentos, oonsignaçâo 4.3.00 - Desaproprtaçac e
Aquisição de Imóveis, subconslgnaçáo
4.3.02 _ Prosseguimento e .m~w!U"
são de desapropriação e aquísíçác de
imóveis.
1) Aquisição do prédio onde runcíonava o Cinema Parisiense no Distrito Federal para instalação do serviço e de um teatro, da unidade 01'çamentáría 34 - Serviço, Nacional de
Teatro, anexo 49, subanexo 4. i4 - '
Ministério da Educação e Cultura, artigo 4 9 da Lei nv 3.487, de 10 de dezembro de 1958.
Art. 4.° "Êjste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário,
Rià de Janeiro, 28 de janeiro de
19.59; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis salgado.
Lucas Lopes.

Aros
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45.344 -

1959

DE 28 DE JANEIRO DE

Conc.ede sub'1!...enções a,entidades desportivas.

O Presidente da República, usando da. autorização que lhe confere o
art. 87, I:\' 1 da Constituição e nos têrmos dos Decretos-leis ns. 3.199, de
14 de abril de 1941, e 7.332, de 2ü de fevereiro de 1945, decreta:
Art 1'~ Ficam concedidas às entidades desportivas adiante indicadas
as segu-ntcs contribuições relativas ao exercício de 1958:
Acre:

Federação Acreana de Desportos

,',., ..

75.000,00

s'ederacão .Alagoana de Desportos .. ',.,."
" .. , .
Federação Alagoana de Desportos Universitários .. " .. ",.

200.000,00
25.000,00

Alagoas:

225~OOO,OO

Am,apa:

Federacàc de Desportos do Amapá .. , .. , ..
Federação Amapaense de Basketball
o.

o

o

o

o

o

,

,

,

'

,

••

,

,

o

,

o

•••

o

o

•

,

•

o

o

o

•••

,

o

o

',0

••

•

,1mQzonas:

60.000,00
15.000,00
75.000,00

Pedefação Amazonense de Desportos Atléticos ..

o

225.000,00

Lahw':

Federe cào dos Clubes de Regatas da Bahia ., ..... , .. ' o.
Federacâo Baiana de Atletismo .. :.
'Federação Baiana de Natação
F'ederaçáo Baiana de Basketball. '., . ,
Pederação Baiana de Volleyball
Federação Baiana de Pugilismo .,.,.
Pedet acão Universitária Baiana de Esportes
Federacâo Baiana de Desportos Terrestres .
.s'ederaçêo Baiana de Futebol de Salão
o

o

••

,

o

o""""

o

o

o"

o

••

o

,

o

o

o

o.,"

,

o,

o

•••

o

o

o

••

o""

••••••

o

'

,

••

,.,'

,

o

,

o

••••

o

•••

,

o'

o.

o

o

,

'

o

,

o

o

o

o

•••

o

o

o.

o

••

••

o

o

,

,

o

,

o

•

o

o

o

,

o.",

•

"

•••

o

••

o

o

o

•••••

o

o

••••

••••••••

o

o

Cewá:

300.000,éO

Federação Cearense de Desportos ....

Federação Cearense de' Basketball
Federação Cearense de

20.0.00,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000.0-0
20.0-00,0-0
20.000,00
50.000,00
20.000,Oi)

o

o

•••

••••••••

o

••

o

o

o

Tênis ....
Pederaçâo Acadêmica de Desportos do Ceará
Federação Cearense de Futebol de Salão
o

••••••••

o

,

•

o

••••••••

•••••••

••••

o

••

o

,

o

o

o

o

•

o

•

o

•

o

o

o

o

o

••

o

o

Dustrito Federal:

200.000,00
40.000.00
20.000,00
20.0Ü'D,OO

20.000,00
300.000,CO

Federação Metropolitana de Volleyball

o

o"

Federaçâc Metropolitana de Pugilismo

o

Federaçâc Metropolitana de Atletismo .

o

•••••

o

o.

o

••

o

o

••

o

••

o

o

o

••••••••

o.

o.,

o

•••

••

o

••••

o

o

o

o

o

o

••••••••••••

o

••

,

••••

••••••

o

o

o

•••

o

o

o

o'

o

•••••

o

•

•••••

o

•••

o

••

o

•

o

••••

o

••

,

•

o

o

o

••

•••••

o

•••••

o

•

o

o

•

•••••

o

•

•••

o

••

o

o

o

•••••••

••

•••

•••••

o

o

o

o

o

o

••••••••

o

o

••••

o

'

••••••••••••

o

••

o

•••••••

o

Pederacão Metropolitana de Natação .
Pederação Metropolitana de Basketball ..
Federação Metropolitana de Tênis
P'ederaçâo Metropolitana de Halterofilismo
Federação Metropolitana de Ciclismo
Federação Metropolitana de Remo
Federação Metropolitana de Motonáutica
Federação Metropolitana de Vela
Federacêo Metropolitana de Esgrima
, Federação Metropolitana de Xadrez .. ,
.s'eõeraeão Atlética de Estudantes ..
Federação Metropolitana de Futebol de Salão ..
o

o

••••••••••••

o

•••••

o,

•••

o.,.

o

o

o

•

15.000,00
20.000,00
50.000,00
30.00U,DD
20.00MD
15.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
15.0nOm
15.000,00
10.000,00
3(}O.000,00
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E~'pírito

Santo:

Federação Desportiva Espirito-santense .. '
Federação Universitária de Esportes Capíxatia
Federação Amadorista Capixaba de Esportes

.
.
.

10000DO,O~

25.000,00
100.000,00
225.000,00

Goiás:

Federação Goiana de Futebol

.

Federaçâo Goiana de Basketball

.

Pedcraçào Goiana de Desportos Universitários

.

125. eoe.oc
80.000,00
20.000,oa
225.ooo,OG'

Rondônia:

Federação de Desportos do Guaporé

.

75.000,oa

.

95.000.00
SO.OOO,OO
70. GG{),OO

Mara7:hão:

Federacão Maranhense de Desportos
,
Federação Maranhense de Basketball
.
Federação Acadêmica Maranhense de Esportes

,

.

225.000,00
Mato G1'0880:

Federação Matogrossense de Desportos

Mirtas
Pederaçêo
Federação
Federação
Federação
Federação
Federacâc
Federação
Federação

.

225.000,oa

Gerais:
Mineira de Atletismo
.
Mineira de Basketball .
Mineira de Volleyball
Mineira de Tênis
Míneíra de Ciclismo e Motociclismo
.
Aquática Mineira .....
' . 0 ' ,• • • • . • • • • • • • • • • •
Universitária Mineira de Esportes .
Mineira de Futebol de Salão
.

100.000.00
80.000,00
50 [)(lO.OO
50.000,0 0
40 [)(l0.0{)
90.000,00
20.000.00
20.000,0(j

o

•••••••

o

o

o

•••

o

o

•••••

o

o

o

••

•••••••••

o

o

o

•

o

••••••••••••••

•

••••

o

o

o

o

•••••••

450.000,00

Porà:

Federação Paraense de Desportos
Federação Paraense de Basketball
Federação Esportiva Universitária do Para

o

••••••

o

o

o

•••••••••

••••••••

o

••••••

145.000,m
SO.O[)(l.OO
20.000,00
225.000,00

Paraíba:

Federação Atlética paraibana
Federação paraibana de Futebol
Federação Paraibana de Desportos Acadêmicos
o

•

o

o

•••••••

o

o

•••••

o

.

.

. 100.000,00
100._000,00
25.000,00
225.000,00

POr'aná:

Federação
jeederacâo
Federação
Federação
Federação
Pederaçâo
Federação
Federação
Federação

Desportiva
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense
Paranaense

Paranaense
de Basketball
de VolleybaU
de Ciclismo
de Tênis
de Vela e Motor '"
de Tiro ao Alvo
de Tiro ao Vôo
de Xadrez
o

o

o

•••

o

o

•••••••

o

•••

o

•••

•••••••••••••••••

••••••••

o

•

o

o

••••••••

o

o

•••••

•••••••

o

•••••••

o

o

••

o

••

o

•••••

;

••••

••••

55.000,00
55.000,00
50. uco.oo
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000.00
20.000,0&
300.000,OH
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Pernambuco:

Pederaçào Pernambucana de Desportos Amadores

Federação
Federa.. ção
Federação
Federação
Federaçã-o
Pederaçâo

Aquática Pernambucana
Pernambucana de Ciclismo
Acadêmica Pernambucana de Esportes
Pernambucana de -Basketball
Pernambucana de Futebol
Pernambucana de Futebol de Salão

.
.
.
.
.
.
.

50.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000.00
50.000,00
80.000,00
20.000,0'0
300.000,00

Ptaui:
Federação Piauiense de Futebol

225.000,00

Rio Branco:

Federação Ríobranquense de Desportos
Iao de Janeiro:
Federação Fluminense de Desportos
,
Federação Fluminense de Basketball
Pederacào Universitária Fluminense de Esportes

.

75.000,00

.
.
.

180.000,00
100.000,00
2Ü.000,00
300.000,00

Rio Grande do Norte:

Federação Norte Riograndense de Desportos
.
Federação Norte Riograndense de Basketball
, ..
Federaçãc Atlética Acadêmica da Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Natal
.

145.000,00
60.000,00
20.000m
225.000,OÜ

Rio Grande do 0ul:
Federação Aquática do Rio Grande do Sul
.
Federação Rio Grandensede Esgrima
.
'eeõeração Rio Grandense de Futebol ....•...............

100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00

São Paulo:

Federação
Federação
Federação
Federação
Pedetacâo
Federação
Pederacâo
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Pederacào
Federação
Federacâc
Federação
Federação
Federação
Federação
Federação
Federacâo
Pcderaçâo
Federação
Federação

Paulista de Basketbaü
Paulista de Baseball e Softball
Bochófila Paulista
Paulista de Ciclismo
Paulista de Caça e Tiro
Paulista de Esgrima
Paulista de Halterofilismo
Paulista de Handeball
Paulista de Hockey e patinação
Paulista de Malha
Paulista de Motociclismo
:
Paulista de Natação
Paulista de Pugilismo
"
Paulista de Tiro ao Alvo
Paulista de Tênis
Paulista de Tênis de Mesa
Paulista de Volleyball
Paulista de Vela e Motor
:
Paulista de Xadrez
Uníversítárla Paulista de Esportes
do Remo de São Paulo ,
Paulista de Atletismo
Paulista de Hipismo
Paulista de Futebol de Salão

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

20.000,00
20.0ÜO,OO
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.,000,00
20.000,00
20.00ü.OO
20.000,00
20.000.00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,OJ
15. ÜCO,OO
20.00ü,00
20.000,00
15.000,QD
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
450.000,00
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Santa Catarina:

Federação Atlética Catarinense
Federação Oatarínense de Tênis

.
.
.
.

Federação de Esgrima de Santa Catarina
Federação Aquática de Santa Catarina

70.990,00
40.000,00
15.000,00
1<)0.000,00
225.000,00

Serçipe:
Pederaçâo Sergipana de Desportos
Federação Sergipana de Basketball
Federação Atlética de Estudantes de Sergipe

105.oo0,QG
100.000,00
20.000,00

.

225.000,00

Total

0'0

•••••••••••••••••••••••••••••••

6.000.000,00

A:'t. 2\1 A despesa será atendida pela Verba 2.0.00' - Transferência,
consignação 2.1.00 Auxilias e Subvenções, subconsígnaçôes 2.1.02 Subvenções Ordinárias, inciso 7 - Outras Entidades, alínea 1 - Entidades
desportdvas, federações e clubes a elas filiados (art. 3Q do Decreto-lei número 3.199, de 14 de abril de 1941), da unidade orçamentária Q4 - Conselho Nacional de Desportos, art. 49 , anexo 4.14 da Lei nc 3. 327;-A, de 3
de dezembro de 1957.
Art. 3~' O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
&0 de Janeiro, 28 de janeiro de 1959; 1389 da Independência e 719 da
República, .
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
Lucas Lopes.

DECRETO N9 45.345 - DE 28 DE
JANEIRO DE 1959
Autoriza o Serviço do Património da
União a aceitar a ríoccdc do terreno que menciona, situado no Municipio de Pederneiras. Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, e de
acôrdo com os arts. 1. 165 e 1. 180
do Oódlgc Divil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a acettar, mediante retificação e ratificação
da respectiva escritura. a doação que
o Município de Pederneiras, no Estado de São Paulo, fêz à União Federal, do terreno com a área de ....
450,00 m" (quatrocentos f' cinqüenta
metros quadrados) situado no quarteirão 3, da Rua Santos Dumont, naquela cidade, tudo de acôrdo com os
elementos técnicos constantes do processo protocolado .no Mmístérto da
Fazenda sob o nv 270.585, de 1957.
Art. 29 Destina-se o terreno _a que
se refere o artigo anterior à cons-

trução de prédio para instalação da
Agência Postal-Telegráfica local,
Rio de Janeiro, .em -28 de janetrc
de 1959; 1389 da Independência e 71<>
da República.
'
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lop.es.
Lúcio Meira.

DECRETO N9 45.3413 JANEIRO DE

DE

28'

~E

1959

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que -mencícma.. situado no M1t-nicípio de tsreio, Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição, e de
acôrdo com os arts. 1.1085 e J. 180
do Código Civil, decreta:
Art . 19 Fica o serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar, mediante -retrtícaçáo e ratifica-
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çâo da respectiva escrt tura, a doação,
que o Municipio de Brejo, no Estado do Maranhão, fêa à União Federal,:
do terreno com a área de 2. 400 m(dois mil e quatrocentos m~tros quadrados). situado na Rua LUIZ Doml!l~
gues, naquela cidade, t~do. de acordo com os elementos tecmcos CO? istantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o número
de 1958.
Art. 29 Destina-se o terreno, a que

18.3gB,

se refere o artigo anterior, à construção do prédio para a Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959;.138 9 da Independência e 7111
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Lúcio Meira

DECRETO N9 45,347 JANEIRO DE

DE 28 DE

1959

Autoriza o Serviço do patrimônio da
União" a aceitar doação do terreno que menciona, situado no Mu~
nicípio de 'Beneditinos, no Estado.
do Piauí.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, 'número I, da Constituição, e
de acôrdo com os arts. 1.165 e 1 lSD,
do Código Civil, decreta:
Art. F' Fica o Serviço do Patrtmônío da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doacâo (!U3 o
Murrlcípío de Beneditinos, no Estado
do Piauí, fêz à união Federal, do
terreno com a área de 2. 50.0 m" (dois
mil e quinhentos metros quadrados f ,
situado na R,ua Quintino Bocaíuva,
naquela cidade tudo de acôrdo com
os elementos "técnicos constantes do
Processo nv 2,33,413, de 1957.
Art, 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de prédio para instalação da
Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de .raneíro, em 28 de janeiro
de 1959: 1389 dá. Independência e 719
ela República.
JUSCELINO KUBITSCa"'"K.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira
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DECRETO N.9 45.348 -

oa 28

1959

DE JANEIRO DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doacão do terreno que menciona, 'situado no Municípw de Avanhandava, no Estado
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .número I, da Oonstítutção, e
de
acôrdo com os artigos 1.165 c
1.1&D do Código Civil, decreta:
A.rt. 1. 9 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar, mediante retificação e ratificação da respectiva 'escritura, a doação
que o Município de Avanhandava, no
'gstado de São Paulo, rea a União Federal, do terreno situado na rua 'Boa
Vista, esquina da rua do Café, naquela Cidade, com a área de
_
735,OOm2 (setecentos e trinta e cinco
metros quadrados). tudo de acordo
com os elementos técnicos constantes
do processo protocolado no Ministério
da Fazenda sob o n.c 270' .583, de 1957.
Ar-t. 2.9 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior
construção de prédio para instalação da
Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959; 138.9 da Independência e 71.Q
da República,
JUSCELINO KUBITSCHER
I

á

Lucas Lopes
Lúcio Meira

DECRETO N ,9 45.349
DE JANEIRO DE

DE 28

1959

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
Unuio aceitar a doaçâ.o do terreno
que menciona, situado no Munici..
pio de Monte Alto, 'no Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número I, da Constituição, e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art.. 1,9 Fica o Serviço do Patrimônio da União autortzado a, mediante. retificação e ratificação da respectiva escritura, aceitar a doação
que o Munícípío de Monte Alto, no
Estado de São Paulo, têz à União
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Federal, do terreno com a área de

700,00 mã (setecentos metros quadrados). situado na rua Barão do Rio
Branco, naquela Cidade, tudo de

acôrdo com os elementos técnicos
constantes do processo protocolado no
Mímstérío da Fazenda sob o número 213.667, de 1957.

Art. 2.Q Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de prédio para instalação
Agência Postal-Telegráfica local.

da

RiD de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopef?
Lúcio Meira

DECRETO N5' 45.350
DE

s ANEIRQ

DE

28

DE 1959

Autoriza o Serviço do Patrímõnno da
Unido a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município de Aparecida do Tabuado, no
Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.c r, da Constituíçâo, e de acordo
com os artigos 1.165 e 1.180 do Código
Civil, decreta:
Art. Lv Fica o Servíco do Patrimônio da União autorizado a aceitar, mediante retificaçã-o e ratíttcaçao
da respectiva escritura, a doação que
o Estado de Mato G.OB.5·) fêz i'J. União
Federal, do terreno com a área de
880,OOm2 (oitocentos e 'oitenta metros
quadrados>, situado na Avenida Presidente Vargas, esquínà da rua Marcolina Teixeira, na 'Cidade e Comarca
de
Aparecida do Tabuado, naquele
Estado, tudo de acõrdo com os elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o n.c 248.806, de 1957.
nrr, 2}? Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção do prédio para íristalacão da
Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959; 138.9 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Lúcio Meira

EXECUTIVO

DECRETO N.9 45.351 DE JANEIRO DE

DE

28

1959

AutorUi:a o Serviço do Património Cia
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Municipio
de Osvaldo Cruz, no Estado de Sâo
Paulo.

o Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc r, da Constituição, e de ncórôo
com os artigos 1.165 e 1.180 do Código
Civil, decreta:
Art. 19 Fica O serviço do Património
da União autorizado a -aceitar, mediante retificação e ratificação da respectiva escritura, a doação que o
Munícípío de Osvaldo Cruz, no IÇ,tado
de São Paulo, fêz à União Federal,
do terreno com a área de 414,ú0m2
(quatrocentos e
quatorze
metros
quadrados) , situado na rua Engenheiro Hans Olotz, esquina da rua
Senador Salgado Filho, naquela Cídade, tudo de acôrdo com os elementos
técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda
sob o n.c 277.633, de 1957.
Art. 2. Q Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção do prédio para instalação da
Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959; 138.Q da Independência e 7U'
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Lúcio Meira

DECRETO N.Q 45.352 -

DE 28 DE

JANEIRO DE 1959
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de
Capela, no Estaào doe
Alagoas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere oartigo 87, nc I, da constituição, e de
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acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do CÓdigo Civil, decreta:
Art. 1.(> Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratíficaç ão da
recpectíva escritura, a doação que o
Município de Capela, no Estado de
Alagoas, fêz à união Federal, do
terreno com a área de 1.750,QOm2
(mil setecentos e. cinqüenta metros
quadrados), situado na Rua Clodoaldo da Fonseca, naquela Cidade, tudo
de ecôrdo com os elementos técnicos
constantes do processo protocolado
no Ministério da Fazenda sob o n.v
293.708, de 1957.
Art. 2.? Destina-se o terreno a que
se refere
artigo anterior à construção do prédio para Insteuaçào da
Agência Postal-Telegráfica "local.

protocolado no Ministério da
Fazenda sob o número 70.608, de
1957.
Art. 2.9 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção da sede da Comissão de Minas,
do Departamento Nacional de Obras'
Contra as Sêcas. do Ministério da
Viação e Obras Públicas.
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959: 138° da Ind-ependência e
719 da República.
CBSSO

JUSCELINO

Lúcio Meira

°

Rio de .Ianeiro, em 28 de janeiro
1959; 1389 da Independência e
719 da República.

DEORETO NQ 45.354

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes
Lúcio Meira

DECRETO

N,»

45.353 DE 1959

DE

28

DE

JANEIRO

Autoriza o serviço do Patrimônio i!a
União a aceitar a doação do terrena que menciona, situado no Município de Iâonies Claros, no Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da trâbutaçâc que lhe confere o artigo
87, n.v I, da Constituição, e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar.
mediante retificação e ratàcação da
respectiva escrttura, CL doação que
Comércio e Indústria Irmãos pereira.
S.A., com sede em Montes Claros,
no Estado de Minas Gerais, fêz à
União Federal, do terreno cem a
área de 1L250,OOm2 (onze mil duzentos e cinqüenta metros' quadrados), situado no lugar denominado
"Varginha", na Vila Ipê, naquela
Cidade, tudo de acórdo com os elementos técmccs constantes do pro-

DE

28

DE JANEIRO DE 1959

de

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes

Autoriza o Serviço cio Patrímõruc da
União a aceitar a doaçrIo do terreno que menciona, situado no Município de São Gonçalo dos Campos,
Estado da Bahia.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe ccnfe-e o artigo 87, nc I, 'da Constituição e de
acôrdo com os arts. ns. 1.155 e 1.180
qo Código Civil, decreta:

Art.

1Q Fica o Serviço do Patrt-

mônío da união autorizado a aceitar,
mediante retíflcacâo e ratlfícaçâc da

respectiva escrttura, a doaç:i~)que o
Município de São Gonçalo dos Campos, no 'Estado da Bahia. rêa à. União
Federal, do terreno com a tu ea de
411,20 mâ (quatrocentos e onze metros quadrados e vinte decímetros
quadrados), situado na Avenida Hanníbal de Lima Pedreira nc 3, naquela
cidade, tudo de acôrdo com ')S elementos técnicos constantes do 01'0cesso protocolado no Ministério da
Fazenda, sob o nv 262.206, de 1957.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior
construção de prédio para tnstaíaeâc da
Agência postal-Telegráfica.
Rio de Janeiro, em 26 de janeiro
ele 19'59; 1389 da Independência e 719
da República.
à

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira
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DECRETO N9 45.355 DE JANEIRO DE

DE

28

1959

Autoriza0 Serviço do patrimônio da
união a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de Ribeiro Gonçalves. no
Estado do Piauí,

O Presidente da República, usando
da .atribuição que lhe conte-e o artigo 87, nc I, da- Constatuiçâo, e de
acôrdo com os arts. ns . 1.165 e 1. 180
do Código Civil, decreta:
Art. 1.° Fica o Serviço do Patrfmô-

n10 'da União autorizado a acertar,
mediante retificação e rattüoacão da
i espectíva escritura, a doação que o
Município de Ribeiro Gonçalves no
Estado do Piauí, fêz à União Federal,

do terreno com a área de lO::,5ú ha
(cento e dois hectares e cinqüenta
ares), situado na margem direita dO
Rio Parnaíba, encravado na baia denominada Remanso, naquele Município, tudo de acôrdo com os elementos

técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda,
sob o número 155.551-57
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à instalação de um Pôsto Agro- Pecuá-íc
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959; 1389 da Independêrv-ía e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes
Mário M eneçtiem,

DECRETO NQ 45.356 - DE 28
JANEIRO DE 1959

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio dÇ,
União a aceitar doação do terreno
que menciona, situado no Município de Londrina, no Estado do Paraná.

o Presidente da República, usa-ndo
da atrtbuíçâo que lhe confere o art.
87, n.c I, da Constituição, ,e de aeôrdo com os arts. 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a , aceitar, mediante retíttcaçâo e ratificação da respectiva escritura, a doação
que o Municipio de Londrina, no Estado do Paraná, fêz à União Federal, do terreno com a área de

362,96m2 (trezentos e sessenta e dois
metros quadrados e noventta e seis
decímetros quadrados), situado naquela cidade, tudo de acôrdo com os
elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o número 349 . 443, de
1956.

Art. 25' Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à instalacão de uma Estação Meteorológica,
pelo Serviço de Meteorologia, do Ministério da Agrtcultura.
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959; 138.° da Independência e 7U'
da Repú blica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Mario tâeneçtietts:

DECRETO N. 9 45.357 JANEIRO DE 1959

DE

28

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de. Traipu, no Estaào de
Alagoas.
O Presidente da -Repúblisa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, e de
acôrdo com os arts. 1.165 e L lSO
do Oodígo Civil, decreta:

Art. 1.Q Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar,
mediante retdtícaçáo e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Patrimônio da Nossa Senhora do O'
rea à União Federal, do terreno com
a área de &OO,OOm2 (oitocentos metros quadrados), situado. na Rua Senador Serapiâo, na Cidade de 'I'raipu.
no Estado de Alagoas, tudo de acôrdo com os elementos técnicos constantes do processo protocorado 110
Ministério da Fazenda sob o número

314.327. de 1957.

Art. 2.Q Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construç-ão do prédio para ínstalaçâo da
Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959; 138.t~ da Independência e 71.9
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.
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DECRETO N.9 45.358 _ DE -28 DE
J ANErRO DE 1959

Autoriza o Serviço do- Patrimônio da
União a aceitar a doaçàd do terreno que menciona, situado no Município de Altinópolis, no Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição, que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição, e de
acôrdocom os arts. 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 1.<;1 Fica o Serviço do Patrimônio da Uníâo autorizado a, merdíante retificação e ratíficaçâo da
respectiva escritura, aceitar a doaçao
que pio Antunes de Figueiredo e sua
mulher, Emirena Vieira da Fonseca
Figueiredo, fizeram à União Federal,
do terreno com a área de 50-0,00 m2
(quinhentos metros quadrados), situado na Rua Renato Jardim, na Cidade de Altínópolía, no Estado de São
Paulo, tudo de acôrdo 00m os elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o nc 12:>,337, de 1957.
Art. 2.'? Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de prédio para instalação da
Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959; 138/1 da Independência c 71.'?
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEI'i:.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.

DECRETO N.O 45.359

DE 28 lJE

JANEIRO DE 1959

Dispõe sôbre a aplicação da Lei número 3. 531~ de 19 de janeiro de
1959, que concede abono provisório
aos servidores civis e militares do
Poder Executivo dos Territórios, e
dá outras providências.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O abono provisório de que
trata a Lei n.c 3.531, de 19 de janeiro
de 1959, será concedido enquanto não
fôr aprovado o Plano de Classificação

95

de cargos e Funções e sua aplicação
obedecerá às normas constantes do
presente decreto.
Art. 2.0 O abono provisório será
calculado:
1)
sõbre o valor do padrão do cargo isolado de provimento efetivo, ou
de carreira";
II) sôbre o valor do símbolo do
cargo isolado de provimento em comissão;
In) sõbre o valor da referência de
salário da função de extranumerárto
mensalista;
IV) sôbre o valor do aimbolo 'da
função gratificada;
V) sôbre o valor do vencimento ou
salário expressodiretametne em cru.zeíros, quando o cargo ou função do
servidor não estiver classificado em
padrão ou símbolo.
parágrafo único. Para efeito do
disposto neste artigo não se computam quaisquer vantagens previstas no
artigo 118 da Lei n." 1.711, de. 28 de
outubro de 1952, acréscimos ou diferença de vencimento ou salário e outras vantagens percebidas a qualquer
título, exceto a gratificação de função.
Art. 3.0 O abono provisório é extensivo aos militares, na base dos
atuais padrões de vencimentos dos
postos dos oficiais - excluídos para
o cálculo do abono os benefícios do
Código de Vencimentos e vantagens
dos Militares - e dos salários das
praças de pré das Fôrças Armadas,
da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Parágrafo único. A extensão do
abono provisório aos militares da reserva -de L'' classe ou reformados se
fará observadas as disposições do
corpo dêste artigo e, no que couber,
as do art. 9.0 dêste decreto.
Art. 4.° O abono provisório extensivo aos atuais extranumerários tarefeiras, admitidos antes da vigência da
Lei n." 3.531, de 1959, será calculado
sõbre o valor unitário da tarefa, não
podendo exceder a 30% da média aritmética do salário percebido nos meses de outubro a dezembro de 1958,
não se considerando decréscimos por
motivo de falta ou licença.
parágrafo único. Os extranumerários tarefeiros admitidos após a vigência da Lei n.s 3.331, de 1959, não
poderão perceber salário superior ao
dos atuais tereretros, respeitada a similitude d~ encargos,
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Art. 5.9 Para aplicação do abono
provisório aos extranumerários contratados edmitidos antes da vigência

sfdente da República projeto de decreto que concede o abono provisório.
Art. 8Q ' 0 abono provisório extenda Lei n.v 3.531, de 1959, os órgãos
sivo ao pessoal tabelado pago à conte
de pessoal encaminharão, até o orade dotações globais constantes da
zo de 30 dias, a contar da vigência
Consignação 1,6. 00 ~ Encargos
dêste decreto, proposta do respectirais, Verba '3.0 OQ - Desenvolvimento Bconômtco-Socíal e Consignação
vo têrmo aditivo ao Departamento
Administrativo do Serviço Público.
4.1. 00 Obras será calculado na.
base da respectiva retribuição.
Parágrafo único. Os extranume§ 1 9 A retribuição de que trata, êste
rários contratados admitidos após a
artigo é a importância constante da
vigência da Lei n.c 3.531, de 195!7,
tabela e paga a título de salário pelo
não poderão perceber salário supeexercício contínuo de emprêgo . .
rior aos dos atuais extranumerartos
§ 2Ç Ao pessoal da Comissão Execontratados respeitada a sirruht ude
cutiva do plano de Carvão Nacional
de encargos.
é. igualmente, extensivo o abono proArt. 6. 9 Será observado 0 disposvisório, calculado sôbre a importân9
to no art. 2. dêste decreto na concia paga a título de salé.río pelo exercicio de emprêgo
cessão do abono provisório:
Art. 99 A extensáodo abono proI) aos, servidores da União a.ttnivisório aos servidores inativos ou em
tidos em regime de "Acôrdo", equidisponibilidade se fará na base do
parados aos extranumerártos mensapadrão de vencimento ou referência
listas na forma do art. 2e4 da Lei
do cargo ou função que o inativo
n.c 1.711, de 28 de outubro de J95~; ocupava
ao aposentar-se, ou naquele
11) eo pessoal ativo das auterci..es
em que foi reestruturado após a apofederais e entidades paraestatais a
sentadoria, na proporção do tempo de
que se refere a letra f do art .. 2.;> da
serviço, quando se tratar de R.DOSenLei n. () 3.531, de 1959;
tado com proventos inferiores ao palII) aos servidores públicos atindrão de vencimento. excluídas as 'vantagens ou gratificações, perceotdas a
gidos pela Lei n. 9 3.205, de 15 de
qualquer título. ainda que incorpojulho de 1957;
radas ao vencimento ou remuneracâo
lV)aos servidores de que trata a
da atividade ou provento de apcsenLei n.c 3.414, de 20 de -junho de
tadoría..
1958,
§ 19 Para os servidores civis federais
Art. 7,9 As despesas decorrentes
ou autárquicos, contribuintes de caida concessão do abono provisório ao, xas de APosentadoria e Pensões. que
pessoal ativo das autarquias federais
tenham aposentadoria rezlda por 1ee entidades paraestatais. a que alude
glslaçâo especial, considera-se proa letra t do art. 2. 9 da Lei n.c 3.531,
vento a ímnor tânc'a resultante do resde 1959, correrão à contados recurpectivo cálculo atuartal
sos próprios da entidade.
§ 29 Quando se tratar de -servídor§ 1.9 Para aplicação do disposto
uúbllco associado da Caixa de Aponeste artigo cada autarquia ou ensentadoría e Pensões dos Ferrovtártos
tidade paraestatal encaminhará ao
e Empregados em Serviços Públicos
rtue perceba proventos na conformiDepartamento
Admímstrativo
do
dade do Decreto-lei nO B, 769, de 28
Serviço Público (DASP), expediente
de outubro de 1941, o abono a ser
do qual constem:
concedido pelo Tesouro Nacional será
a) a indicação dos recursos financalculado sôbre o "quantum" de sua
ceiros que deverão fazer face ao
responsabilidade
abono provisório;
Art 10. A extensão do abono prot» demonstrativo da situação fivisório aos servidores autárquicos inananceira da entidade inclusive altetivos obedecerá à!': normas constantes
ração orçamentária para ocorrer às
do art . üv.dêste decreto e será CUSt.02,despesas do abono se fôr o caso.
da com os recursos próurtos das Inetitutcões responsáveis pelo pagamento
§ 2Q O Departamento Admínistrada aposentadoria
tdvo do Serviço Público examinará
com o Ministério da Fazenda o exArt 11- O abono provtsór!o é expediente de cada entidade e encamitensivo aos pensionistas civis e ruilinhará, a seguir, à aprovação do Prebares pagos pelo Tesouro Nacional ou

Ge-
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pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estadc .
(IoP.A.S.E.), e aos Inativos da extinta Polícia Militar. do 'I'errttórfo do
Acre.
Art. 12. A concessão do abono provisório ao pessoal ativo marítimo e
ferroviário referido nas letras k e l
do art. 2º da Lei nc 3.531, de 1959,
rer-se-ã de acôrdo 'com I) art. 29 dêste
decreto e a do mesmo abono ao pessoal inativo, na conformidade do
art. 9º.
.
Art. 13. A despesa decorrente do
disposto no art. 12 dêste decreto correrá à conta dos recursos próp~ios
das entidades pera o pessoal ativo,
e das instituições de previdência para
os inativos, suptementados, quando
fôr o caso, pelo crédito previsto no
art. 39 da Lei n? 3.531, de 1959.
§ 1.0 Para a suplementação a que
se refere êste artigo, deverá cada entidade solicitá-la ao Presidente da
República por intermédio do Ministério a que estiver vinculada, com
audiência do Departamento Administrativo do Serviço Público - (D A.
S. P.) e do Ministério da Fazenda,
em expediente do qual constem:
a)
demonstrativo pormenorizado
da sttuacâo financeira da, entidade; e
b) medidas de economia suficientes
pare reduzir os gastos de pessoal; ao
nível das possibilidades financeiras

da .errtídade .

Art. 14. Nenhum servidor civil, inclusive pessoal pago à conta de dotações globais. poderá perceber vencimentos. remunerações,
salário e
retribuição de qualquer natureza inferior ao salário mínimo previsto
para a região. em que estiver lotado.
~ 1Q Na hipótese de ser o salário
mínimo, da região superior à retribuíção wtual acrescida do abono provisório, proceder-se-á ao ajustamento dos níveis nas regiões, em que se
verificar diferença, mediante gratificação complementar.
~ 29 O empregado ou servidor beneficiado com a gratdffcacâo complementar previsto no § lQ dêste artigo, que passar' a ter exercício em
nova sede, perderá a mencionada
gratifleacão complementar ou terá a
mesma ajustada, conforme o· caso.
tendo em vista o salário mínimo da
nova reg-ião em Que fôr servir.
§ 39 A movímentacâo do empregado ou servidor que venha percebendo aratífícacâo complementar dependerá de expressa autorização do Presidente da República em cada caso
concreto.

§ 4Q A despesa com a concessâo da
gratificação complementar correrá,
neste exercício de 1959, à conta do
crédito especial previsto no artigo 39
da Lei no 3.531, de 1959, e constará
de rubrica orçamentária própria nos
exercícios seguintes.
Art. 15. O abono provisório de que
trata a Lei nv 3.531, de 1959, não será, em caso algum, nem para qualquer efeito, incorporado ao vencimento, remuneração, salário ou retribuição dos beneficiados, nem ao
provento dos inativos e pensionistas.
Art. 16. O abono provisório sofrerá
descontos, na mesma proporção do
vencimento,
salário ou gratificação
de função, nos casos de ausência ao
serviço, afastamento, atraso ou saídas antecipadas, licenças e multas.
Art. 17. As vantagens financeiras
da Lei nc 3.531, de 1959, serão pagas a partir de 1Q de janeiro de 1959
Art. 18. ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcacâo.
Art. 19. Revogam-se as disposições
em contrário.
.Río de Janeiro, em 28 de janeiro
de 1959: I38Q da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrillo Júnior.
J orçe 'do. Paço M atoso Maia.
Henrique Lott.
Prtmcísco N egrão de Lima.
Lucas Lopes.
Lucia Meira.
Mário Meneghetti.
Clovis Sálgado.
Fernando Nóbrega.
Francisco de Melo.
Mário Pinotti.

DECRETO

Nº
JANEIRO

45.360 - de 28
DE 1959

DE

Dispõe sôbre a aplicaçtio da Lei n 9
3.483, de 8 de dezembro de 1958,
que equiparou pessoal da União e
das autarquias Federais à categoria de extranumerários-mensalistas,
e dá outras providências.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, item I, da Constituição, Decreta:
Artigo 1º Os empregados admitidos
à conta de dotações constantes das
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verbas 1.0.00 - Custeio. consignação 1.6.00
Encargos Diversos.
3.0.00 - Desenvolvimento Econômi-

EXECUTIVO

3. 1.21 cante,

Fundo de Marinha Mer-

3.2.01 Defesa Contra Sêca do
Nordeste art.' 198 da Constituição).
3.2.02 - Valorização Econômica do
Amazonas (art. 199 da Constituição) .
3.2.03 - Aproveitamento Econômico (art. 29 ADCT).
ficam equiparados aos extranumerários mensalistas da União, desde que
§ 2.° Entendem-se como organiscontem ou venham a contar 5 (cinco)
mos mistos de cooperação internacioanos de efetivo exercício.
nal, para efeito dêete regulamento, os
§ lI? para os efeitos dêste artigo,
órgãos, instituições e serviços admíconsidera-se exercício o tempo de
nístratívoe mantidos, total ou parciserviço contínuo prestado ao mesmo
almente, em regime de cooperação ou
emprego retribuído por quaisquer das
copartdcípação .fínanceíra ou técnica.
dotações discriminadas neste -. artigo.
com governos estrangeiros ou organi§ 2.° Na aplicação dêste artigo,
zações internacionais.
quanto às autarquias, será observa§
39 Caberá ao
Departamento
do o disposto no artigo 69 do Decreto
Administrativo do Serviço Público den.o 43.925. de 26 de junho de 1958.
terminar em cada caso os demais
fundos especiais e organismos de
Artigo 29 O disposto no artigo ancooperação ínternacíonal, mediante
terior não se aplica:
iniciativa do órgão .ínteressadc.
I - aos empregados admitidos em
Art. 39 Compete, sob pena de resorganismos mistos de cooperação ínponsabilidade, aos órgãos de pessoal
ternaclonal ;
dos Ministérios, órgãos diretamente
II ao pessoal de obras, exceto
subordinados ao Presidente da Reo tabelado pertencente aos serviços
pública e das autarquias apurar o
técnicos, de administração e fiscalitempo de exercício, na forma do art.
zação;
1.", dos amparados por êste decreto.
In - aos pagos à conta de fundo
§ 1.0 Preenchidos os requisitos estaespecial ou recurso próprio de servi- . belecídos no art. 1.0 dêste decreto, seço;
rão expedidas, pelos dirigentes dos
órgãos de pessoal referido neste arIV - aos que prestam serviços contigo, portarias declaratórias da nova
tra pagamento mediante recibo.
situação aos empregados equiparados,
§ 19 Entende-se por Fundo Especonforme modêlo aprovado.
cial aquêle criado por lei, COm fonte
§ 29 As portarias dos empregados
de receita específica e rubrica orçaequiparados, com os respectivos salámentária própria ou receitas extrarios e denominação do emprégo, se-'
orçamentárias, tais como, .entre ou- rão publicadas no Diário Oficial ou,
tros:
em se tratando de autarquia, no respectivo Boletim do Pessoal, instituído
1 .6.20 - Fundo Social Sindical
no art. 19 do Decreto nc 48.925, de
3.1.07 - Fundo Nacional do Ensino
26 de junho de 1958.
Primário
§ 39 Os empregados equiparados,
3.1.08 - Fundo de Assistência Hosficam obrigados a apresentar, no
pitalar
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
3.1.09 --:- Fundo Naval
da publicação da respectiva porta3. 1.10 - Fundo ~ de
Melhoramento
ria, declaração de acumulação de cardas Estradas de Ferro
gos,
nos têrmos do Decreto nv 35.956,
3.1.11 - Fundo de Renovação Pa..
de 2 de agôsto de 1954.
trímoníal das Estradas de
Ferro.
Art. 49 É vedado admitir empre3.1.12 - Fundo de Reaparelhamen.. gados à conta de dotação ,global, reto Econômico.
curso próprio de obra ou serviço, ou
3.1.14 - Fundo Federal de Eletrí-. fundo especial, sob pena de nulidade
ficação
de pleno direito de ato e de responsabilidade de adriunístrador que o
3.1.15 - Fundo Nacional de Ensino
praticar.
Médio
3.1.18 - Fundo Aeronáutico
Parágrafo único. Não se inclui
3.1.20 - Fundo de Reaparelhamennessa proibição o pagamento de sato das Reparsíçôes Adualário de mão-de-obra, honorários de
neiras.
professôres e examinadores, retribui-

co e Social, consignação- 3.1.00 Serviços em Regime Especial de Financiamento, e 4.0.00 '-- Investimentos, consignação 4.1.00 _ Obras,
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ções por serviços diversos pagos mediante recibo, bem como outros de
caráter eventual, todos de natureza.
temporária ou esporádica e que não
justifica a criação de emprêgo
Art. 5.° O pessoal de obras, destinado à execução de trabalho de natureza caracterâstícamente temporária, ficará sujeito ao regime previsto
na Consolidação das Leis do Trabalho inclusive para efeito de estabilidade no respectivo emprêgo,
Parágrafo único. Será competente
a Justica do Trabalho para conhecer
dos Iítígfos suscitados entre a União
e o pessoal de que trata êste artigo.
Art. 6'? Poderão ser preenchidas,
por admissão, mediante a prévia habilitação em prova pública realizada
pelo Departamento Administrativo de
Serviço Público, as vagas de referência inicial ou única de extranumerário-mensalista de natureza permanente, vedadas as admissões em caráter provisório.
"
§ 1'? As propostas relativas a essas
admissões serão examinadas pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público, que as submeterá, em seguida, com parecer, à apreciação do
Presidente da República.
§ 29 Caberá, igualmente, :W Departamento Administrativo do Serviço
Público a realização das provas' públicas destinadas ao preenchimento de
vagas em funções pertencentes às autarquias ou entidades paraestatais federais, inclusive a elaboração dos respectivos programas e provas.
§ 3'? Correrão à conta dos recursos
das autarquias as despesas de qualquer natureza e proveniência decorrendecorrentes de tôdas as fases dos trabalhos relativos à realização de provas destinadas ao preenchimento de
função a que se refere o parágrafo
anterior.
§ 4." Serão encaminhadas, pelos 61'·
gãos de pessoal das autarquias e da
administração centralizada, ao Departamento Administrativo
do Serviço
Público, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, as relações de ocupantes, em caráter provisório, de funções
de extranumerário-mensalista,
sob
perta de responsabilidade.
§ 5.° Respeitadas a inscrição especifica e a classificação própria, poderão ser realizadas, a critério da Divisão de Seleção e .Aperfeíçoamento
do Departamento Administrativo do
Serviço Público, provas e exames con-:
juntos na hipótese de realização si-
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multânea de provas
de habilitação
para preenchimento de funções
de
denominação idêntica pertencentes à
administração centralizada ou descentralizada.
Art. 7. 9 Os extranumerários-contratados e tarefeíros, cujas funções forem
declaradas permanentes na forma do
disposto no § 2.° do art. 2.° da Lei
n.o 2.284, de. 9 de agôsto de 1954, uma
vez equiparados a funcionários" pasrarâo à categoria de extranumeráriomensalista.
P..r t. 8.° 0.3 órgãos de aômintstracâo
direta ou autárquica, no prazo de 30
<trinta) dias, a contar da vígéncía.
dêste Decreto, ou da publicação da
respectiva portaria declaratória, encaminharão ao Departamento Administrativo do Serviço Público a proposta da criação de funções de extranumerário-mensalista a fim de atender ao estabelecido no artigo anterior.
Parágrafo único. A criação de fun-.
cões de extranumerário-mensalista,
para a transformação dos contratados
e terefeiros equiparados obedecerá às
seguln tes normas:
a) será efetuada em Parte Suplementar de tabelas de mensalistas, especiais ou únicas, conforme a con ..
veníêncía do serviço e a natureza das
funções;
b) será de referência única;
c) considerará como salário mensal
de tarefeiro a média aritmética do Salário percebido nos três meses ímedíatamente anteriores à data em que
fizer jus à equiparação ao funcionário;
d)
quando o salário
atualmente
percebido pelo servidor não corresponder exatamente ao valor vigente
das referências de salário de extranumerárío-mensalista, seu enquadramenta será feito na referência do valar imediatamente inferior ao salário
percebido, assegurado o pagamento
da diferença verificada; e
e) as funções de natureza braçal ou
subalterna serão, de preferência, incluídas em tabelas especiais.
Art. 9.° Compete ao Departamento
Administrativo do Serviço Público
(DASP) orientar e controlar a execução dêste decreto.
Art. 10. O pessoal beneficiado pela
Lei n.o 3.483, de 1958, ressalvados os
segurados das próprias autarquias,
passará à
condlcâc de contrib~~te
obrigatório do Instituto de Prevídên-

IOU
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cía e Assistência dos Servidores
do
Estado UPASEl, ao qual
competirá
providenciar, ex-ottício. a transferêncía das reservas das contribuições res-

pectivas.
Art. 11. Aplica-se o disposto neste
Decreto ao pessoal das autarquias federais.
.
Art. 12. ~te 'Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro
de
1959; 138.9 da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Júnior.
Jorge do Paço Matoso Maia.
Henrique Lott.
Franci$co li.' earao de Lima.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira;
Mário Meneghetti.
Clóvis Salgado.
Fernando Nóbrega.
Francisco de Mello.
Mário Pimotti,

Turismo, criada pelo Decreto n.v
44.863, de 21 de novembro de 1953.
mais os seguintes membros:
a)
um representante da Superintendência do Plano da valonzaçáo
Econômica da Amazônia, escolhido
entre os nomes' indicados, em lista
tríplice, pelo respectivo Superintendente;
/J)
um representante do Instituto
de Arquitetura do Brasil, indicado por
êsse órgão de classe.

Art. 25' Mediante decreto do Presidente da República, poderão ser designados, quando necessár!o. suplentes para os membros da Comissão
Brasileira de Turismo, observado o
mesmo critério estabelecido para a

escolha dos representantes efetivos.
Art 3,9 O presente decreto entra
em vigor na data de suà publicação,
revogadas as disposições em contrário.
RJo de Janeiro, em, 28 de Janeiro de
19.59; 138.° da Independência e 71.9
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Curito Júnior.

DEGRETü N.!? 45.361

-DE
J Jl NElRO DE 1959

Inclui

28

novos representantes da

DE

Co-

missão Brasileira de 'I'urísmo.
O Presídenre da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Oonstátuiçào, decreta:
Art. 1.9 Ficam incluídos, com igual
mandato, na Comissão Brasileira, de

Francisco N egrão de Lima.
Lucas Lopes.
Lucia Meira.
Mario Meneghetti.

Clovis Salgado.
Fernando Nóbrega.
Francisco de Mello.
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DECRETO N'! 45.362 -

.DE

29

DE JANEIRO DE

1959

Fixa para 1958. o númerc mínimo de vagas para os diferentes postos
(los Corpos de Oficiais da .Jliorintui

o Presidente da República us ando da atribuição que lhe confere
o artigo 87, inciso I, da Constituição, tendo em vista o disposto no § 1~
do artigo 1':' da Lei nv 2.37_O, de 9 de dezembro de 1954, decreta:
Artigo 1.0 Fica fixado para o ano de 1958, nos vários corpos de oficiais da Marinha: o número mínimo de vagas para os postos abaixo, dentro dos seguintes limites:
CORPO DA ARMADA

Vice-Almirante
contra-Almirante
Capitão-de-Mar-e-Guerra
capitão-de-Fragata
Capitão-de-Corveta
CORPO DE

.
.
.
.
.

EKGE~'HEIROS

Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitão-de-Fragata
Capitão-de-Corveta

.
.
.

0/7 do efetivo)
íl/7 do efetivo)

(1/10 do efetivo)
<1/20 do efetivo)
(1/30 do efetivo)

2
3
9
10

12

E TÉCNICOS NAVAIS

(1/10 do efetivo)
0/20 do, efetivo)
(1/30 do efetivo)

1
1
1

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

Capitão-de-Fragata
Capitão-de-Corveta

(1/20 do efetivo)
(1/30 do efetivo)

1

1

CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA

Capitão-de-Mar-e-Guerra
capitão-de-Fragata
Capítâo-de-Corveta

.
.
.

(l/lO do efetivo)
<1/20 do efetivo)
<1/30 do efetivo)

2
2

3

CORPO DE SAúDE DA MARINHA
Quadro de Médicos

Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitão-de-Fragata
Capitão-de-Corveta

.
.
.

(1/10 do efetivo)
0/20 do efetivo)
<1/30 do efetivo)

2
2

3

Artigo 2Ç' - üste decrete entra em vigor na data de 31 de dezembro
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de janeírc de 1959; 1389 da Independência e
719 da República.
de

19~8,

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorge do paço Matoso Maia
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DECRETO N.!? 45.363,

DE

29

DE JAJ."\fEIRO DE

1959

Estabelece norma; para a execução orçamentária do exercício de 1959
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Visando a condicionar as despesas orçamentárias e extraorçamentãrras do exercício financeiro de 1959 ao comportamento efetivo das
receitas, na conformídade do art. 7.c da Lei n.c 3.487, de 10 de dezembro de
1958, ficam ínstdtuídos o Fundo de Reserva, o Plano de Economia e o Sistema de Planejamento e Oontrôle da Execução Orçamentária, nos têrmos do
presente decreto.
Art. 29 O Fundo de Reserva e o Plano de Economia, nos montantes de
Cr$ b.QOO.OOO.Ü'OO (oito bilhões de oruzeíros) e Ors 27.000.000.000 (vinte e sete
bilhões de cruzeiros) respectivamente, serão integrados de dotações orçamentárias dos diversos Ministérios e órgãos subordinados à presidência c.a
República, na conformidade das letras D e E da Tabela 1, anexa.
Art. 39 A aplicação das dotações do Fundo de Reserva e do PI<::.llG de
Economia far-se-á nos estritos têrmos da lei orçamentária, podendo cs quantitativos fixados nos mesmos ser modificados, em função das condições de
rentabilidade da Receita Geral da União, observados os críterios a seguir
expostos:
I _ Sempre que as condições da receita o permitirem, as dotações do
Fundo de reserva poderão ser liberadas, total ou parcialmente, ou ainda mediante compensação de outros recursos orçamentários;
II - Os quantitativos constantes do Plano de Economia não poderão
ser alterados, salvo razão de relevante interêsse público ou nacional, medíante decreto do Poder Executivo.
Art. 49 O sistema de Planejamento e Contrôle da Execução Orçamentária abrange tôdas as fases do processo de execução da despesa nu exerciclo financeiro de 1959, inclusive distribuição de cotas mensais e quadrímestrais dos l'CCU11SC.3 disponíveis a serem empregados em cada unldede ceçementárta ,
Parágrafo único. A efetivação da despesa pública, tendo em vista o
disposto neste artigo, fica condicionada à provável arrecadação da Receita.
Geral da União e ao produto de" operações de crédito, nos segumtes Iínutcs:

o-s
a) Despesas Orçamentárias
b) Despesas Extraorçamentáa-ías
Total
a)

b)

'

,

,

.
.

.

Arrecadação provável da Receita da União
.
Receitas provenientes de emissão de Letras do Tesouro
empréstimo do Banco do Brasil S/ A
Total ..

121.000.000.000
38.000.000.000
159.00'0. occ. U00
147.000 C.VO. OVl

12.000. DG'Ü .occ

159.000.000.000

Art. §Q OS Ministérios e órgãos subordinados à Presidência da República poderão efetuar despesas até os limites máximos das cotas mensais e
quadrimestraís estabelecidos na Tabela 2,
Parágrafo único. Os Ministérios 'e órgãos subordinados à Presidência da
República, em entendimentos com o Ministério da Fazenda e o Departamento Administrativo do Serviço Público, deverão apresentar, até 1() de fe-
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vereiro corrente, o desdobramento analítico da despesa petas respectivas repartições, de maneira a que se enquadrem nos quantitativos a que se referem as letras D e E da Tabela 1 e nas cotas mensais e quadrímestrais conetantes da Tebela 2.
Art. 6Q Ao Ministério da Fazenda incumbirá observar, no tocante ao
pagamento de despesas extraorçamentárfas, ou à conta de créditos adicícnals, a que se refere o parágrafo único do art. 4.°, os limites máximos
abaixo:

Em

bilhões
de c-s
Pagamento do Abono r'rovtsôrto, a partir de Janeiro de 1959
de despesas inevitáveis para atender às deficiências de dotações dos quadros e tabelas de pessoal . .
2 - Pagamento de despesas írepreterfveís decorrentes da prestação de serviços ou da aquisição de utilidades
3 - Pagamento de créditos especiais.
................. .......
4 -r-. Pagamento de despesas <J., conta de "Restos a Pagar" e "undos especiais .
,
, .. , .. ,
,.. ...

1 -

€,

Total

2O,rO

3.0
13,0
9,0
:;8,0

Art. 7.Q - As cotas mensais da Tabela 2 poderão ser alteradas, por
necessidade comprovada da execução orçamentária, desde que não excedam o montante das cotas qnadrímestraís, ouvido, previamente, o Ministério da Fazenda
Art. 8.9 - O Ministério da Fazenda providenciará no sentido de que
sejam postos. à dísposíção nas repartições interessadas, automàticatnente,
no Tesouro Nacional ou 110 Banco do Brasil S. A .• as parcelas necessárias à execução do plano de despesas constantes da Tabela .2.
Al'~.

9."-- Os Ministérios

e órgãos subordinados à Presidência da Re-

pública enviarão ao Ministério ou Fazenda, até 20 de fevereiro, ímprete-

rtvelmente, a relação das insuficiências ou inexistência de créditos jtngados
necessários.

Parágrafo único. - Nenhuma despesa, no exercicio de 193-9, a. conta
dos artigos 4,6 e 48 do Código de Contabilidade da União, será rea'Lzada
S&L. a prévia abertura do respectivo crédito.
Ar". lO, - Passam a integrar êste Decreto. as disposições da Circular
n.c 13, de 31 de cezembro de 1957, da. Secretaria da Presídêncía da República, naquilo em que não colidirem com o mesmo.

ArL Ll . - Os crédítoa orçamentártos ou adicionais, distribuídos à Delegacia do Tesouro Brasileiro t-o Exterior, serão utilizados à taxa de câmbio eatabelecída para as despesas do Govêrno, Incluída na referida t-axa
a sobretaxa cambial fixada pela Superintendência da Moeda e do Oré-.
díco.
Parágrafo único, - O Ministério da Fazenda promoverá :1 revisão
das normas de conversão cambial de modo a ajustá-las às taxas oeste
artigo,
Art.. 12. - Ficam o Mínístertc da Fazenda e o Departamento Admíntstrativo do Serviço Público autcrízados a adotar as medidas administrativas julgadas Indispensáveis ao cumprimento dêste Decreto,
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Art. 13.

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

Art. 14.

Revogam-se as disposições em contrário

blícaçâo

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1959; 138.9 da Independência e 715'
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior

Jorge do Paço Iâatoso Maia
Henrique Lott

Francisco

N eçrão ae Lsma

Lucas Lopes
Lucia Meira

Mário Meneghetti
Clóvis Salgado
Fernando Nóbrega
Francisco M euo
Mário Pinotti

TABELA

1

Plano de Conlençiio do Despesa para o exercício tincvceíro de 1959

I
A

J

I
6 R G AO S

Orçamento de

i

1958

1'1

utquído)

I
I

1

2 -

3 -

4 -

Càrnara do, D"pCltados

2.01 2.02 -

Senado Fedeml

Órr[tOS

A,I};iliares

3,01 3.02 -

Trli:lun:".l de contes
COnselho rcactonaí
norma

338

1
···i

'5'

ce

ao

scc-:

27

4.01.02 -

presiuêncta

Departamento

4.04 -

4.GS 4.07 -1.00 4.-J9 4.10 --

4.13 4.11 4.15 4.17 4.18 -

S -

.. I

""

····1

100
30

C-B

1959

I

i

338.925.920
154.146.300

+

601.861.7:20
269.5R5.100

-l-

I

i

Economia

I
I
I

I
I

I
I

I
I

Total

Reserva

I',
I

D+E

117.079.375

120.982.'100

32.062.4(\0

34.909.620

+
+

C-F

I
I
I

I
I

262.n5.800
115.438.600

Saldo
Disponível

1

I

I

602
270

I

I

I
I

I

I

121

I

~,~02.525

I
I

2.8t.7.220

34

I
1

I
I

!
50

I

140.153.160

1.086.7G9.160

53. sca. 000

!

110.564.740

ISO. 227.9·10

78,663.'?(l0

184

I,

35.842.000

43.847.060

S.005.COO

4D

1

I

i

···1

Comissão do Reparações doi
Guerra
................. ;
comissão do Vale do São!
Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Conselho Nacional de Aguas 'I
Energia Elétrica
,·····1
Conselho Nacional do petró-:
leo ...... __ . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Conselho ele 2.egUl"ança Nacto-!
nat ...... , .. , ................. i
Sur;el"illtcndencia do Plano dei
Valorização E c o II Ô mica dai
Amazônia ...... __............
Supel'intendênc'a do Plano dei
Valorização Econômica. da .Re-t
giâo Sudoeste do Pais . . . . . . . . I
Mini"tério da A~ricultul"a .... !
Ministério do Educação c cctr
tura
· .. ·1
Mini.,Ú~j~ 'd~' Faiend~".· ....... 1
Ministério da .rustíca e Negó-:
cios Interiores
·--····1
Minist:?rio d~ Relações Exte-j
nores
.. I

......",

TOTAL

1959

F

J

Fundo do

I

l\1inisté~j~' d~' S~~d~" · .. ·--····1
Ministério do Trabalho, raeus-:
tna e Comércio . . . . . . . . . . . . . .I
4.22 - Ministério do Viação e obras]
Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I
nerec, Nacional (Minlstériosl
Aeronáutica, Guerra
ti"
Marinha)
Poder Judiotárío
. . . . . . .i

'UO 4.21 -

Plano de

I

E

I"
I

I

1

4.11 -

Proposta do
Executivo

D

I

Estado Maior oas Fôrças Ar~!
.__ ........... [
madas
Comissão de . i:iêa%ptação dos]
Incapazes do' põrcas Arma-:
d~

4.05 -

da Re-,
(Despesa,

Administrativo,

do Serviço Público

4,03 -

I

pública
. .. ~
Própria)
Presidência da ne-:
pública csoc. oeratsj

4.02 -

J

Diferença

I
I
I
1

Prestdência do jtepública
-1.01.01 -

I
I
I
I

I

C
Orçamento

I

PCd{:-l Executivo
4.01 -

I

1

I

Poder Lcglslat.vo

B

I

···1
I

I

5.518.000
5.513.Cc-J

492.880

492.880
1.21S

+
+

1.004

30

30

.,.

870.500.000

591.000.000

287.

~JO.

000

300

500

'00

1.378

8.587.580

8.53'/.580

4<1.636.720

,"sa

259.441.:3,/;0
49.636.7~0

262.441.300

1.000

2.5D8.029,OGD

3. '134.115.900

+

3.000.000

250

I+

946.0a6.!JOO

1.600

;

499
3.000

I
I
I

300

499
3.300

6.33~

I

500
200

3.000
5.382

10.224
17.157

200

500

5.765

5
300

19
1.100

710
6.140

'I

499.000.000
9.639.427.8:<:>

5.145

50Q.OOO.eoo
6.7n.605,717

7.621
18.%1

10.306.057.SGO
22.515.719.249

5.181

5.726.e!6.325

6.26~.102,7~3

616
4.Sol0

692.764.5~D
5.472.~50.2!l0

729.041.780
7.239.632.966

!

13.224.1-12.986
22.538.752.7·19

I

I

I
I
I

I
I
3.182.193.993 I
I

2.112

2.977.002.077

26.954

31.622 .691. 072

12.670,6'11.282

~7.101

988

40.903.r.n!,541
1. 028. 931.364

41,033.131.217
1.168.947.272

JJ3.553

135.009.115.?(}J

156.226.543.201

1.000.000

+ 2.1166.322.1u6
+ 2.858.085.626
+ 23.033.5DO

I .,.
I
I .,.
I

+

45

1.600

1.834

I

1

I

251

539.086.428

2.500
5.182
300

I
I

I
I

36.277.240
1. 767 .182. 686

+ 20S.Ull.9W
+ 11.017. 950. ~10

14 I
,"O I

I
367 I
10.000

'I

100

467

2.715

2.900

12.900

29.771

I

I

179 .e89.6'16
140.012.903

2.301

3.300

s.eot

35.482
1.169

+21.217.127.741

27 113

8.054

35.167

121.00U

i ++

(o.)

I

( o J - Orçamento menos Plano de Economia e Fundo de neservo
('"') - Proposta retlftcnda pele F.E.N. -1'!1enOs ors 3 bilhões do M.V.O.P.
O~'ç

ri.'

251.916 _

l':ig-,
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TABELA
Distr;/miçdo rias despesas orçamentrtrias disponivei~' do eserctcto financeiro de

1959 por cotas mensais e quadTimestrais

(Em milhões de cruzeiros)

,
I

i
i

2 -

3 _

_

oãmera d" Deputados

Senado

oroaoe

Auxiliares

3,01 3.02 ~

I

Poder Legislativo

2. (r1 2.02 -

Federal

Tribunal de Contas
Nacional
Conselho
Economia

de

Poder Executivo

Presidencia da Repúbhca
, 4.01.01- Presidência d,
República tnespesas Própriasl
4.01.02 - Presidência d,
República (Emcargos oeraís)
4.03 - Departamento
admímstrattvo do Serviço Publico
4.03 - Estado Maior das Fôrças
4,01 -

I
\

I

I
i
i
i

I

I
I
I
I

I

i
I
I

!

Armadas
4.0~

-

oomíssãc de Readaptação

; 12 -

1.13 -

Mínístérto

4.14 -

Mintstcrào

tíca

ua

d,

Agrfoujtura

Poder JUdiciário

TOTAL

--------

I

i

I

i

iI
I

i
I

I

I
I
I
i
i

I

I
i

I
I
I

!,
i
I
i

!

Educação

I
i
i
i
I
I

!
I
I
i

I

e Cultura
Mintsterto da ·F~~~r;dã·
Ministério da Guerra
Ministério d, Justiça e
Negócios Interloi-es
",18 - Ministério da Marinha.
4.19 - Ministério d" Relações
Ext.erlores
4.2(1 - Ministério
·S~~·d~·
4.21 - Ministerío do Trabalho,
Indústria e Comércio
4.22 - Ministério d, viecao e
Obras Públicas
;; -

I
I

I

i

4.15 4.16 4.17 -

da

I
I
I

I
I
i

tcactonaj
Superintendê~~;~ do Pla~
1'0 de ValorizaçiJ.o zconõ-

mica da Amazônia
Superintendência do Piano de Valorização zccnõmica da Região Sudoeste
do País
Mmistertc da neroneu-

i
i
I
i
i

I

.....

·L 11 -

I

I

dos Incapazes das Fôrças
Armadas
4.05 - Comissão de Reparações
de Guerra
4.06 - Comissão do Vale do São
Francisco
4.07 - Conselho
Naciona.i
de
A3uas e Energia Elétrica
408 - Conselho
Nacional
do
Petróleo
·1.G9 - Conselho . d~·· ·s~g~~:[;riça

·í.10 -

I

I

Janeiro [FeVerelrol Março I Abril

SUBANE:KOS

I

..

i
I

i

I
i
i
i
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
i
i
i
i
i

I

I
I
i
i
i
I

I

I
i
i
i
I
I
I
I
i
I
I

I
I
I
I
I
I

i
i
I
i

I

i
I

!
i
i
i

I

i

I

I
i
I
I

I

I
I
I
I
i
I
I

I
I

i
i

I

"

I

IQuadrlmtl

I
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i
i
i
i
i
i
i
i
i
I
I
I
i
i
i
I
I
I
i
i
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I
I
i
I
i
i
i
I
i
I
I
i
i
i
I
I

i

1

i
I
I
I

I

i
i
I
I
I
i
i
I
I
i
i
i
i
I
i
I
I
i
I
i
i
I
I

I

i
i

I

I
I
I
i

Maio

Junho

I
li

!i
I
I

I
i

i
i
I
I
I
i
i
I
I
I
i
i
i
i
I
I
i
i
i
i
i
i

Julho

av
I
I
I
I Agôsto IQuadrimt·1 getemb
i
I
I
I
i
I
i
i
i
i
i
I
I
I
I

i
i
i
I
I
I
I
I

i
i
i
I
I
I
I

I
i
t

I
i
i
i
i
i

I

I
!
I

I
I

i
i
i
i

I
I
I
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i

iI

I

i
I

I

i

!
I

I

!
i
i

I

i

!I
I

i
i
I
i
i
i
I
I
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I

i
i
i

i

I
I

iI

i
I
i
i
i

i

i
I
i
I
i
I
I
I
i
I
i
i
i
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i
I
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i
I

!
i

I

I
I

I
i,

i

I
I
I
I

I

i

I
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I
I
I
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I

I
I
I
I

I

I

I

i

,i
i

II

I

I
I

i

I

i

i
i
I
i
I

I
i
I

i

I
I

i

I

I
I
I

I
I
I
i
I
I

I
1
I

I
i
i
i
i
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i
i
i
I
i
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i
I
I
i
i
i
i
i
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i
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I
i

I

i

I

I
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I
i
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I

i
I

i

I

I

1

I

I

!
i

I

!
I
I

I
I
I

i

I

i

i

II
I
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i

I

I

I

I
I

i

I
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I

I

I

I
I
i
I

I
I

I

I
i
I
i
I
I
i
I
I

I

,I
i
\
!
I
I

I
I

1

t'

i
!

i
I

i

i

i

5.7írJ

I

i

i

8.G61

I

6.140

\

2.715

II

I
I
i
I
I
I

1

li

29.971

i
I

1.169

1

i

I

I

I
Pãg

;8.529

I
I

I

i

Orço 251.916 _

\

!

I

17.157

i

i

I

!

II

!

I

I

10.2l4

'i
I
i

i

,!

0.339

!

ii

I
I
I,

I

3.034

I

I
I
i

I

1.854

,

I

!

i

1.~78

Ii

i,

i
I
i
I
i
I

1.001

I

i
i

,
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I
I
I

i
I
i

I
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2'0

I
I

i

I
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I

I

I

i

I
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I
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i

I

I
I
i

I

i
i
I
i
i

I

:

!

I

I

IOl _

12i

O~O

Mapa 2 _

ATOS-' DO PODER EXECU-:rI'JO

DECRETO N.9 45.364 DE 30
DE JANEIRO DE 1959

Altera a
Saúde.

lotação

do

Ministério

da

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o art. 87, nv 1, da Constdtuíçâo, decreta:
Art. 1.9
"Pica alterada a lotação do Ministério da Saúde, aprovada pelo Decreto n.c 35.00J, de 2-2-54
e modificado pelos Decretos n.v .,
37.371, de 17 de maio de 195f> e n.c
41.351, de 22 de abril de 19f>7, para
efeito de ser transferido um cargo
de Atmoxanre, com o respectivo
ocupante, Mál'i'0 Alves, do Departamento Nacional de Endemias Rurais
para o Serviço Nacional de Lepra
do Departamento Nacional de Saúde.
Art. 2.~ .sete decr- to entrará
em vigor na data de sua. publicação.
Art. 35' - Revogam-se as disposícões em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de janeiro
de 1959; 1389 da Independência . e
71/' d~ República.
JUSCELTIW

KUBITSCHEK

Mário Pínotti

DECRETO N9 45.365 -

DE

30 DE

JANEIRO DE 1959

Autoriza o emprêgo de corantes OT~
gânicos
derivados, da
hulha nos
produtos alimentícios.

105

Considerando que estudos feitos em
entidades estrangeiras
e nacíonaía
concluem pelo não emprêgo de certos corantes orgânicos derivados da
hulha, bem como, por outro' lado,
recomenda o uso de outros comprovadamente inócuos; Decreta:
Artigo 19 - Os corantes orgânicos
derivados da hulha, abaixo discriminados, terão seu emprêgo , permitido
nos alimentos, exceção feita aos produtos de origem animal, desde que
atendam às seguintes especificações:
A
1) -

Azul n.'

~

Corantes Azuts

"Azul Brilhante" FCF \FD&C
1) Sal Díssódícc de
4 -

(4 _ (N _ Etil - Para - Sulfobenaílamino) - Feni1 ) - ( - 2 - Sulfoníofeníl) - Metileno) - (1. - (N
Etil - N - Para - Sulfobenzil _
2,5 Oíclohexadíenímína)

Substâncias voláteis 1359 C, no máximo de- 10%
Substâncias ínsclúveís em ãgua, máximo de 0,3%
Extrato Etéreo, máximo de 0,4%
Cloreto e Sulfatos (Sódlo) , máximo
de 4,0%
Acetato de Sódio, máximo de 3,0%
Mistura de óxidos, máximo de 1,0%
Oôres Subsidiárias, máximo de 5,0%
Côr pura, determinada por titulação com trícloreto de Titânio, mínimo de 82;0%
2) "Indígotina' (FD&C Azul
N9 2) Sal Dissódico de 5,5 - Acido
Indigctínícodieultõníco
Sulfonato de Sódio)

Clndígu

Substâncias Voláteis a 13;'':' U, mâO Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 87, inciso I da Constituição
. Federal, e na conformidade do, _que
estatuí a letra b do número XV do
Artigo 59 da Constituição Federal '3
nos têrmos da Lei nc 2.312 de 3 de
setembro de 1954, e
Considerando que cabe ao Govêrno Federal legislar sôbre a Defesa e
proteção à Saúde;
Considerando que urge corrrgrr
essa falha da Legislação Vigente;

ximc de' 10,0%

Substâncias Insolúveis
em água,
máximo de 0,5%
Extrato Etéreo, máximo de 0,5%
Cloretos e Sulfatos (Sódio), máxímo de 7,0%
Mistura de óxidos, máximoide 1,0%
Côres Subsidiárias, máximo de 5,0%
Oôr pura, determinada por titulação com Tricoreto de I'itãrüo, minimo de 8~,O%

106

ATOS DO PODER

B -

3) melho

Corantes Róseos

"Ponceau 3 R" (FD&"C VerTI.O

1 Sal

Dissódlco de

Pseudocumilazo - 2 Acído Dissulfônico
Jazo 2 Nartol -

1-

Naftal - 3,6
Pseudocumí3-6 Dissulfo-

nato de Sódio) (Sal G I

Substâncias

voláteis,

máximo de.

10,0%

Substâncias

m~ximo

Insolúveis

em

água

de 0,3%
Extrato Etéreo, máximo de 0,2%
Pseudo-Oumídína, máximo de 0,2%

Cloretos e Sulfatos (Sódio) máximo.
de 6,0%
Mistura de óxídoe, méxtmo de
1,0%
I

Côres SuIfonadas inferiores, máxtmo de 5,0%
Oôr pura, determinada por titulação com Trícloreto de Titânio, n.mtmo de 85A
4) "Bordeaux S"
(Ainarnnth)
(FD&C Vermelho N.o 2) - Sal 'I'ríssôdícc de 1 - (4 - Sulfo ""- 1 - Na..
tilazo) - 2 Naítol 3,6 Acido
Díssulfôníco - (Alfa - Naitaleno _
4 Sulfonato de Sódio Azo Beta
Nattol 3-6 Dissulfonato de Sódio)
(Sal R)

Substâncias Voláteis
A 135Q O.,
máximo de 10%
Substâncias Insolúveis
em água
máxim~ de 0,5%
Extrato Etéreo, máximo de 0,2%
Cloretos e Sulfatos (Sódío) , máxtmo de 5,0%
Mistura de óxidos,
máximo de
1,0%
Côres Subsidiárias, máximo de 4,0 %
Côr Pura, determinada por titulação com Tricloreto de Titânio, mínimo de 85,0%
5) - "Eritrosina" (FD&C Vermelho N'? 3) - Sal Díssódíco de 9 Orto - Carboxífeníl - 6 - Hídroxl
- 2, 4, 5, 7 - Tetraiôdo - 3 180xantdna
(Tetraiôdo Fluoreseeina
Scdada)

Substâncias Voláteis, a 1359 C, má...
ximo de 12,0%

EXECUTIVO

Substâncias Insolúveis
em água,
máximo 0,2%
Extrato Etéreo, máximo de 0,1 %
Cloretos e Sulfatos (Sódio), máximo de 2,0%
Carbonato de Sódio, máximo de
0,5%
Icdetó de Sódio, máximo de 0,4%
Mistura de óxidos, máximo de 1,0%
Côr Pura, determinada gravímêtrtcamente, mínima de' 85%
6) "Ponceau SX" (FD&C Vermelho N'? 4) - Sal Dissódico de 2
(5 - Sulfa - 2,4 - .xnnaeoi . 1 Nafto1 - 4 - Acido Sulfônico,
Substâncias Voláteis a 1359 C, máximo de 10,0%
Substâncias Insolúveis
em água
máximo de 0,3%
Extrato Etéreo, máximo de 0,2%
Cloretos e Sulfatos (Sódio), máximo de 5,0%
Mistura de óxidos, máximo de
1.0%

Côres -subsídíárias, máximo de 5,0%
Côr pura, determinada por titulação com "I'ricloreto de Titânio, mínímo 85%

c - Corantes verões
7) - "Verde Guinéa B" - (l"D&C
Verde N9 1) Sal Mcnossódíco de 4
---, (4 (N - Etil - P - gulfobenaíItmíno) Difenil-Metileno)
1
<N - Em - N - P - Bulfoníoben-

zil) -

6. 2,5 -

Ciclo Hexadíanimt-

na)

substâncias Voláte1~ h. 135<:> C, máx1mo de 10,0%
Substâncias Insolúveis
na água,
máximo de 0,5%
Extrato Etéreo, máximo de ü,4%
Cloretos e Súlfatos (Sódio), máximo de 6,0% ,
Mistura de óxidos, máximo de 1,0%
Côr pura, determinada por ti turucão com 'I'rtcloreto de 'rtràn'o. rnínimo de 82,%

Aros
8) N9 2)

(N _

DO PODER EXECU'IIVO

"Verde Forte" (FD&C Verde
Sal Dissódico de 4 - (4 -

Etil -

P -

Sulfobenaílaintao)

_ Fenil) - (4 - Sulfoníefenilj Metileno) - (1 - (N - Etil - N "P - Sulfobenzil) - 6 2,5 - Ciclohexadtanímina)

Substâncias Voláteis a 1359 C, máximo de 10,0%
Substâncias Insolúveis
na água.
máximo 0,5%
Extrato Etéreo, máximo 0,4%
Cloretos e Sulfatos (Sódio), máximo 6,0%
Mistura de óxidos, máximo 1,0%
Côres Subsidiárias
(como FD&C
Verde NQ 1), máximo 5,0%
Côr pura, determinada por titulação com Tricloreto de Titânio, mínimo de 82,0%
D -

9)

Corantes Amare!os

"Tarta-azina"

(FE&C Ama-

Sal Trissódico de 3 Carbosi - 5 - Hidroxi -- 1 ...,...- Para
- Sulfofenil - 4 - Para - Sulfofenüazopírazola..
Substâncias Voláteis a 1359 C, máximo de 10,0%
Substâncias Insolúveis
na água,
máximo de 0,5%
Extrato Etéreo, máximo de 0,3%
Fenil - Hidrazlna - Para Ácido
Sulfôntco, máximo de 0,1%
Cloretos e Sulfatos (Sódio), máximo de 6,0%
Mistura de óxidos, máximo de 1,0%
Côres Subsidiárias, máximo de 3,0%
Côr pura, determinada por titulação com 'I'rtcloretc de Titânio, mínimo de 85,0%
10) "Amarelo Crepúsculo" t Amarelo Pôr-da-Sol) (FE&C Amarelo número 6) - sal Díssódico de l-Para
Sulfenilazo-2-Naftol-6-Acido Sulfôníco) .
Substâncias voláteis' a 1359 C, máximo de 10,0%.
Substâncias insolúveis em água,
máximo de 0,5%.
relc N9 5)

lB7

Extrato etéreo, máximo de 0,2%,
Cloretos e Sulfatos (Sódio), máximo 5,'Ü%.
Mistura de óxidos, máximo 1,0%,
Côres subsidiárias, máximo de 5,0%.
Oôr pura, determinada por titulação com 'I'ricloreto de 'Titânio, mínimo de 85,{}%.
Parágrafo único. Ao ser requerida
análise ou registro de qualquer produto alimentar adicionado de corante
permitido por êste Decreto, em Laboratório Federal, Estadual ou Municipal, deverá o requerente declarar o nome do fabricante e a procedência do corante utilizado no produto, e o número do registro na tepartição competente.
Arb. 2,9 As substâncias corantes artificiais derivadas da hulha, permitidas para a coloração dos produtos alimentícios, deverão ser acondicionadas
em invólucros rotulados e com '1 declaração expressa do fabricante, do
importador ou vendedor e das denominações comercial e científica do
produto (conforme a discriminação do
artigo anterior) .
Parágrafo
único. Os" Invólucros
mencionarão, obrigatoriamente, o número de registro de aprovação do corante e, ainda, a declaração que êste
se destina a ser utilizado na coloração de produtos alimentícios, artificiais ou de fantasia.
Art. 3.9 Será autortzada a venda de
mistura de corante, sob . denominação de fantasia, desde que a respectiva mistura se componha, exclusivamente, de dois corantes permttirtus .
Parágrafo único. As misturas de
corantes trarão em seus rótulos, além
da denominação principal de fantasia,
3,
expressão-declaração "Mistura.",
com a indicação de sua composição,
bem como o número de registro de
aprova'Ção.
Art. 4.° As, substâncias corantes
destinadas à 'coloração de produtos
alimentícios só poderão ser empregadas ou expostas à venda, depois de
analisadas e registradas na repartisão competente.
§ 1.9 No requerimento para a obtenção do registro 'tie substâncias co-

IDa

ATOS no PODER

rantes de qualquer espécie, deverão
ser mencionados:
A) O nome ou firma social do 1':3.';'
brlcante, representante ou importador;
B) A sede da fábrica, do represen-

tante ou do importador;
C) Relatório em duplicata, sõoro a
natureza do corante com a designação científica do mesmo e a denominação comum comercial de uso corrente.
§ 2.9 O requerente deverá fornecer
as amostras do corante, na quantidade suficiente e, quando em mistura,
porção dos corantes constituintes da.
mesma.
Art. 5.Q OS produtos alimentícios
naturais, que contenham corantes
aprovados por êste Decreto, deverão
trazer, mencionados no rótulo do 1'e5- '
pectívo recipiente, a declaração: "00lorido Artificialmente", em caracteres visíveis.
Art. 69 Pelo presente decreto, rtca
autorizado o emprêgo dos Corantes
até então em uso nos alimentos, peto
prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
a partir da data da publicação do
presente decreto, ficando, proibido,
por outro lado, o registro e a importação dos corantes não Incluídos na
atual lista para fins alimentícios.
Art. 7S O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em coutrário.
Rio de Janeiro, em 30 de janeiro
de 1959; 138.° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO

EXECUTIVO

DECRETO N.? 45.366 JANEIRO

DE 30 DE

1959

Autoriza o Serviço' do Patrimônio da
União a aceitar a doacão dos imóveis
que menciona, - situados no
Município de Bambui, no Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, no I, da Constituição, e de
acôrdn com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 19 - Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e reürícaçâo da.
respectiva escritura, a doação que o
Estado de Minas Geraisfêz à União
Federal, do terreno com a área de
1.246,20m2 (mil- duzentos e quarenta
e seis metros quadrados e vinte decímetros quadrados). beneficiados com
um prédio, e do terreno com a área
de 485,00 m2 (quatrocentos e oitenta
e cinco metros quadrados).
ambos
szituados na Rua Ezequiel Dias, na
ddade de Bambuí, no Estado de Minas Gerais, tudo de acôrdo com os
elementos
técnicos constantes
do
processo protocolado no Ministério
da Fazenda sob o número 296.425-57.
Art. 2.9 Destinam-se os imóveis
a que se refere o artigo anterior ao
funcionamento e ampliação do Pôsto
do Instituto "Oswaldo Cruz", no lo..
cal.
Rio de Janeiro, em iW de janeiro
de 19'59; 138.° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO

Lucas

KUBITSCHEK

KUBITbCHEK.

t.opee

Mário Pímatti.

Mário Pinotti

DECRETO N.O 45.367

DE

_~

DE 31 DE

JANEIRO

DE 1959

Suprime funções de extranumerário-mensalista, que especifica, e dá
outras providências

. o Presidente da República, usando da atrtbuíçâo que lhe confere o
art. 87, item I, da Constitulçâo, decreta:
Art. L? Fiçam suprimidas, nas Tabelas únicas de Extranumeráriomensalista, nas Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerárío-mensa-
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lista e nas Tabelas Numéricas de Extranumerário-rnensalísta dos Ministérios e órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República, indicados nos Anexos I a XII, que integram êste Decreto, as funções dêles
constan tes.
parágrafo único. Não poderão ter aplicação, no corrente exercício
financeiro, as parcelas das dotações orçamentárias decorrentes da extinção
das funções vagas de que trata êste artigo.
Art. 2.° Da proposta orçamentária para o exercício de 1960, será deduzida, nas dotações respectivas, a importância correspondente às runções
vagas ora suprimidas.
Art. 3.° nste decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo .
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de janeiro de 1959; 138.° da Indepenríéncía: e
71.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.
Jorge do Paço M atoso Maia.
Henrique Lott.
Francisco N eçrão de Lima.
Lucas Lopes.
Lucia, Meira
Mario Meneghetti.
Clovis Salgado.
Fernando Nóbrega.
Francisco de Mello.
Mario Pinotti,

ANEXO I
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

A -

Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas

Denominação da função

a)

Tabela única de Bxtranumeràrio-mensalistá
- Parte Permanente

Armazenista

I
1I Ref.

i
I
I

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

I
I1 Quant.

I

I

I
[

I
I
22 I
[

1
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Conselho N acionai de Aguas e Energia Elétrica

B -

Denominação da função

:: ReI.

I
I

I Quant.
11

a)

I

Tabela Única de Extranumerário-mensalista
- Parte Permanente

\

I
I

Desenhista . . .
Engenheiro ..,

\

1

25
27

1
4

I

c --'-

Conselho Nacional de Economia

Denominação da função

a)

Ref.

Tabela única de Extranumerário-mensalista
Parte Suplementar

Auxiliar Técnico
Redator.
.

Redator

Quant.

I

I
i

,

1

1

0, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

29
28
26

1
1
1

I
I

D -

Departamento Administrativo do Serviço Público

I
I

Denominação da função

Rei.

Quant.

I
a)

I
I

Tabela tmica de Extranumerário-mensalista
Parte Permanente

I

Assistente de Administração

1

I

Auxiliar de Bibliotecário

Controlador . .
Escrevente-Dactilógrafo . .
Médico.
.
Operador
Revisor
b)

Tabela Numérica Especial de Extranumerário
mensalista

~:~f;~:ei·r~

1

'1

.
.

\

26
20
26
19
27

4

21
25

1

1
1

5
1.

1

I
I
I

I
:.:.:::: ::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::1

19
11

1
4
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ANEXO l i
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Denominação da função

Ref.

i

I
I

a) Tabela Única de Extranumerário-mensalista
- Parte Permanente

Armazenista . .
Auxiliar de Engenheiro
Auxiliar de Serviços Médicos
Contabilista
.
DentistaEnfermeiro . . .
Engenheiro . .
'
Escrevente-Dactilógrafo . . .
Fotógrafo . .
controlador de Tráfego Aéreo
Cartógrafo . . .
Fiscal de Aeroporto
Identificador . .
Inspetor
'
Inspetor de Alunos
'
Inspetor de Aviação Civil
Instrutor de Link
Mecânico de Avião
Observador Meteorológico . .
Operador . .
'. . . . . . . . . .

~~~i~i~'o'

'
:

1

,

1

;

1
J
1

i
1

.

!
1

,;

1

.
.
.
.
.
.

.

2
1

21
27

2

20
22
22
24
19
20
23
20

7
3
2

28

3

21

.
'
.

23
22
19
23
24

23
25
22

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

Professor do mns'no secun~ál'io
Professor do gnsmo Superior
.. .
Quimico
Radtomantenedor . .
Radtctécntco . .
Radíotelegrafísta . .
Radloteletípíst.a . .
Técnico de Laboratóríc .
Técnico de 'I'elecomunícações
Inspetor de Aeropôrto
b)

[

I
i

,

,

Quant.

.
.
.
.
.

.

j

4
4
4

1

1

1
2
1
8

3
1
4
1

20

1

21

\

25

4
7

1

28
28

1
1

23
26
23
22

3
1
4

21
·27

1
1
1

1

23

2

Ta"Qelas Nuruértcae Especiais de Extranumerános.
Mensalistas

1-

Base Aérea de

~elém

Aux1liar de Eletricista

~Oi6~il~fc~

.

:

Pmtc- . .

.

Serviçal.,.........
Vulcanízador
2 , .•

Trabalhador . .

.

~~~~. ~';;e'~

,

:6

1

16
16
16

·.,.,1

·de' ;~;;~l~~~"""'" ., ..

16
15

I

:::: ::::: :::::: ::::::::::::: ::::::::::::
Motorista . .
,.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
Pedreiro . . ., . . . . .
.
,
I

1
2
1
2

1
1

I

10

1

16

1

/

17

2
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Denomínaçâc da função

Ref.

Quant.
~~--

Auxiliar de Artífice
Auxiliar de

II

Base Aé1'ea do Galeão

3 -

·

Torneiro
4 -

. . . . . . .. .

1

I

-

" .. 1

I

Bas(j Aérea dJ Natal

Auxiliar de Carpinteiro
Auxiliar de Soldador
Bombeiro Hidráulico
Capataz
Cozínheh-c '"
Mecânico ..'
.:\1es.tre Eletrtcísta
_
Mestre MecaUICO .. ','
Mestre Pintor
Motorista

1

,[
.

,

.
,

.

I

'1
.
.

.
1

~fl~~~~~r~

:'::::::::::::-::::.::.:': ~::::::::::::::::::: \
~!:i~alhacor
: .:: : .: :.::.: •••••• ::::::.:.:.1
5 -- Base Aérea de PÔ1'tO Alegre

Auxil.iar .de Aeródrom
,
.-,. .
Carptnteíro . .
,....
,."
Servente
..
,
Servente de Motorista
,
Pedreiro , '
,.,
,. . .. ,'
Trabalhador . .
,
6 -

,

'

I

" .\
.

.
.

7 -

I

.

.

.
.
" .

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

1

1

'

:

.

/

Dasc Ae?'cr: do salvador

Servente

I

·.·····.·.····.···.1

·
8 -

1

,
.

Ajudante de Encanador
Oopairo . .
Eletricista . .
Motorista . . .. '
Reabastecertor.
Revelador
Serralheiro . .
Servente . .

I

Base A.él'ea de santa Cruz

Chacareiro . .
Mecânico de Aviao

'

I

"

1

Paíolelro . . .. ,

Pedreiro
"
Servente de Motorista .,
Tratorista . .
,

'... .

:

,

, .. ,

1

'19

1

15
16
15
:6
15
16
18
19
22
16
16
15
10
15

1
1
2
2
1
3
1
1
1
2
1
1
10

21
19
18
18
19
16

1
2
1
1
1
1

16
18
15
17
19
20 ,I
20 ,
19
15

1
1
1

1

I

Base l1érca elo Recife

Barbeiro . . "....

17

1

,

"
,.,
,

.
.
.

I
I

15 lI.

1
1
1
1
2

1

I
18
22
20
19
20
17 I

I
I

1
1

•1
1
1
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Ref.

Denominação da função

I

f

I

\
I

9 - Base Aérea de São Paulo
'prabalhador . .
·
·· .. ··
Auxiliar' de Aeródromo
·
····.·

1
1

Auxiliar de Mecânico

.

Mensageiro . .
Mestre Mecânico
Servente

\1

16
21

I

Cemro Técnico da Aeronáutica

10 -

I
I
I Quant.

I

· .. ·.·· .. 1

I

17
16

I
I

1
1

,1

15

1
1

18

1

16

1

21
19

2

··1
·······1

19
21
18

3
1
2

Aprendiz de Artífice . . ....................••......... I

16

2

I
I

16

2

I

20'

1

16
16
16
21
16

1
1
1
1
1

18
15
13
13
15

2
1
7
2
1

11 -

.
.

Deetactimentc. da Base Aérea de
Belo Horizonte

,

Trabalhador . .
12 -

2iJ

.

I

Destacamento de Base Aérea de Campo Grande]

Trabalhador . .

I

,

13 -

" .......•.... \

Diretoria de Engenharia

Mestre Marceneiro
Vigia

.

\
I
I

.

·1

.
14 -

Artífice .
Compositor
Marinheiro

I

Diretoria do Material

................................ ···········1
.........•...... ··
······
........................... ···

I

Diretoria de Rotas Aéreas

15 -

16 -- Destacamento de Base Aérea de Santos

Aprendiz de Artífice
17 -

l[

~

:

Diretoria de, Saúde da Aeronáutica

Serviçal ................................•.•........... 1
18 -v Escola de Aeronáutica

Auxiliar de Artifice
Auxiliar de Carpinteiro

\

.1

.

Auxiliai' de Eletricista
,
Linotipista . .
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Trabalhador

Artífice .

Escol-"!, de Especialist:t.s de Aeronáutica

.

Encarregado de, Roupa.ria
Servente . .
·
Trabalhador _. .
Vigia
;

1
1
1
1

, \

.

19 -

1
'1

I

;

2

I

1
1
1
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I
Denominação da função

I

I Quant.

ReI.

I

I
I

~

Escola de Oficiais Especialistas e Infantaria de
Guarda
I

20 -

Artífice .
Pintor
21 -

I

~

.
0 .•••••••••••••••••••••

0.0

)

Escola Pt eiorotor:a de Cadetes do Ar

Copeiro
Jardineiro .

.

;

Servente . .

Hospital de Aeronauíica de Belém

22 -

Servente .

.

,
-

Hospital Centrcüsie Aeronáutica

24 -

Auxiliar de Cozinheiro
Costureiro . .
Jardineiro . .
Lavador
'.'

I
I
I
1
I
i
I
I
I

1

"

Auxiliar de Pintor
Servente . .

25 -

,

Hospital de Aerotunitíca do Recife

23 _

1

••••••••••••••

I

20
20

I

I
I

I
,I

I
1

lI
1

'...•............. " ....•.... I
,
1

I

II

10
10
10

I
I

~~~~~f~~ta

26 -

I

-................•............. I

,

..::.:.:'.':'::::.: :~::::::::::::::::::::::: I
Parque de Aeronautica dos Alonsos

Aprendiz de 'Altífide . .
Contínuo
'
Apontador . .
_
Encadernador .
. ......•........•......... ,
27 -

'Parque de Aeronáutica ao Recife

I

I
1
1
1
1

!
iI

16

111,

~f~t~:r~ ~.:.:::::': ::::.. :::::::'::::::::::::::::: ::::::1

Tipógrafo

220 -

,r

• • • • • • . • ,•• .'.

•

Parqce de 'i! cronàutica de São Paulo

, •• 1

i

18
19
20

I
I

I

18

I

13

I
I
I

1

1
1

1
1
1
3

I

16

I

13

2

1
1

I
i

1
19
16
20

II
I
I

2
1

2
1

I
18

II

13
13

I

I

1

1
1
1

9

I
II

19

I

1
8
2

I
15 I

10

22

II

Auxíhar de Aeródr orno
_
1
Aprendiz de Artífice ~ ............•..•...............• I
Pintor
. ..
. . .. . . . ,
~
1
P d '
.
Re ~el\O -, ,··········.,1,·.··· .•.. ··· ....• ·
,
1
adioe ctrícísta . . ..• o ••. .'. r» .' • ~ •.•••••••••••••••••••• 1
Servente . . .......• ~ ~ ~ ~ ..•....• ~ •.•.. :.:
: .. ~I

2

i

\

Auxiliar de Aeródromo •......•..... , .. , •......••.••.. \

1
1

I

I
15 I

Núcleo do Parque de Aeronáutica de Belém 1

Apontador . .

1
1

I

I

1

.

I

I

18

17
19

1
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Denomínaçâc da função

Ref.

Motorista . ... . ....

o '• • • • • • • • • o • • • • • • • • o •

2~ Zona

Quartel Geuertü da

3D -

Tr3-balbador . . .... ,., .....
Serviçal .
o •

31 -

,

o ••••• ,

••• o •••••••• ,

•• ,

Quartel General da

4~

,

,

1

•

I
I

o •• o •••• o •

••••••••••• o •

o ,

J

•

o •••• o o ,

I

,

•• ,

,

• ,

o, , .

·1

II

•••••••••••••••••••••••••••

.

C) Tabela Numérica de Extranumerárlo-Mensalista
1. -

I
I

Eletricista
, .•.......................... ,
Meoâníco
,
······
Pintor
Reabastecedor
••••••

o ••••••••••• o

j

I

·1
I
·······,,·····1
I

Auxiliar de Entelador

Servente .

I
I

o •••••••••••••••••••••••

Auxiliar de Eletricista ......................•....

o'

!
I

I

Núcleo do Parque de Lagoa Santa

Auxiliar de Ajustador

,

0

o' o •

o

••••••••••••••••••••••

•••••••••••

"

••••••

••

••

15
18

I
I

Zona Aérea

Serviço Geral de Expediente e Arquivo

Mensageiro ..

19

t

Aérea

o •••••••• ,

•••••• ,

j

o ••••••• o,, ••

Auxiliar de Aeropôrto
32 -

I

Quartel General da ie Zona Aérea

29 -

•••

I

···1
···1

,

••

1
1

·.······1

16

I
I
I Quant.
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
2
I
1
I
I
I
I
2
I
I

I

I
16 I
I
I
I
I
I
I
15 I
I
14 I
18
18
17
17
13

12

I
I
I
I
I
I
I
)
I

2

1
1
1
1
1
1

1
3

I

I

ANEXO III
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Denominação da função

a)

Rof.

II

Tabela única de Extranumerário-Mensalista
- Parte Permanente

.

I

~~~~f~e' ':,'.::.:':::::.::.:':::,::: ::,'0:::..'::::0: 1
Assistente
, .. ,
,
Assistente de Ensino .
Auxiliar de Agrônomo

o ,

o

,

o ••• ,
o.

o

,
o

,
,

,

,

•••••• ,

o

,

,

•

,

•

,

•• ,
••

,

,

,

••

,

••• ,
o

,',

•

•

,

.1

•• o •••
,

o

Quant.

,

,

1

,I

20

2

19
27
27

7
2
3

20

8
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I

Denominação da íuncão

\
1I
1
1

- Rural
AUXl'I'lar d e E d ucaçao
A~xi1iar de I?spetor
Oinematografísta

I

·

1

I

;

F~or

1

j'ítotecnísta
·1
Fotogrametista
·.·
··
· .. ·1
Inspetor de Alunos
,',.,
,··
·
··
,,·· .. ,.1
Médico .. ""' .. ,.,
,.,
, .. ,
,,
·1
·l
Mestre ,
,
,
,
,
Motorista ",.. ,
,
,.,.,.,
,
'
,I
porteiro., .. , .. "
, .. "
, .. 1
Professor
,
,
,.,
,",
·,·· .. ·1
Professor Especializado .. ',.,.,
,
,
, ..•.. I
'Telefonista
" .. ,',
,
, .. ·.,· .. ····· .. ·1
Topógrafo , .. ,
," .. ,
,,
, .•... , ... , .1
Zoopatologísta
,
,.,
·." .. ····.,·1

I

b) Tabela única deExtranumerário-Mensalista!I
- parte Suplementar

.

Agrônomo
,."
Ascensorista ,
,.,
,
Assistente
,
,
,
,'
Assistente Jurídico .,
,
Auxiliar de Arquivo
Classificador de Produtos
Redator
, .., . ;
Técnico
,
,
'Técnico
,
,
Trabalhador
,
Veterinária.,
,
Zelador
,
,
Assistente

I

,

1

j

,., .. ,
,

1

,

\
,
1
,.···· .. ·1
,
1
,., .. ·
1
,
1

,

,

I

,

,

,

,

,·

Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, Universidade Rural - Escola
Nacional de 'Agronomia

Artífice ,
,2 -

,

"

Centro Nacional de Ensino e pesquisas Agrà~
nômicas - Unire: sidade Rural - Serviço
.
de Desportos

.Trabalhador

,

,

-"

!

'[i

c) Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários-Mensalistas
1 -

1

l
1

:1
I
I
I
j

I
I
I
[

I
j

I Quant.
I

I
I
22 I
20
25
21
27
20
19
16
19
25
23
20
27
22
19
21
21
27
21
22
25

~~~~~~~i~:~ '.::::.::::.'.::::.'.::::.'.:,:::.'.::::.::::.'.::1

Escrevente-Dactilógrafo
Escrevente-Dactilógrafo
Estacionário "

ReI.

25
25
29
31
22
22
31
30
31
18
26
28
31

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2

17
1

2
2

120
9
4

2
6
1
6
fi
2
9
1
1
1
1
2
3

4

1
1
1
1
1
1
1
1
7

16
1
1

I

I
I
I,

,
I
I

I

20 I

I
I

I

I
I
16 I

1
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Denominação da. função

3 -

C.N.E.P.A. - S.N.P.A. Química Agrícola

.

ArtífIce .. ·.·
. Trabalhador
4 -

··

-.··

Instituto

'

C.N.E.P.A. - S.N.P.A. de F ermeatação

Artífice
Mestre Artífice
Motorista

Ref.

'

Instítuto

-

'

!

'

1

I

"

5 - C.NB-P.A. - S.N.P.A.. - Instituto
Fermentação - Subestação de Enologia
em São Roque - Sâo Paulo

I

19 ,
18 ,

2
1

"I

1
1
1

,

,

J

'

,i

"

I
I
-.. 1
I
I

Quant.

21
21
22

,
,

I

I,

,

1'1

"

I

Trabalhador
Trabalhador
6 -

f

C.N.E.P.A. Edifício

e

Superíntendência de
Parques

Guarda
Lubrificador
,
;.,
Mestre Especializado .. ,
Motorista
7 -

Artifice
8 -

".,

D.N.P.M. -

I
·'···············1
I

·

···1

D.N.P.M. Divisão de Aguas 19 Distrito

I

·

:

D.N.P.M. Divisão de Aguas 2Q Distrito

D.N.P.M. - Divisão de Aguas 59 Distrito

D.N.P.M. - Dívisão de Aguas 69 Distrito

1
1

18

2

20

1
1
5

22

20

,,
I

20 ,

,

1

19

I
"

1
1

22 "
18

1

:'

',' .. I

.-

Auxiliar de campo
12 -

I
I
1

'.. '

Auxiliar de campo
11 -

II
[
[

Di'!.il,são àe Aguas -Sede

17

I

....................................•. 1

Auxiliar de campo
10 -

'

Departamento N aciona! da, Produção
Mineral ..:..... Diretoria Geral

Aferidor
Hidrometrista
Trabalhador
9 -

,.,

16

,
I

I

,,I
I
j

18

,

,,
17

,

I
I

I
I
I
I

I

_ [

19 ,

II

,I

Aferidor ..........................•........... 1

1

I

I

I

I

2

1

,,
19

I

1
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Denominacso da função

Ref.

I

D.N.P.M. - Divisão de Aguas - Seção
de Irrigaçâo no Estado da Bahia-

13 -

I
I

Trabalhador .................................•. I
D.N.P.M. -

14 -

Divisão de Aguas -

16

1

17
16

3

19

1

11
10

1
3

16
21

1
2

16

.1

22

1

!

11

\

12

!
2

-. !

I

17

1

.
.

22
22

1

II

Seção

de Irrigação no Estado do Ceará

I[

"" t a AUXl"1"lar.
M aqtnrus
Trabalhador

)

15 - D.N.P.M. - Divisão de Aguas - Seção
de Irrigação em Pirapora - Minas Gerais

•••••••••••••••••••••••••••••

Trabalhador ......................................•..• 1

I
I

I

17 - D.N.P.M. - Divisão de Fomento da
Produção Mineral - Turma da Diretoria

Artífice
Artífice Especializado
18 -

~

19

1

I
I
produção I

D.N.P.M. - Divisão de Fomento da
Mineral - Turma de Caeté - Minas Gerais

Sondador

-

1

\

I
I
Artífice .. ", .....
1
16 - D.N.P.M. - Divisão de Aguas - Seção
I
de Irrigação no Estado do Piauí
I
Apicultor .....................................•. I
0.0

Quant.

1

' .. ,. \

I
- D.N.P.M. - Divisão de Fomento da Produção I
Mineral
Turma de Cbngonhas do Campo I
Minas Gerais

Sondador .,. -

-

1

I

·1

_. _

I

20 -"D.N.P.M. - Divisão de Fomento da Produçãol
Mineral - Turma de Criciuma Santa Catarina

Artífice
Artífice

1

21 -

D.N.P.M. - Divisão de Geologia e
Mineralogia Turma de Geologia no
Estado da Bahia"

Trabalhador
22 -

-

I

D.N.P.M. - "Dinísdo de Geologia e
Mineralogia - Turma de Geologia
no Estado de São Paulo

Feitor . .
Trabalhador . .

1
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Denominação da função

I

23
Dintsão do Material

1

. 1

Auxiliar d e Serviço

,

24

j

Conselho Nacional de Proteção aos ttuiios

25 -

· ~ Especía
.).rza do
Ar t 1·f Ice
26 -

'

Inspetoria

30 -

Jardim Botânico

Trab~lhos

àe

Serviço
.
. .~
Campo

Serviço Florestal _

Hôrto Florestal de
Silvânia no Estado de Goiás

Motorista

21

1

17

3

15

3

21

1

19
20
14

1
1
1

18

1

16

1

19
19
17

1
1
1

18
18

2

20

1

8

1

j

I
I

I
I
I

I

I
)

I
I
1
I
I
I
I

I

Serviço Florestal - Hôrto Florestal
Santa Cruz

31 -

Carpinteiro
Encarregado
Motorista .
Trabalhador
víveírísta .

de Turma

.

.
. .

32 - Serviço Florestal _ Hôrto Florestal de
Pelotas no Estado do Rio Grande do SUl

Auxiliar de Campo
33 -

I1

I
I

Serviço Florestal Fomentos à Silvicultura e Reflorestamento do País

Auxiliar de
Motorista .
Traba!hador
Auxiliar de

1

1

Trabalhador . .

29 -

22

1

Serviço de Expansdo do Trigo Regional de Minas Gerais

Artifice

I
I
I

I

coletor de Amostras

Serviço Florestal -

2

I

serviço de Economia Rural

.

28 -

17

j

Departamento de Administração
Dimsao do Pessoal

Mestre Artífice

27 -

Quant.

Rei!.

Serviço Florestal - Hôrto Florestal de
Lorena

Aprendiz de Trabalhador

.
.
.
. I
.

I
t

1

I
I

I
I
I
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ATOS DO PODER

EXECUTIVO

Denomínaçâo da função

Rei.

I\

de Itatiaia

~. ~~;~i~~' .~~ .~~~~~~~~~~..~~~;~~;~

Motorist:
5

Artífice . . .....

·1
I

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

,"0 • • • • • • • • • • •

Trabalhador . .

37 -

1

I

Serviço de Meteorologia

36 -

1

1

Mensageiro . .

I

Mensageiro . .

1

18

1

16

2

13
14

1

16

1

17

1

18

1

18
18

1

19

1
1

18

1

17

1

15

1

1

I

38 - Superintendência do Ensino Agricola e
Veterinário - Escola Agricola Floriano

I

Alaçoas

Lavadeira . .. '.'

1

superi~tenàênciado

I

39 Ensino Agrícola e
Veterinário -'- Escola de Iniciação Agrícola
Sergio de Carvalho - Bahia

II

Marítimo

1

40 -

Superintendência do Ensino Agricola e
Veterinário - Escola de Iniciação Agrícola
Gustavo Dutra Mato Grosso

Tratador de Animais

19

II

Superintenáência do Ensino Agricola
e Veterinário - Sede
.

Peixoto -

Quant.

I
.

I

4L --'- Superintenüênciá do Ensino Agrícola e
Veterinário Escola Açrotecnica Diaulas
Abreu -

Barbacena

Ajudante de Cozinheiro ......................•...... 1

~~:~~ir~

Servente.. '
42 -

':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1
·.····
1

Superintendência dó Ensino Agrícola e Veteri-I
nário - Escola Agrícola Visconde de Mauá -I
Ouro Fino
J

Copeiro. . _
43 -

I

)

I
Stipcrinien-iéncía (10 E-nsinr; Agrícola e Veteri-I
nário - Escola Agrícola Manuel Barata - Pará I

Lavadeira . . . ..

\

Aros
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Denominação da função

i Quant.
I

Ref.

I

44. -

!

Superintendência do Ensino Agrícola e Veteri-I
rio - Escola Agrotécnica Vidal de Negreiros - [
Paraíba
I

Capataz do Núcleo de Agrtcultura
Hortelão
Operário Agrícola
··
···
Servente
45 -

\
···

1
1
1

··

\

II

17

1

I
1

Superintendência do Ensino Agrícola e Veteri-!
nãric - Escola de Agronomia do Nordeste
I

I

Artífice
Trabalhador

1

1

Extinta Divisão de Terras e Colonização aeo Colonial São Bento

Viveirista . .
50 -

I:
15 I
15 I

I

Nú-I

I
I
I

.

Extinto Núcleo
M~nas

Trabalhador. .

Colonial- Joào
Gerais

Pinheiro

I

is I

id

.artrüce

Conservador de Laboratório

Motorista

1

,

,.. 1

Divisão .ae Defesa Sanitária Animal
Diretoria

.

,.,.,

',

D. N. P. A. ---: Inspetoria Regional da Divisão
de Defesa Sanitária Animal Belo Horizonte

!

I

20

I

I

I
1

1
I

18

I
I

1

1

I

2
3

1

1

I

II
21

20

I1

I

I
I
I

I

\

22 . I

I

I

1
1

I

1

I

I

i
I

~f~~~l~a~o~.. :.: .. : .. : .: :::::::::::::::::::::::: .. '.:'.: .: \

1
3

I

Departamento Nacional da Produção Animal 1
Divisão de Caça e Pesca
I

52 -

I

16

Escola Agrícola Beniamisi Constantl

Auxiliar de Tratorista

"53 -

I

I

nóric -

51 -

I

I

Superintendência do Ensino Agrícola e Veteri-I
nário - Escola Agrotécnica Visconde da Graça I

Lavadeira . .
'
1
Operário Agrfccla .......•............................ 1
Lavadeira
1
I
47 - Sumerintesuiéncia do Ensino Agrícola eVeteri-!

49 -

1
1
2
1

18 I1
18
13 I
14 1

do Ensino Agrícola e veteri-I
Escola Agrícola uaetcneo Simôee Lopesl
- Rio de Janeiro
I

Monitor Agrícola

48 -

\
I

s~peri~tendência

nário -

46 -

1I

t

17

18

I

1
1
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ATOS DO PODER

EXECUTIVO

Denominação da função

54 -

I

D. N. P. A. - Inspetoria Regional da Divisão
de Defesa Sanitária Animal _ P6rto Alegre

I

[

56 -

I

D. N. P. A. - Divisão de Fomento da Produção
Animal - Diretoria

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

Trabalhador

D. N. P. A. - Inspetoria Regional de Fomento da Produção Animal - Bahia

Chefe de Turma
57 -

··

····

Motorista.
58 -

.

"

I

18

17

Divisão 1

\

16

I

I

Serici- 1

~e ~~~~~~~. ~.~ . ~~.o.~~~~~. ~~~~~l

.

.

l

5-9 - D.N.P.A. - tnsnctoría Regional da
Divisão de Fomento da P? odução Animal Pinheiral

i

20

:

I
I

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

Artífice

60 - D.N .P.A. - Dinisão de Inspeção de
Produtos de Origem Animal - Diretoria

.. de Serviço
..
Auxtlíar

..,

61 - D.N.P.A. - Inspetoria Regional Dioístio de Inspeção de Produtos de Origem
Animal - Belo Horizonte
Guarda
,
62 D.N.P.A. - Inspetoria Regional Divisão de Inspeção de Prodntos de Origem
Animal Curitiba

Trabalhador

!.
I

I

I
II

6

1

I

I

I

I

I
II

1

1
2
1
1

1

!
I

I

20 I

1

I

I

\
!

)

i
I

!

'I

'

15

i

In.~;~;~r·f~{.··~·;;i~~~;·~· .. ··(

63 - D.N.P.A. Divisãc de Inspeção de Proàutos de Origem
Animal - Recite
Trabalhador

II

1
I
I

I
i~ I

17

:: ...: ...: ...: .. ~··.:·.·.:::::::::::::::::::::::l

1

I
I

I
I

Artífice .
..
Auxiliar Sericicultor
Guarda
Sírguelro

18

Divisão I
Catu
I

",

D. N. P. A. - Inspetoria Regional cultura em Barbacena - Divisão

I

I

···· .. ······.····1

D. N. P. A. - Inspetoria Regional de Fomento da Produção Animal
Fortaleza-Ceará

I

I

Trabalhador
55 -

Quant.

Ref.

\
I

I

I

1

20

li

2

I

181

1

I
16 II

2

ATOS
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Denominação da função

Quant.

Ref.

64 D.N.P.A. - Inspetoria Regional _
Divisão de Inspeção de Produtos de Orígem
Animal no Rio de Janeiro

Guarda

..............................................
D.N.P.A. Instituto de Biologia
Animal

65 -

Trabalhador

D.N.P.A. -

66 -

.
I

J~to~~~ta··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I
I

67 Departamento Nacional da Produção
Animal Fazenda Experimental de
Criaçiio Juparanã - Instituto de

1

i

I
16 ,
19 , )

I

·................••...-

1

I

68 - D.N.P.A. - Fazenda Experimental de
Críaçtio em Bagé do Instituto de Zootecnia

17

I
I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · •• ,

1

•• . • . •• • . •• • • • •• • • • • • . . . • • • • . • • . • • •• • •• • . . . • .J

!i

................•.................

72 - D.N.P.V. - D.D.S.V. - Pôsto de
Defesa Sanitária. Vegetal em Pôrto Alegre
-Rio Grande do Sul

Auxiliar de Campo .,
D.N.P.V. - Divisão de Fomento da
Produção Vegetlll

Separador de Sementes

1I

1
1

21

,

1

I
I

I

..

Trabalhador

1

I

,I

7{) - D.N.P.V. - D.D.S.V. - Pôsto de
Defesa Agricola do Distrito Federal, Nova
Iguaçu, São Gonçalo e combate à broca
do café no Estado do Rio de Janeiro

71 - D.N.P.V. - D.D.S.V. - Pôsto de
Defesa Sanitária Vegetal em Salvador Bahia

15
17

i,

Chefe de Turma

Auxiliar de Serviço
Auxiliar• de Serviço

2

I

D.N.P.V. Divisão de Defesa
Sanitária Vegetal - Seção de
Investigações Fitossauitárias

Motorista

6

I

I

69 -

73 -

19

!

eootecrua

Motorista
Motorista

2

!

Instit1llo de Zootecnia.

A~~'

'Trabalhador

19

I

I
!

I
I,

i
i1

14

i~
17

20

i

II
;

19

I

1
1
1

I,'

i

I
I
I

1

1

2
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EXECUTIVO

ATOS DO PODER

Denominação da função

I

74 -

D.N.P. V. - Divisão de Fomento da
Produção Vegetal tnopetoria Regional
de Fomento Agrícola Alagoas

Carreira
Trabalhador

o-o

•••

•

I

••••••••••••••••••••••••••••••••••

!

!

75 - D.N.P.V. - D.F.P.V. - Inspetoria
Reqicauü de Fomento AgríGo~a - Amazonas

i
i

Trabalhador

19

18

; .....•........ I

21
16

I

I
I

Trabalhador .................................•........ I
D.F.p.V. -

i

1
1

16

1·

19
16

1
1

19
19

1
1

21

1

19
22
22

1
1

16

2

20

1

16

3

I

Inspetoria
Ceará

i

Iceqíotuü de Fomento Agi'fcoIa -

Capataz ••.••.••.••....••.••. , •••.••..•.•..••••.••.•.
Trabalhador
'.'

I

'.i

!
i,

78 - D.N.P.V. - D.F.P.V. - Inspetoria
Regional de Fomento Aqricoía em Mato
CTrosso

I
i

Arador

\

'Trabalhador ..........•....................... t

1
1

i

76 - D.N.P.V. - D.F.P.V. - Inspetoria
Regional de Fomento Aaríooía Bahia

D.N.P.V. -

Ii
I
I

I

Feitor

77 -

Quant.

Ref.

•••••••

j:

79 - D.N.P.V. - V.F.P.V. - Inspetoria
Begional de Fomento Agrícola Mínas
Gerais

Motorista

.

80 - D.N.P.V. - Divisão de Fomento da
Produção Vegetal Inspetoria Regional
de Fomento Agrícola - Paraíba

Auxiliar de Artífice
Mestre Artífice
Motorista

.

1

i

I

i1

Trabalhado!'
82 - D.N.P.V. - D.F.P.V. _ Inspetoria
Regional de Fomento A.llTícola _ Paraná

83 -

1
:

I

81 - D.N.P.V. - D.F.P.V. - Inspetoria
Regional de Fomento b.f/rico!a Pará

Tratorista '"

i

\
I

.

i,

'f

D.N.P.V. - D.F.P.V. - Inspetoria Regional
de Fomento Agrícola - Piauí
j

Trabalhador . •. .

\

ATOS
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Denominação da função

Ref.

84 - D.N.P.V. - D.FP.V. - Inspetoria Regional
de Fomento Açrícoía - Rio Grande do Norte

85 -

D.N.P.V. - D.F.P.V. de Fomento Agricola Janeiro

I
I

,

Inspetoria Regional I
Estado do Rio de :

·

D.N.P.V. - D.F.P.V. de Fomento Agrícola -

88 -

D.N.P.V. de Fomento

" .. 1

I

89 -

1

,

···
··.·· .. ·

I
1

I

· .. ·

.

C.N.E.P.A. - S.N.P.A. - I.A.N. - subestação Experimental de Cametá - Pará

C.N.E.P.A. - S.N.P.A. - LA.N., estação Experimental Põrto Velho

Servente . . :

16 I

2

20 I
18 ,I

1
1

I
I
I
I
I

I
I
I,

19
17 I

1
1

I
I
I

I

i

21 I

1

i

I,'

·

·

1
1
1

I

C,.N.E.P.A. - S.N.P.A. - Instituto Aaronômico do Norte - Estação Experimental de
Belém Pará

Trabalhador Rural . .
92 -

!
I
I

Inspetoria Regional
Território Federal

Trabalhador Rural . .
91 -

I
I
I
I

I

C.N.E.P.A - S N.F.A. - Instituto
Agronômico do Norte

Carpinteiro . . .
Eletricista '
Guarda de Material
Motorista
Pedreiro
Servente

.

j
.
.

"
D.F.P.V Agrícola _

17 I
17 I
I

I
I

Inspetoria Regional
São Paulo

Feitor do Acre

BO -

1

D.N..P.V. - D.F.P.V. - Inspetoria Regional
de Fomento Agrícola Sergipe
\)

Feitor . . .
Trabalhador . .

I
I
18 I

i

Mestre Artífice'. .
Motorista . .
~. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
87 -

I

1

Trabalhador . .
86 -

1,1

i

,

I
I
I

I
I

Arador
Mecânico
Trabalhador . .

I
I
i Quant.

··
Sub-

1

.
.
.

I

18
19

lu I
15 I

16
13

I
I
I
I

1
1

I
I
I
1

I
I

1
1
1'
2

1
1

I
I
I

J

13

23

17

1

16

1

I

I

I

·····1
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Quant.

Ref.

I

I
16

t

2

I
I
\

15 I
95 -

9

I

C.N.E.P.A. ~ S.N.P.A. - Instituto
Agonômico do Leste e Dependências

I

I
18
13

I

1

1

i

2

I
2

18
19

97 - C.N.E.P.A. - S.N.P.A. - Instituto
Agronômico do Oeste - Estação Experimental
de AnápoUs
.
19

1

,
i

1

1I

7
20
16

13

I
I
I
I

1
1

õ2

I
j

I

13

1

20

1
1
1

21
22
~1

8

20

1

22

1
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103 -

C.N.E.P.A. -

Ref.

S.N.P.A. -

I.E.E.A. -

Estação Experimental de Botucatu

104 -

C.N.E.P.A. -

S.N.P.A. -

I.E.E.A. -

Estação Experimental de São Simão

Tratador de Animais
Trabalhador.
.

I

I

Trabalhador . .

,

'

~

Quant.

I
I

13

1

I

I

1

!

I

17

1

8

14

ANEXO IV
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Denominação da função
a) Tabela Onica de Extmnumerário-Mensalista
- Parte Permanente

Ref.

I
I
I

Armazenísta . .
)
Artífice .' . .
I
Assistente de Ensino
I
Assistente Social . .
' 1
Astrônomo . .
1
Auxiliar de Biblioteca
I
Auxiliar de Engenheiro
1
Auxiliar de Ensino
1
Auxiliar de Museu
J
Auxiliar de Serviços Médicos
I
Oínetécníco . .
_
'.'
!
Encarregado de Garage
1
Escrevente-Datilógrafo . .
, .. ,
1
Fotógrafo . .
:
1
Guarda
1
Inspetor . .
,
I
Inspetor de Alunos
1
Inspetor (Serv. Nac. Teatro)
1
Inspetor do Ensino Médio
1
Inspetor do Ensino Superior
.
Instrutor . . ..............................•........... !
Laboratarista . .
1
Médico
·,
I
Mestre
,
,
!
Motorista . .
"
,
1
Perito em Belas Artes
.. '
,
[
[
Professor "Cursos Museu Hístórlco Nacional)
,
,
,
Professor Ensine Industrral
Professor Ensino rnduatr:a; (oficios)
,
,.!
Redator
' ,.,,
,,
,.,
,
,
'[
Taquígrafo . , . , ,
,,
,
:
,I
Técnico Ensino Médio
,
,.,
, , .. ,. I
Técnico de Laboratório ,
,.,
/
,
,
,"'
·
1
Zelador

19
19
27
25
26
19
22
21
22
19
25
26
18

21
19

19

Quant.

1

3
5

1
1
2
1
1

1
1
3
1

10
1

2
5

18

2

20

1.

27
25
22
18

27
22
19
24
27
26
22
26
23
29
21
25

150
1

1.
2
1.
2
1.

1
I.
3
11

1
1

100
1

1
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Denominação da função

z»

'Tabela

ünica

de

Ref.

Qutl.nt.

E,1:tranUmerário~Mensalista-1

II

Parte S-uplernentar

Assistente ele Ensino
Oontabtllrta -

,

-

I

1

27

[

28

\1

1
1

Técnico Especializado em Lexícograf'ia Revisão e Ooor-

dcnaçâo de Textos
c)

.

receios Numéricas Especiais de Extranumerários-l
Mensalistas
\
1) -

Colégio Pedro

I·~ -" Externato

1

Guarda

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

Serviçal

············· .. ········· .. ·•· .......... ·····1
Divisão de Obras - Departamento
de Asimmieíroção

2)

Carpinteiro
Ferreiro
Mecânico
Mensageiro
Pintor

0-, •••• -, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

'.,

19

3
1

I

I

20
20

22
17

1

20

I

Cabineiro

1I

17

; .....•...................... 1
[
\

SeI viço de Administraçao da Sede Departamento de Administmção

3) -

I
I!

"I

1

I

1
1
l-

1
2

19

1

18

2

19

1

I

19

I

1
1

8)

-

Diretoria do Ensino" Secundaria

Mensageiro
9) -

Trabalhador

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

::

1\

Instituto Benjamin Constant

. . . . . . . . . . .. .
10)

Trabalhador

.

-

.

18

Museu 17.T/'perial

17

4

I

I

3
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ANEXO V
MINISTÉRIO

DA

]?AZENDA

1 Ref.

Denominação da função

Quant.

I

I

Tabela única de Extranumerário-Mensalista
Parte Permanente
I,

a)

~~~~~~ristâ"':::::::
~::::::::::::::::::::::::::::::::1
Auxüíar de Campo
,
',' ...........•
Auxiliar de Engenheiro
_
'1
Contabilista
.

1

Oorrentísta (Serviço de Coletorias Federais)
1
~~:rentista (Se!~i??s e Seções Regionais de Coletorias)
mscrevente-Datnógraro
,
o •••••••••••• o
Fiscal de Imóveis
'
,. ,
1
F.~f,cal de Rendas
!
Guarda Aduaneiro
,
1
Mctoristu
,
,
1
Técnico-Auxiliar de -Econotnía e Finanças .. ,
1
Telefonista
,,
o ••••••••••• o •••••••••• 1

I

.

b) 'Tabela única

,

Aux~~~2.r

:
Auxüíar Oomeroial
Auxiliar de Mecânico
contador

, .. ,',

Dentista
Desenhista
Escrevente-Datilógrafo
Físcal

,

,

,

,

1

,

.

,
,,_

,

1
J

!
1
I
0'\

, .,

. ." .. "

,. ,

1

Linotipista .,
"..................•.... I
Operador .. ,.;
I
Redator-Auxiliar .. , .. , .. "',.,
o ••• , •••• 1
Repórter
,,
o' • • • • • 1
Reporter de Setor
.
1
Revisor
,..
. •.............•.... 1
Servente
,
o •• o •••••• I
'I'esoureírc
"
I
Trabalhador
"
·
·1
Trabalhador Braçal
"
·1
Vighl

"."

,

1

Zelador
C)

1

20
19
23

6
1
15

24

2
1

I,

Z~gl~~te"":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I

Assistente

1·
3
3
4
20

23

I
I
I

Suplementar

1
1
5

22

de Extranumerário-Mensalista I

Parte

23
23
18
22
23
19
19
19

\

~i

30

29
24
22
31
25
22
20
23

1

I
1

4
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1

27

1

21

17

22

1

20
17
19
19
31
20
21
20
25

1
1

2·
1

2

1
1
1
1

I

Tabela Numérica de Mensalistas da Casada Moeda I
- Parte Pcrnumenie
I

Auxiliar de Cunhagem
Auxiliar de Impressor de Valôres .. o •

'..

1
'"0

o.' o

0 ••

o •••••••••••••

1

·1

19
19

1
3

A'OO& ':00.- PODER ExECUTIVO

130

Denominação da função

Auxiliar de Mecânico

I

, ..................•....... \

.:

~~M~~~o

.:'.;

19 I
24 I

', .::':':', ',11

d) Tabela Numérica ae. Mensalista (la Casa da
Moeda - Parte Suplementar

~3

II

I

Zt~~~; .:':':':.. ::::::::.:::::.' :::::::::::::::.' ::::'(
~~:~~~or":::::::::::
.

Quant.

Ref.

22
21
18
23

:::::::::::::::::::::::::::::::::]

I

..

Administração do Edi/ic.iO da Fazenda

Mensageiro

.--';

s -

" .. , .

>

•••

,

•••••••••••••••••••

Alfândega do Rio àe Janeiro

I
I
I
I
1

4 -

15 I

I
!

20
22
22
18

6 -

I
t

.

I
I
I

I
I

I
,·········1
j

Serviço do Patrimônio da União

Restaurador" de Processos

·

I

I

· .. ····.·1
I

I

1

I

I
I
I

20 I
18 I

1
1

I

I

I

Serviço de Comunicações

AUXiliai:" de Campo

1

I

I

I
7· -

1

··.·.· .. ·1

Divisão do Material

Grampeador-Impressor
Mensageiro

2'

15 I

Artífice .·.•............................................ l
Trabalhador
I
I

Artífice

1
1

I

1
I

I

5 -

I
I
I
I
I
I

I
I

Departamento Federal de compras

1
1

I
I
I
I

\

Contadoria Geral da República

·· .. · .. ·

I

1
1

I

I

~...............

I
I
I.
i

Ajudante de Ferreiro
1
Mecânico •...................................·.·
1
Patrão ~
· .. ·· .. I
Trabalhador
I

Mensageiro

\
I
I

•

I

2 .-

1
1

I
I

I

I
I

e) Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário
Mensalista
1

1 -

1

1

"1

I

I

I

I
I
!9 I
16 I
I
I
I
1

16 I
16 I

I

1

1

2
1

4ros no
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ANEXO VI
MINISTÉRIo DA GUERRA

I

Denomtnação da função

a) Tabela única de Extranumerârio-MensaZista
- Parte Permanente

I
I
I
I
I
19 I

I
.• 1
I

Artífice ................................•............. \
Auxiliar de Serviço Médica
J
Cartógrafo
_
;'
1
Escrevente-Datilógrafo
.
,
,·
,
·
1
Fotograrnetrista .. ,
" .. ,
, .. ,··
·
1
Inspe~o~ de Alunos
~
·1

19
22
19
22
18
20
22
19
11
21

:~i~~~m\t~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: I
operador
, .. ,
Servente
,
Técnico de Laboratório .,

I

,.,

/'

J

b) Tabela Única de Extranumerário-Mensalista
- Parte t'iuplementar

Auxiliar de Ensino
Chefe de Seção
Desenhista
Feitor
Operador
Professor
zelador
c)

,
,

·

·

··

·

··

···· .. ·1
···· .• ·1
·······1
'·1

·.·.'

Tabelas Numéricas Especiais de Extranume-

rárlos-Mensalístas

1 -Academia Milita" ae AgulhaS Negras

Artífice
4 -

..•..........• '. . '

~

. .

I
I
I
I
I
I

20
26
23
20
19
27
19

4

1
4

2

1
1

I
I
I

1
1

I
I
I
I
I

I

I

1

·1

16 I

II

Aprendiz . .
,
j
Artífice . . ..................................•. ·· .. ·.··1
Artífice-Auxiliar. . .
j
Motorista
'
·1

1
1
1
1
1
5
1

1

I

,
·1
, .......................•. .t

.

1

I

I

Arsenal de Guerra do Rio (te Janeiro

6
1
3
1

I
I
I
I

· .. ·.·1
, .. '
·1

;.;

8
8

I
I

11
11
16
16

j

-

.1

1
1

l1
I
I

3 - Arsenal da Urca,
I
......................................... ··1
I
Arsenal de Guerra - General Camara
I
1

Artífice-Auxiliar
servente .,
5 -

1

··.···.····1

2 ~ Asiministração do Ed·j1W1-O da Guerra

servente

1
I
1
·.·1

j

Ajudante de Oozlnha
Barbeiro
Copeiro
servente

II Quant.

Ref.

3
1
17
25

1

I

13

'I

I

18 I

3

I

1

I

18 I
16 I
1

20
2

I

4

1

I

18 I
11 1
18 1

11
4

1
2
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I
Denominação da função

I

ReL

1 Quant.

I
6 -

14'?

easomao ce

Caçadores

I

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

Marinheiro
7 -

179 Batalha0 de Caçadores

16

,

18

...................... · .. · .... · .... · .. ··1
2()Q Batalhâo de Caçadores

8

Oozlnheíro
Servente

Servente
10 -

I

I
................................. · ..... ·11
I

16

I

·1

[
Campo de Instrução "Militar de Engenho Aldeial

........................................ [

I
12 - Campo de rrouu da Marambaia
I
I
Servente .................................•........... i
Trabalhador Braçal
·1
.
I
0.-

13 -

•••••

;' • • • • • • • • • • •

21). Circunscrição de Recrutamento

servente

15

2

1

I1

I

16 I
17 I

I

........................................ ·1

.

19~

circunscrtçao àe Recrutamento

I

231)0 Circunscrição de Recrutamento

I

I
I
I

Auxiliar de Disciplina

Colégio MilUar

16

l-

I
I
I
16 I

1

1

1.

I

17

I

I

I

I

i

I

17 I

Ajudante de Cozinha '. ..............................• [
Lavadeira-Engomadeira .........•.................... [
Trabalhador Braçal
J

2

I

[

........................................ [
18 -

1
I
I

,I
[

,

iI

I

·····.···.·····1
21~ Circtimscríçãc de Recrutamento

17
li

\

II

I

Servente

I

I

16 I

4~ Circunscriçâo de R.ecrutamento

Servente
17 -

I

!
[
I

Servente .,
16 -

16

19 I

Servente
14 -

2

I

I
I
16 I

I

Servente

I

I
I

I

','

1
1

I

I

Servente

1

20 I
18 I.

........................ · .... ·: .. • .... • .. 1
[

Campo de Instrução àe Gericinó

I
I
I
I
I

I

Biblioteca do Exército

1

I

.
[
• • . . . . . . . • . . . . • • . . . • . . • . . • . . . • • • • • . • • •I

9 -

I
I
I

I

I

servente

11 -

[
I

I

I
I

~~
16

[I

1

7

1
1

2
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I

II Quant.

aer.

Denominação da função

I

19 -

Trabalhador Braçal
20 -

'

"

21 -

11

I

I

I

'

I
I

I
I

Couâetaría de Saica:

I

16

i

Depósito Central de Armamento e Munições!

I

23 -

.... ·••

I
!
I
I
I
I
I
1

Conduto:." de Operação de Fabricação
24 -

Diretoria do Serviço Geoçranco

Artífice-Auxiliar
25 -

·

Escola Preparatória de Fortaleza

Copeiro
. servente

,

, 26 -

·

16

Escola Preparacoria de São Paulo

27

I.
1

Estabelecimento de .. F~'1W1U;aS da 2l!o Região
MilitaI

Servente
29 -

'

Servente
30 -

Servenle
31 _ Estabelecimento de Finanças da 6l!o Regiao
J{iUtar

Servente

7

4
4

II
I

3

I

I

I
I

16

II

I

I,

16

I
,

I
"'1
1

I
I

1

4

I

16

I
I

1
1

I
I

I

··.1
Estabelecimento de Finanças da 5l!o Regiáo
Militar

I

I

17

·····.···1

Estabelecimento de stnonça« da 4.8. Região
Militw

1

I
I
I

17 I
16 I

\

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

Servente

1

11

1

Escola Preparatoría de Pôrto Alegre

I
I

1

1I

·

I

17 \

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

Oopetro

28 -

16

·1

Diretoria de Fabl'icaçâc e Recuperação

1

17 I

I

Artífice-Auxiliar

2

I

f

..................................... ·1

cárreteiro

1

17 1

I

Coudelaria de Campinas

Tratador de Animais

22 -

I

Coudelarià de Avelar

I
II
I
I
I
I
I

16

I
I
I
I

17 I

1

1

2

1
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Denominação da função

Estabelecimento de Finanças

32 -

Milrtar:

(/.4

Servente
33 -

·

·• .. ·1

I

II

I

.
o', ••••••••••••••••••••••••

16 I
16 I

1
·1

I

1

-

-. . 1
I

Estabelecimento de SuDslstência da 3!J. Regiào
Militar

Estabelecimento de Subsistência da 51} RegUlo
Militar

Motorista . .
Trabalhador Braçal

··

39 _ Estabelecimento àe Subslstência da·
Militar

6~ RegUlo

Trabalhador Braçal . .
40 _

Servente .

Estabelecimento de Subsistência da
9.e Região Militar

:

,:

41 -:- Estabelecimento de Subsistência da
lo.a Região Militar

servente .

.

I
I
I

I
I
I
I
16 I
I
I

9

12

8

I

/
·1

I
18 I
16 I

I
I

I

,

,

10
7

1

\

Estabelecimento de Subsistência da 2!J. Região I
Militar
I

Motorista . .
Servente . .
38 _

I

I
I
18 I
16 I

0.0.···.·1

Estabelecimento de Material de truenaencía
da 7,1). Região Militar

Servente . .
37 -

·

2

[

I
I
I

Estabelecimento de' Matenal de tntenâência
ela 3' Regiáo Militar

1

I
I
16 I

····1
I

Artífíce-AuxIliar . .
Servente . . .
36 -

I
I
I
I

Estabelecimento de Fina,nças da 1<» Região
Militar

Artífice
Servente • . .
35 -

I
I
I
I
I
16 I
I
I

\

Servente . .
34 _

I

II

81(10 RegUlo

I' Quant.

Ref.

\

1
1

·1

3
9

[

I
I

,

18
17 I

2
3

II

II

\

17 I

I
\

16

1

16

4

I

I
I

I

I

I
1

I

[
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I

.~ ~~~.c.~.~ ~~~~~~~

Aprendiz .

.~ . ~. ;~~;;~ . ~~"~~~;;i~'~

.

Aprendiz . .

4

'1

,5

I

"

45 -

\

I

Fábrica de Bonsucesso

43 -

Apreudiz

..

..• .

,. . ,. ....•.........•... \

I

Fábrica de Itajubá

I

'1

Motorista
Servente

I

Fábrica Presidente Vargas

..

~

1

•.................................•...•... ·1
4'1 -

I

Fábrica de, Juiz de Fora

Artífice-Auxiliar . . ,
,......•......,',
1
Condutor de Operação de Fabricação
.
Servente . . ....'............................•........ j
Trabalhador Braçal . .
:
1
413 -

Aprendiz .

I
I

Fábrica do Realengo

.

·

1

··

Artífice-Auxiliar . . ........................•......... 1

..

cozinheiro

~.~ F~~~~. ~e.. I~b~i
..

51 -

l~

l

1

I

........•....... \

,I
\

I

1

4
28

1
2

I

I

13 I
16 I

2

170

I
I

16
16
16
16

I
I
I
I
I

6
17
14

II

1~

2

I
I

5

I
1~

I
13

I

I
I
\

4

1

I

Gabinete do Ministro

I

3.

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

18

1

: .............•. ~ •.•...

16

t

l~

I

, ',..,...................••,

Trabalhador Braçal . .
52 -

.Servente

2

16

A'rtífice-Auxiliar
Motorista .

I
i

17
16 I
4 I

I

Fábrica de Material de Comunicações

49 -

II Quant.
II

5 I

Artífice-Auxiliar . .. "
,."" ~ ,."" ",.~
'
'
1
Servente . .
Trabalhador . .
, ................•....
Aprendiz
..............................•.•......... j
46 -

I

Ret.

Denominação da tunçâo

1

Hospital Geral de Alegrete

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

,

,

,

13.6

,ATOS DO PODER EXEcu'nvo

Denominação da função

I
I
I
I

Ref.

Quant.

I

I

Hospital Geral de Natal

53 -

Servente . ',
54 -

servente .

,'.. ','

55 -

I

I

I

I
I

Hospital Geral de Santa Maria

. .
.

I
I
17 I
I
I
I
17 I
I

I
'.'I

'.' ..

o"

•••••••

I

Hospital Geral de São Gabriel

.

servente . .

í

17 I

I

Hospital Geral de Santiago

Servente . .

1

Hospital Geral de Uruguaiana

57 -

Servente . .

'I\

,

58 -

Hospital Geral de Belém

1

I

Servente

I

~ .~ . ~~~~~;~; . ~~~~; . ~~ . ;~;;t;~~'

Servente

Servente .

'1

..

1

Hospital Geral de Fortaleza

61 -

Servente . .
62 -

1

Hospital Geral de Juiz de Fora

I:

Servente . .

1

\

Servente . .
64 -

1

65 -

Hospital Geral de São Paulo

4.

17

1~

I

II
II
I
I
I
I

I

16 I

1~

1
1

Parque Central de tâctomecasueaçõa

.

6'

!
I

\

Artífice-Auxilíar . . ..........................•.......

Porteiro

1~

Hospital Geral de Salvador

servente . .
66 -

1

I
I
I

I
I

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

Servente

II
I

I

63 ...... Hospital Geral de Pôrto Alegre

1

17 I

\

·

Z

I
I
I
16 I
I
I
I
17 I
I
I
I
16

1

59 - Hospital Geral de Campo Grande

3

I

1

56 -

5

1~

,I,
I

16 I
17 I

1

1

ATOS DO PODER
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Denominação da função

Ref.

Quartel acneroi Óaa 2.' Região Militar

67 -

Servente

;

68 -

'

Quartel General da 5. Regiâo Militar
11

Guarda

oucrtet General da 7.a Região Militar

69 -

Servente

,

'

Servente

'

servent: .. . .
2

1

19

I
I

!

I

~

1~

li!

2

1
:1

18

I

16

I
I

Regimento de Cavalaria

'1

17

I
I

Tabelas Numéricas de ExtranumeráriosMensalistas - Partes Permanentes

I

I

II
I
I
I

I ~\

Campo de Provas da Marambaia

Calculador BaUstico
contabilista
Laboratarista
Mantenedor de Aparelho ótico
Estabelecimento de Material de Intendência
da 3.a Região Militar

Artifice

·
Bstabeiecimento de Material de Intendência
da 7.9. Região Militar

Merceologista Auxiliar
5 -

Delineador -.

.

~I

.
.
.
.

'

I

1

1
1

1

I

11

1

II

I

1

Fábrica do Andara'!

I

,I

1

Z -

6

I

I

Arsenal de Guerra General Câmara

Artífice

4 -

I

I

)

1

3 -

16

'1

Trabalhador Braçal

I1
I
I

I
73 - 10.°

3

I

I

I

Servente

d)

;1

16

]

~~~~ .. ~;~;;;;~ ..;;~~~;~~;~~;~~~

I

!
i
I

I

,

Quartel General da Zc.-71a Militar do SUl

'71 -

I
1

Quartel General da lO.a Região Militar

70 -

Quant.

II

·.1

:'

2Q \

.I
25

I

I

1

1
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Denominação õa função

Ref.

Desenhista . . ............................•........... 1
Laboratarista

.

~ .~. ;~~;i~~ ~~. '~~~;i~~

'1
I

Projetadcr-Auxílíar

Desenhista .

1

.:.~. ~~~~~~ .~. ~~t~.ê.l~

.l

1

Técnico de Laboratório

1
1

23

1

19
18

_

.

22
22

.

I
I

I

I
I

1
1

1
1

Fábrica Presidente Vargas

g -

Laboratorfsta . .

e)

I
I
20 I
21 I

I

Fábrica de Juiz de Fora

Auxiliar de Engenheiro

Inspetor

Quant.

I

Laboratarista . .
8 -

11

-

1

Aux~:r-.~~.br.i~~. .Re~.I~~~.O
d.O

. . . . • . . . . . . • . . •1

20

19

4

20

2

20

3

Tabelas Numéricas de, Extranumerários~Men_
salístas - Parte Suplementar
1 --.:. Arsenal de Guerra GeneralCo'mara

Auxüíar de Escritório
2 -

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

Arsenal de Guerra do Rio de janeiro

Auxiliar de Escritório
c

,

.

3 _ Estabelecimento do Material de Intendência
da 2. ~ Região Militar

Auxiliar de Escritório
4 -

1

Estabelecimento de Material de Intendência
da 7. ~ Região Militar

I
IJ

Fábrica de Curitiba

AUXiliar de Escritório
Amanuense-Auxiliar,. .

II
I

,..,.,

'.',"

~ .. "

1
J

II
d
e Escrrltcrio ......................•......... JI
"
6 - ' Fabrzca
de Itajubá

Auxili~r

'0

'J -

Fábrica de Juiz de Fora

I

Amanuense-Auxiliar . . .....................•......... 1
Auxiliar
Escritório
, •......•....... 1

de

I

20 I

2

II

i

Auxiliar de Escritório
5 -

II

20

I

~~ I
I

20 I
21

1

20

11

1

2
1

1
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I

I

Denominação da função

8 -

Fábrica de Mat,erial de Comunicações

Auxiliar de Escritório .: .............................•
9 -

10 -

···

~uant.

\t

z

f

Fábrica Presidente VaTgas

Praticante de Escritório .·
Auxiliar
'

Ref.

I

1
1

·· ..• 1
\

I
I

Fábrica· de Realengo

Praticante de Escritório ., ......................•....·1

1

I
ANEXO VI!
MINISTÉRIO

DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS mTERIORES

Denominação da, função

a)

T.a bela única de Extranumerário-Mensatista - Parte' Permanente

Assistente Social ..
!
Auxiliar de Agrônomo ....
1
Auxiliar de Serviços Médicos
1
Desenhista . .
r
Escrevente de Policia <D.F.S.P.)
,
l
Fotógrafo Policial (D. F .S. P .)
)
Guarda
1
Guarda Civil (D.F.S.P.) .............•............. 1
Identüicador (D.F.S.P.)
[
o o ••••••••••••••••••••••••• :

o

•••••••

••••••••••••••••••••••••••

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

~i~~~;~
..:.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1
Médico Legista (D.F.S.P.)
'
/
Merceologista . .
Mestre
Perito Criminal m.F.S.p.)

.
1
1

~:~~fe
:d~:~~t~~;i~::i~.~:~:.;.:):::::::::::::::::::::1
Técnico de Laboratório (D.F.S.P.)

1

Telefonista . . ............................••.......... 1
b)

Tabela, umce de Extranumerário-Mensa-

lista -r- .Parte Suplementar

I

Redator-Auxiliar . .

21
19
20
20
18
24
22
21
19
22
19
20
18
27
27
24
22
27
21
26
21
24
18

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

I

I

I
I
I
I

1
1
2
1
1
1
3

1
3

117
10

1
1
2
1
1
2
2
1
6
1
2
1

I

Assessor Técnico ....,•..••.................•........... 1
Inspetor •......••.............. ·.·.·

I Quant.

\1.

~~~~~n~st~.:.:::::':::::::::::::::::::::::::::::::::: :11
o

I

Rei.

···.··.·······1

1

28
22
22

1
1

1
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I

Rer.

Denominação da função

c)

I
I
, .[.1

Tabelas Numéricas Especiais de ExtranumeráriosM ensalisias

~

Agência Nacional

1 -

Artífice
Mensageiro
Motorista .
Motorista .
Motorista .
Servente",

:

I

Col6nia Agrícola Distrito Federal

2 -

Encarregado de Britador
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

3 -

~

Servente _. .

..

o o o o o o o o

Ascensorista . . ..
Auxiliar de Garagem

o o •••••••••••••••• o ••••

~~r~~~~~ro.

'0

'·0

o o ••••••

Mens.:e: r:': ~~.~~P1e~~a.~~~~~~~
6-

o o' ••••••••••••••••••••••• o o ••

7 -

Servente . .
Trabalhador . .

serviç.? .:

10 -

Artífice
Artífice
Guarda
Guarda

0

••

1

I
I

Depósito Público
o o

0

•••••••••••

\

o ' · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • o '1

~~~~la.. ~g.r!~o~a .~r~h~: ..~~:':~:.~~S

\

Escola Venceslau Braz

I

9 -

~~~i~~

I

Departamento de Interior e Justiça

Servente . .

Artífice

1

...

I

o o o ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o . o • • • • o oI

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

::::::::1

Instituto Profissional 15 de Novembro

I

.......................................... \
........ •••• .. ••••••••••••

1

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I
I

1
8
1
1
1
4

,

16

o o ••' o o • • o • \

0.0.

II

1

o o ••••• o ••• o • o ••••• o ••••

o o o

I

17 I
16 I
16
17 I
18 I
16

I
I
I
I

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1j

' ••

Servente. . .

I

1

20 I

I

Departamento de Administraçáo

4 -

I[ Quant.
!i

I

. .
I
.
-, .•...... 1
. ..........................•......•....... 1
. "
1
. .
·
·
· ......•.•... 1

I

i

1I

i

1
1

1
16
16
16
17
16

I
I

I
I
I,

,

1

I

2

1
1
2
O

12 I

3

I
I
15 I

3

I

I,

,

16
18
14

II
II

2

1
2

I

I

17
18
16 [

I
I

II
I

16
17
17 I
18 I

I

1
1
2

1
2
3

1
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I

I: aer.

Denominação da função

11

Quant.

I

I

Penitenciária Professor Lemos de Brito

11 -

Enfermeiro. . .'
Guarda
Servente
12 -

)
1

1
I

.

I
1
I

-

Procuradoria da República do Distrito Federal

13 -

Servente
14 -

"

,",

I

I,

22 ,,
19 ,
15 I

,.. , .. ,

i

16 I

,I

I

18 I

.

15 -

I

,

1

Sub-Procuriulcría Geral da República

Motorista.
16 -

,

, .. ,

,

,

".,

II

, , .. '.. ,
"

,

,

"I

!

,'

II

Departamento Federal de Segurança Pública

Auxiliar de Artífice "
,
Artifice.
..
Motorista . .
"."

'I

\

Serviço de Estatística Demográfica, Moral
e Política

Mensageiro . .
18 -

l

,.,

Serviço de Assistência a Menores

Servente
,., .. , .. '., .. " ..'.. , , . ,
Trabalhador . . " .. " . , ,
,
17 -

I
I

I

, .. "

1
1

,.,

" I

Tabela Numérica de Extranumêrio-Mensalista
- Parte Permanente

I
II

17 I

1

,,

1

18

I
i

I

15
19 I
I

1

16

1

,,,I

!
i

18 I
21 I
21 I

8

2
5
6

I
I

1

d)

1

I

Procuradoria da República 1'?o Estado de Goiás 1

Mensageiro . .

1

!,

J

I

1
1
2

I
I

I

Polícia Militar do Distrito Federal

Servente

I

I

I

11

'li

I

I

II

I1

Departamento de Imprensa Nacional

Assistente . • .,
"., .. , .. ,
I
Armazenista . .
I
Ascensorista • '. .
,,. ,,. ,,
,
' 1
Conferente . .
,
,., .•............... 1
Bscrevente-Datilógrafo . .
, . , . , , , , " .. ~
1
Guarda '..••.•.•............. ,.,"', .•••....•....... 1

Médico
Merceclogísta
Motorista . .
Operador • .

·

,

1

,.,
, .. ,

"

~

,

1

!

,

. •..•... " •. , ............•••.•••••...•.• 1

Servente . . ............................•.....• !

•••••

'11

27
21
18
21
19
19
27
24
20
20
18

I

1
1

I
I
I
I
I
I

4

I

I
I

1
6
1
1
1
3

1
22

14~

ATOS DO PODER EDCU'XIVO

. ANEXO VllI
JQ:lNIS7tRIO DA ~J.

~-----Denominação da função

a)

I

Tabela· única de Extranumerárío-Mensalíata I.
- Parte Permanente
I

AUXiliar de Servíçoa Médicos .......•....•.••.....•.• 1

Cartógrafo'

g~;~r:i~~~

J

:. :. ....
:::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::
I
, ......................•.......... I

Engenheiro
Escrevente-Dactilógrafo . .
1
Farmacêutico .. .
' ....................•......•. I
Faroleiro . . .....................................•. 1
Fctccartógrafo . . .....................•.•••........ I
Inspetor . . ..
I
Instrutor . . .. ' ..........................•.....•.... I
Maquinista, Marítimo . .
I
Mestre .•..............................
···.·····1
Motorista . . ..........................•....•....••. I
Orientador Educacional . •
I
patrão . . ., .............................•...... · .. ·1
pesquisador
: .....................•.•........... ·1
porteiro . .
'
I
Professor de Ensino Primário ........••............ I
Radiotécnlco . .
;
I
Técnico de Laboratórtc . .
1
Telefonista . .
·1
',0

•••••••••••••••••••••

','

••••••••••••••

4

D)

••

I
Tabela única de Ex.tranumerário~ Mensalista I
_ Parte suplementar
I

Assistente • . .. , ., ......................•......••.•. 1
C)

Tabelas Numéricas Especiais
Mensalistas

de

I

2

I

1

I
I

2

~

I
I
I
\
I
I
I
I
I
I
I

21
26
23
23
21
22
21
26
19
24

J

I

Condutor Motorista . ...................•.•..........•. \

~~!~it~i;~
.:':.:.:>:-:: ~~::~~.:
.:>.::::::: L::::: JI
Guíndasteíro . .. .
'
Maquinista Maritimo . '. . ..............•........_ ~.I
Maamheíro . . ........................•••..•.•..... 1
Mensageiro . . ....................•........ , '.'
,
..•......•..............•.•••...••.••.•.•. ·1

Paíoleíro . . ........•...•......•...•.........•.•... -. ·1
Patrão . . ................•...............•......... ,·1

I

21 I
23 I
24

I

2

31
1

18
1
1
1
2

1
1
1

3
1
1

2
1.

20 I
19 I

1

29

1

I
I

Auxiliar . . .........•........••......•.•••.•.•.•..•. 1
Bombet:'o de Fogo •.•....•......•..•.....•..••.•.••..•• \

Operário

2

24
22
21
27
19

Extranumerários-\

Arsenal de JIIlartnna ao Rio ae Janeiro

.

I
I
I
I
19 I

I

1 - Arqutvo da Marinha
1
Artifice . . .........................••........•..••.. 1
Operaria
. • ......................•..•••.•........
.
. . I\

2 _

Quant.

Ref.

19
20

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1

1
1

18
20
20
18
18
19 11
19 I

13

18 i
13 I
17 I
19 I
21 I

2

20 'I

1
3
I
2
3
3
1

2
7

2
3
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EXECUTIVO

Denominação da função

I

Ref.

I Quant.

I

ssneteneia

3 -

Meaico Social da

Armada

J

I

1

J

I

Auxiliar .'

Lavadeira
serviçal .

•

I

·········································1
··1
••••••••••••••••••••• «

··,·······································1
Base Alm.trartU~,Caslro e. Silva

I

4

Operário .

I
5 - Base FLuVial ae Laãarlo
I
I
Aprendiz ·
· .. "
,·"
, .. ·· ........•. 1
condutor Motorista . .
,
,
,
,
I
Trabalhador

, .................• 1

Aprendiz-.

.

Auxiliar . .
Guarda

I

1

Base Nava!. ete Natal

·

'

,

, .. ,.,

,

J

operário . .
, ......••.. , .......••..•... , •.••.... 1
Operário Ajudante . .
·1

7 -

Base Naval !te Recite

........................... ·

Aprendiz .

I1

4

18
18
18
16

I

I
I
I

1

I

4
1
2
11
1

1
I

I

····.1

...........................•.. ·•• · .. ·· .• ·1
Guarda . . ..................................... ···.·1

·
···.·····1
Jardineiro . ........... ,
LaVadeira. · ..............................•........ ·1
Motorista . • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
........................................ ·1

8 _ Base lVaval ao SalvaCZOr

1
1
1

I

Auxiliar .

Operário .

1

I
19 I
17 I
8

· ...•...•... 1

'

1

8 1

8

J

,

I

I
I
I
I
I

20

. . .............................•..•... 1
ti -

1
1
1

I,

22

• • · • · • · · • • • · · • •• • • • · • • • • · · ••• • · • • • • • • • • • • 1

FogUIsta, . . , .. , .. , .. , .. , .. ,

19 I
16 1
16 I

II

8
12
17
17
17
17
13

1

I

4

I
I
I
I
I

4

1

2
3
1
5

7

I
11

2
3
10

·1

8 I
18 I
19 I
20 1

Auxn'ar . . .•.................•.....••......•.....•.. J

17 1

1

16 \
16 I

5
1

19

II
1
I

1

20

I

1

Aprendiz.

Motorista . .
Operário

.

, ....•....•....................... I

.
.

,

'

" .. , .........•................•........ j

Servente Porteiro . .
1:1 -

I

,

Base Naval ae Val ae cae3

I
I
I

1

~f:i~~~~ .::::::::.'.::::.'.:: .: .: ::.: ::::.::::: ::.'.:1
10 - Capitamu dos Portos do Estado de
'Pernambuco

t

I

AUXil~:r _. ~~~;;a~'t~ ': ;o~;~; ~~. ~;;~;~ ~~. .;... '1
Grande do sul

Motorista

,

'.'

I
I
I

)

I

1

1
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Denominação da função .

I

Qnant.

Ref.

I

I

Centro de Armamento da Marinha

12 Aprendiz

I

8

..................................•.. 1

Aprendiz Aluno

, ",' .................• 1

3
13

Auxiliar ....•........' ..................•.....•• J
Marinheiro ..........................................• \
Operário ... '.' .................•...•...•......•.•••• • • 1
Trabalhador ..................................•..... 1
Trabalhador Ajudante
1

18
18
13

,

11

Artifice

21
20

I

Copeiro

...................................•.. I

Trabalhador

15 -

II

Coléçio Naval

14 -

-

Comando do 3Q Distrito Naval

I
I

I

I

Comando do 49 Distrito Naval

- Delegacia da Caplia-nia dos Portos uruyu:aian.a - Rio Grande do sul

1

\

I

I

I
t

I
I
I

.....................................•.. I

17 I

I

I

Depósito Nasxü do Rio de Janeiro

1

I

~~~;~~f; :: :':.:.. ::: :.:::: :

:::::J

Diretoria de Intendência da Marinha

I

1

~:~}~~r .::::.'.::::.'.:::":.::..... .::::.:::::.:::::.:::\

1

1

I

19 \

a

t

Diretoria Eletrônica da M a r i n h a l

[
1

1
1

t

t

............................•.•...•....••••.• 1

1

1
18
18

\

21 ...,.... Diretoria, de Hidrografia e Navegaçllo

22 -

1
1

17 II

\

i~~n~~z ::.:':':.:..'::.::...:'.::::.:::::.::::.'.: I

. Operário

\

\

operário
20 -

I

5
9
1

17 I

;

18 - Deíeçacia Especial da· Capitania dos
Portos em POrto Alegre - Rio Grande do sul

19 -

a
a

1

·condutor Motorísta

"Trabalhador

I,

3

\
19

Auxiliar .....................................• 1
Motorista
'.'
1

~7

1

I

Motorista
~6.

I

I

Centro de Instrução Almirante
I
Wandenkok
I
...................................•.••••.... 1

13

I
I
I

I
I

8
19
18 I

3.

1
7

I

8
18

I
t
t

1
1

19 t
18 I

1
1

I
I
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I

I

I

I

Diretoria de Portos e Costas

2,3 -

Quant.

Ref.

Denominação da função

I

condutor Motorista
24 -

············1

2D1

I
I
I

I

Escola de Aprendizes de Marinheiros de
Sa'n~a Catarina

Jardineiro Ajudante

I

Auxiliar
Auxiliar de Fotógrafo...

.
· .. ·······

Auxiliar de Multilith
Lavadeira
Operário
Trabalhador

Estação Central Radiotelegráfica

I

I

1

17
18
20
13

1
1

18
17

2

1

2
1
i

I

I

19 I

~

!I
I

I

I

10 I
I
18 ,
15 I

I
I

i

:.:':.:': ::.': :.'::

18 i
18 I
I

I

1

Fábrica de Torpedos da Marinha

I

Garagem do Ministério da Marinha

Motorista

Operário

::n -

.1
I

I

Operário
Operário Ajudante

8~e~~;~te

i
I

Aprendiz Aluno

30 -

16

I

.

29 -

I
I

1

·27 -- Fábrica de Artilharia da Marinha

~~;;i~~~iro

I
1
···1

[

Operário

2'8 -

I

I

I

..

26 _

2

I
I

Escola Naval

25 -

I

!
I
I
1
1

Hospital Central da Marinha

.: '::::'. ' :. : ' : : ~_

I
I

I

: .:':.: ::::: ::.: \

Hospital Naval Marcílio Dias

I,

!

Atendente
I
cozinheiro Ajudante
\
Trabalhador
; ....................•........... I

I
32 - Sanatório Naval em Nova Friburgo
I
I
Jardineiro Ajudante ............................•. I

Motorista .................................•....... I
Servente de Enfermaria
· .. ·1

14

1
10

I

1
9

I
!

18 I
18 I

15
2

I
I

18
20 \

I
I
I
2D I
17 I
11 I
I

I
I

19
18
18 I

~

1

2
2
6

1
2
2

ATOS
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DO PODER

EXECUTIVO

Ret,

Denominação da função

Repartições Industriais Tabelas Numéricas de

d)

Extranumerários Mensalistas
Base Naval de Natal

1 -

Armazenista
Auxiliar de Escritório

Praticante de Escritório
2

~

Auxiliar

Comando do 29 Distrito Naval -

comando do 29 Distrito Naval Naval do Salvador

Mestre

• ••

.

21

1

22

1

3

2

Sede

de E-scritório

3 -

1

,

19
19
18

.
.

Base
"

••••••..••••••.••••••.••••••••••••••••••••. I

"

4 -

Comando do 39 Distrito Naval Naval do Recife

Base

Armazenista

I
I

,(

Auxiliar de Escritório

,

1

3

,1
ANEXO IX

Ministério das Relações Exteriores

Denominação da função

Ref.

ouant.

a) Tabela única de Bvtscr-umenuíc Mensalista -

Parte Permanente
Auxiliar de Biblioteca
Escrevente Datilógrafo
Mestre

,'

,
,

.
.

24
19

1

5
1

22
ANEXO X
Ministério da Saúde

Denominação da função

I

I Ref.
I

a)

Tabela Única de Pxtrcaunnerárío Mensalista

Parte Permanente
Agrônomo
Armazenista
Artífice
Ascensorista

1

I
1
I

, .. ,
'

,

-r-!I

,

!

,

I

I
I 'Quant.
I
I

I
I

I

25 I
20 I
19
19

I

1
4
6

a
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I

I Quant.

Ref.

Denominação da função

1
1

I

Assistente Social
1
Auxiliar de Enfermagem
~
I
Auxiliar de Pesquisador
I
Auxiliar de Praxíterapía
!
Auxílíar de Serviços Médicos
i
Biologista .. '
1
Enfermeiro
I
Enfermeiro
I
Entomologtsta
z-, •••••••••••••••••• 1
Escrevente Datilógrafo
I
Fotógrafo'
I
jaotomícrógrafo
I
Interno
\
Laboratarista
I
Marinheiro .. I
Mestre
1
Motorista
\
Operador
t
Redator
1
'Trabalhador
_
I
Veterinário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
I

.

t»

I

I

Tabela trnica de Ext1'anumerário
Mensalista - Parte Suplementar

Chefe de Transporte
Dentista . . .
Eníermeíro . .
Fotógrafo Auxiliar .,

\
.

_
,

1

"

", .. ,.1

_~~~~~.r~

'. '. . :::'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: \
Redator Auxiliar
,
/
Soldador . .
,
.
C)

Tabela Numérica Especial de Extranumerários
Mensalistas do Departamento Nacional de
Endem.ias Rurais - Parte Permanente

Auxiliar de Portaria ,. _. ,
A uxüíar de vecmecâo
,
Estafeta
..
Guarda-Chefe . .
Guarda-Chefe-Geral
.
Guarda-Chefe-Serviço Complementar
Guarda de Zona
,
Inspetor Especializado
Motorista
;."
,
Operário
Petrollzador . .
Trabalhado: . .
Vigia
'
d)

,
"
,
,

..

GUal'd~n~~~:~s R'UT~:~ ..--: ..~~1":~ ~~~~~~~~~~~

I
I
I
I

II
1

I
I
I
I
I
I
I
1

I
i

I
I
I

4
7
1

2
8
4

3D
1
5

30
2
2
7
20
1
2
4
2
1
2

1

11

26
·24
24
17
21
25
23
22

I

1
1
1

1
4
1

1
1

II

I

, .. 1
,
.
.
: "..
.
.
, .
.
.
.
.
.
.

Tabela Numérica: ES1JecioL ae Extranumerãr;os
Mensalistas do Departamento Nacional de

23
19
21
19
19
24
21
20
24
19
20
25
19
19
19
22
19
21
26
18
23

21
17
20

:9

20

20
17
22
18
17
17
16
19

1

3
R

6
11
14
4

1
41
4
j

18
1

I

1

.

I

18

9
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ANEXO XI
lYIINISTÉRIO DO IRAEbLHO. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Denominação da função

Quant.

Ref:

19
24
22

8

•
.0
1

2:

19

1

21

1
3

24
20
22
27
20

b)

Tabew

ú"nica de Extromumerõrio Mensalista
Parte Suplementar

2
2
2
1

I
29
31
25
25

29

II

I
I

1
2

1
1
1
1

" 'i
20
20
22
18

I
iI
II

16 I
4) Departamento Nacional de Irniçraçãc

Servente . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
Servente .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .I
1

5) Departamento Nacional do Trabalho

6) Delegacia Regional do Traõalho.mo Amazonas

'

H3

I
I

I

Servente

Servente

18

II

>

7) Delegacia. Regional do Trabalho e1r!- São Paulo

•••

I

1
1
1
1
1

1
1

1

:: I

1
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Denominação de função

~;r:ic:1;;' :::::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::1
t~~~~fã .::::::::::::::: ::: ::::::::::: :::::: :::::::::::1

·.···.·····1

,··

9) Instituto Nacional de Tecnologia

Trabalhador
1()}

ANEXO XII

Tabela (J1Lica de Extranumerário Mensalista
- Parte Permanente

Artffice
l\ uxílíaa de Engenheiro
Bibliotecário

·· .. ·····

I

I

18 I

I
I

·.···1
·.··1

·····,··········1
·····················1
·

·····.··········1

cua::a.:., '~;E~tra'~u~~rá;ZO',~. :.. "I
Feitor

I

Parte Suplementar

,

,

Redator

1)

\
1

c)

Tabelas Numéricas Especiais de
Bxtramumerãrícn Mensalistas

Departamento Nacional de portos, Rios e canais
Adrrinistwção do Porto de Laguna

Atracador
Trabalhador

>

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

1

I

Desenhista
,
Engenb.eiro
,
I
Inspetor
. .. : I
Maquinista
I
Motorista
"
I
Por-teiro
, . . . ..
.
)
Topógrafo
."
I
'I'raoalhador
·
;·.·
p.uxilíar de serviços Médicos
"................•
Mestre
.
E-screvente Dactilógrafo
···· .. ···· .. ················1

-

2

I

I

~

1
1
1

I

I
I
I

,

Armaaenísta

19
18 I
20

16 I

/

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAG pÚBLICAS

a)

5
3

II

I

Prócuradoria Geral da Justiça do Trabalho

Quant.

16 I
16

I

-

Estafeta

'I
I
I

I
II

!
I

8) Administração do Palácio do Trabalho

Motorista

I

Ref.

II
II

·1

/"

I
I

I

19 I
19 I
22

22
22
27
21
21
20
21
22
18
19
22
19
19

I

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
20 I
28 I

2
8
5
2
3
6
2
3
13
1
15
48

2
5
20
21

3
1

I

I
I
I
I

I
I
I
'17 I
16 I
I

1
15
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1

I

2}

I

Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais
- Asiministraçõo Central, Distritos e Regiões

Artífice
Faxineiro
Mensageiro .;
Motorista

1

I
I Quant.
I
I
1._ _-r-:
_

Denominação da função

I
I

'

1

11

1

.

Ref.

1

I

~~~~~~ado~' .::::::::::::::::::::.: ::::::::::: ~ ::::::::I

I

19
17
13
19
19
18

3} Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. 1
Tripulação de Dragas, Lanchas e outras Embarcações' I

Carvoeiro
Foguista
Maquinista Motorista
Marinheiro
Motorista Marítimo
Maquinista Marítimo
4}

·

_

I
, .. 1

"

1

I

1

·1
I.

_

Departamento' Nacional de Qbras e Saneamento

II

'I'rabalhadcr ............•............................. I
5) Departamento Ntunotuü de Estrada de Ferro

Artífice

19

1

I
I
\

Trabalhador . .

17
18
22
18
20
20

1

I

1
1
1
4

I

2

II
1

I
I

I
I
II

I
I
19 I
19 I

6) Departamento Nacic.uú de Obras Contra as Sêcas\

I

I
1
~ . . .. I
[
I

19 I
19 I
21 I

Ajudante Mecânico
Artífice . . . . . . . . . . . . . .. .,
Motorista .
.

.
'.'

.

7) Depcrtamenio de Administração

Conservador de Edifício
Contínuo Auxiliar .. _.
8}

1

;

j

.

1

Departamento dos Correios e reiéaratoe toria Regwnal de Alagôas

Agente Auxiliar
Carteiro . .
Condutor de Malas
Guarda . .
Guarda '.
.

I

Dire-

,

I

"

1

1

.

Ma:pJ.pulante de 'I'táfego

!

.

\

:

1
1

-

Mensageiro·. ,. _. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Praticante de Escritório
,

~:i~U~~~l~

I
I

1
1

: ::::::: ~:::::::::::::::::::.::::::: .:':;:I

9Q ociartameuto dos Correios e r eieçratce torta Regional de Amazonas e Acre

Carteiro . .

Dire-

:

I
1
I
I

2

\
I
I
I
I
I
I

I

3

1
1
4

2
1

1

1
1

1
1
1

1

I
I
17 I
17 I
I
I
I
I

I
I
8 I
6 I
4 I
4 I
3 I
11 I
12 I
3

5

11

. 10

1

2

7

5
1

2
1
2
9
4

1

2
2

1

2

I
I
I
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EXECUTIVO

Denominação d<t função

I

Condutor de l\-Iah:l.s .......•.•••.••••••..••.•.... " ••••• I
• . • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••••••••••• 1
Manípnlante
Mensageiro
... ·.. ········ .... ················1
lO,: Departcmeitto dos Correios e Telégrafos
- Diretoria Regional da Bahia

Agente .
Carteiro
Guarda

1\1';,;,,108

1
1
1

9
9

•••••••••••••••••••••••••••••••••• j

14

1

I

'I'ráfegc

1
1

.

1

Servente . .
Serviçal . .

.

1

"

"

"

'

Telegrafista

I

'

11) Deporíamenio dos Correios e Telégrafos
Diretoria Regional de Bauru

Manípulante :te Tráfego

• • • • • • • • • • • • • ••

I
1

1

· ••••••••••••••••••••• ,.··· •• •• •••• 1
· c:
'.'
1

·············1

1:3) Departamento dos Correios e Telégrafos torta Regional da' camoanno

Carteiro
Mensageiro
Manípulante
Praticante de Tráfego

I

10 1
13 1
6 1
10 [
16 1

I
I

.

"

1

1

J'elegrafísta

.

I
I
1

"

Manipulante de Morse
Serviçal
',
Serviçal

,

~

1

1

I

;

'

15) Departamento dos Correios e Telégrafos Diretoria Regional do Ceará

1

_

".. "

". !

6

3
2

1
1

5

4

1

17

10
8
6

I

4
2

1
1

1

1
1

10 I
13 I
10 1
12 I
11 1

1
1
2
1
1

I

II
I

Agente

Carteiro

1

5

6

Departamento dos Correios p Telégrafos - ' Dire-I
toria Regional de Campo Grande
I

Agente
"
Auxiliar de Carteiro ,

19

I
I

I

!
1
I

24

1
1

Dire-I

,

....5

[

1
1

1
1
1

..................... ·············1

1

15
13
12
'4
8

I

13 I

1
1

·

1

1

Auxiliar ele Agencio .. ;
Servical

5

13 1
10 I
10 1
10 1
18 I

•••••••••••• 1

Inretcrui Regional de Botucatu

'I'elegrafísta .

11 1
10 1

\

12) Departamento dos Correios e Telégrafos

Mensageiro

I

[
1

"

Oai-teiro .

1

1

12
5

1

Praticante H(. Escrrtórto
Praticante .de Tráfego

14)

I

1

I

Mensageiro

-

I

'I

.
úl:.

I
1
1
1

10
10

.

Manípulante

11
10
8

I

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

Condutor de

Quant.

Ref.

1
1

8

I

1

10 I

24
3
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Denominação da função

Ref.

i

g~~~J:

I

:::::::::: ::: ::: ::::::::' :::::,::::: ::::::::::1I
Manipulante Postal
Manipulante de Tráfego .;
Manípulante Tele g. ráfico
Mensageiro

,

17)

.

I
I
I

Di-I

,

19)

1

1
1

1

1

11

I
I
I

··· .. ·
···· .. ·.··

I
I

97
2

i

5
18
70

I

7
3
20
19

I
I
I
!
I
I
I

!

4

iI

4

r

1
6

8

[
)

lO
9
13

2
2

I

I
I

II

6

3
3

6

i

6

6

1

10

8
13

[

lO

2

10

5
2

I

I

·······

13
1

8

1

···

4
4

13
10

1

Departa.mento dos Correios e Teíéçratoe
Diretoria Regional do Maranhão

Agente Auxiliar
Agente Auxiliar
Auxiliar de Tráfego
Carteiro .'
Guarda-Fio
Manípulante de Tráfego

6

[

1

Departamento dos correios e Telégrafos
Diretoria Regional de Juiz de Fora

11
11
10

1

I

:

14
14
11
11

I

1

,

15 I

I
I
I

Agente Auxiliar
Carteiro . .
Manipulante de Tráfego
Mensageiro
Serviçal
Telegrafista
Teletipista
20)

I

1

Departamento dos Correios e Telegrafas
Diretoria Regional de Goiás

1
3
8

I

1

Departamento dos Correios e Telegrafas
Diretoria Regional do Espirito Santo

Carteiro
Condutor de Malas
Manipulante Postal
Mensageiro . .
Praticante de Tráfego
Servente
Telegrafista

II

1

Carteiro
Condutor de Malas
Manípulante de Tráfego
Mensageiro
,
Servente
(18)

I

1

Departamento dos Correios e Telégrafos _
retoric Regional do Distrito Federal

Carteiro
Carteiro
,
Colante
Serviçal
,
Manipulante de Tráfego

10
10
10 I
10 I
13 I
5
14

-1

'I'elegrafrsta

16)

I
I
I Quant.
I
I

·.1,

,

I

5

10

I

9

4

······· .. ·1
·
··1

5
6
7
8
5

1

I
· .. ···,.·1

[

3

3
1'0

5

no
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EXECUTIVO

----

I
I

Denomlnaçâo 'da Função

Quant. I

Ref.

I
,,

MorSls~a . .
···
Condutor de Malas
Condutor de Malas

21)

·

I

1

·
o

o

•••

o

••••••

o

•••••

J

o

1

••••••••••••••••••

i

I
I

,

o

•••••

o

••

o

••

:.

Radíotelegrafísta . .

o

Telegrafista . .
Servente . .
,
Guarda
Mensageiro . '
Manípulante Postal
o

o

•••••••

o

••••

••

o

o

•

o

o

•••

,

•••••

•••

o

••••••••••••••••

•••

o

•••••

,

o

,

o

o

o

o

••••••••

o

o

o

o

18
10
10

o.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••••••••••••••••••••••••••

o

•

o

o

o

••••

lO

o

o

o

(jar-teit-o

o

o

Carteiro . .
Condutor de Malas ....
o

o

o

••••

o

Serviçal .....
23)

o

o

o

••••

o

o

o

o

o

o

•••••

o

o

••

.-

•

•

o

7

o

o

o

••••

•••

o

••••••••••••

,

••••

o

"

o

•••

••••••

o

o

o

o

o,""'"

••••

o

••

o

• • • • • •- • • • • • • • •

o

•••

o

•

•

{)

o

o

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•••••

H)

9
lO

•

•

o

•

,

o

o

o

6
5

•

8

•

o

•••••

o

•

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5
2
6

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

Departamento dos Correios e Telégrafos
Diretoria Regional do Pará

Agente

o

•••••••

o'

o

••••

o'

o

o,

••••••

o

••••

o'

o.

10

,

Agente

Carteiro . ..
Guarda .....
o

'pelegrnfísta .
24)

••

o

••••••

o

•••••

o

o

o

o

••••

o

o

••••••••••••••••••••••••••

•••••

o

o

o

•••••••••••

•••••••

o

o

o

o

o

•

•

5
11

•

,

••

o

•

•

•

•

•

•

•

•

Departamento dos Correios e Telégrafos
Diretoria Regional da Faraiba

Agente . . ....
Guarda ..
o

••

o

••••••••••

o.,

o.,

•••••

Maninulante de Tráfego
Serviçal .
.
T'~letipü;ta.

'Teletipista . . . . .'

o

o.

•••••••

o.'

•••

o'

••

o

••••

o

o'

o •••• •
o

•••••

•••••••••

0- • • • • • • • • •

o'

o

.
o

o

o

o

o

•

o

o

•••••

,

••

o

••••••

o.

o

o

,

o

o.

o

•••••••

••.•

•••••

o

o

o

o

•••••••

•••

o

o

o,

o

•

o'

o' •••• ••• •••• •••••••

••••••••••

o

o

II

••••••••••••

I
I
I
I
I
I
I

·1

6
8
5
5
12
11

•

11

2
4
7
1
6

12
13
1

I
I
I
I

9

,I

2
1

I

i

I
15 I
I

lO

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

••••••••••••

I

2
t
2
5
1
1
3
1

I

o

,.

I

I

•••

,

o

••••••••••- ••••••••••••••••

Manípulante de Tráfego

Mensageiro . .
Mensageiro . ..

•••

•••••••••

••••••••

o

••••••••••

••••••••••••••••••

II

5

22) "Departamento dos Correios e Telégrafos
Diretoria Regional de Minas Gerais

Agente Auxiliar
Auxiliar de Artífice
. Baldeador de Malas

I

li) I

•

•

•

o

•

o

o

1

.1

••••

••••••••••••••

•••••••••••••••••••••

••••••

16

••••••

3
3
1

'I

1
1

••••••••••••••••••••

••••••••••

•••••••••••

o

o

o

o

,

I

Departamento dos Correios e Telégrafos
Diretoria Regional de Mato Grosso

Carteiro . . ..
Motorista . .

I

S I
la I
s I

~

1
3

2
4
9

3
2
2

25-) Departamento dos Correios e Telégrafos
_ Direto1'i~ Reçiotuü de Paraná

Agente Auxiliar

o

•

•

••

'

••

,

o

••••••••••••••••••••••

Auxiliar de Tráfego

Carteiro . . . .
colante . . . . '.
Condutor de Malas .
o

.

•••••••••

'

••

o

o

•

,

O'

••

o

o

o

••••

,

•••••

•

,

o

•

••••••.•••••••••••••••••

o

••••••••••••••

o

•••••••

••••••••••••••••••••

o

o

13

16
14

14
14

"

3
11
1

!
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I

Guarda Fios
Manípulante de Trafego . . .
Mensageiro . . . .
Motor ista . . .
.

.

'

'.1'

8

16

i

18

1

,

14

1

16
13

3
5
4

lO

'{

21
9

15

"

!

Radtotelegrafísta

Serviçal . . . .
Telegrafista

'

,-o ••••• ;

i

.

I

.. . . . . . I

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

Carteiro . .
Colante . .

Condutor de Malas
Guarda . . . '
..
Manípulante de Tráfego

3

5

21

I

26) Departamento dos Ccrreioe e Telégrafos
---' Diretoria Regional dE" Pernambuco

Agente Auxiliar
Artífice . .

t

14
10

I

.'

Quant.

I
I

~'---

Praticante de Trúfegu

II

Ref-

Denominação da função

.:: ::::::.::::::.::.::::::i,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • I

1

D

1
3
H

9

21

14
11

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

8

~

, , ,. . . ' •. ,. ,. . . , . . . .. .i

9

4

Ooo-ador . .

21

'I'eletdpísta .

H;
14

3
1
!

10
17
5
11

2
2
5

11
14

8

.

W
10

10

•

1l.

7
11
4

t-Iensageíro .
Morsista . .

'r'etetonísta .

27)

neiorunnenio dos Correios e TeL\grajos
Diretoria lceçunuü do Piauí

Agente
Auxiliar de

Carteiro

xsentono

...

. ,.

............ ;

l

.

Condutor de Malas . .
28)

1

Departamento dos CQ'l'1'eWS e Telégrafos
Diretoria: RegIOnal üc Icioeirão Preto

Agente.
Carteiro
29) Departamento dos Ccrreioe e Telégrajos
Diretoria Re[ljon(l~ ao Rio Grande do
lSorte

Mamnulanta dê Tráfego

,

Serviçal

, .. , .

o •••••••••

,

1

30) Departamento dos Correios e Telegrafas
...:...- Diretoria neatonui du Rio Grande
do Sul

Carteiro
Manípulanta de Tráfego
'I'elegraflsta . .
•

, • o •

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• o •

•

o ••••••• o o o

•

•

o •

0 -• • •

o •

•

o o

O'

10
14
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Denominação da função

Ref.

I
I

3:).) Departamento dos Correios e Teléflrajos
-- Díreicria ueoionsü de Icotuiônia

Carteiro . . . .

[

Operador Especializado .
Praticante de Tráfego.
I'eíegrafíata
Lelegrafista .

Colante

II

.,

-Ouarda-Píos . . • .
G tarda- Fio::; . . . .

.
.

:

I

.

!

1

, ..............•......... :

... ......

.

1

1

,

1

I

ao

Agente . . .
.
Carteiro . . . .
Carteiro . . . .
.. .
Colante . .
.
Condutor de Malas . . . .. .

Guarda-fios . ..,
Ma~pulante de Tráfego

I
1

33) Departamento dos CO/Teias e Telégrafos
-- Diretoria Regional
Santa Maria

1
1
-1

i

'

1
i

~~~~~~~\i~t~':'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i
34)

Departamento dos Correios e Telégrajos
Diretoria Regional de São Paulo

Agente 'Auxiliar
Agente Auxiliar

'...

Artífice

Auxiliar de Tráfego
Carteiro . .
Condutor de Malas

,

1

,

Mensageiro . .

35)

Departamento dos Correios e Telégrafos
Diretoria Regional de Sergipe

Agente Auxiliar
Estafeta

1

-

3
2
10
16

8
8
5
5

•

31

5
11
8
10
7

10
11

14

2
6
2

11
S
8

1
)

1

14
11

20
14
13
13

6
1
4

52

[

20

1

10
11

8
2
14
6
4
1

16
13

8
7

1

10

2

1

5

2

1

1

Motorista . .
Manipulante de Tráfego
Servente
~
:
Serviçal
,
Telegrafista . .

7

13

I

1
:

,

)

1

]

::::::::::::1

:

11

2G
19
16

5

I

i

.

3
1
3

II
I1

~

21

I

I

.

3

s

il

Aprendiz de Tráfego Postal
..
Aprendiz de Tráfego 'I'elegrúficc . .
~

16
20
19

I

32) Departamento dos Ccrs eios.e Telégrafos
- Diretoria tcccscmoi (~e Santa Catarina

Carteiro . . . .
.Manípulanta de Tráfego .
Servente . . . .
'
Mensageiro . . . .

Quant.

I
1

i
I
I

I

10
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I
Denomtnaçâo da função

11

Quant.

Ref.

I
I

~~~fg~la"nte'

I

:..:.: .::::::::::::.. ::::..::::::::.. :::II

Manipulante Postal
11andpulante de TTáfego
36)

1
)

Departamento dos Correios e Telégrafos
Diretoria Regional de Uberaba

.

Manipulante de Tráfego
Mensageiro . .
_
37)

15
11

.

.-

6
10

4;

8
5

1

i

18
13
16

I
I
I
I

· .. ·.·.··.··1

I

,
.

DE 31 T)E

JANEIRO DE 1959

Suprime Cargos no Quadro IH Parte Stt'plementa1' - do Ministério
da Viação e Obras Públicas. _ \

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Contituíçâo, e
nos têrmos do art. 1. ':>' alínea n. do
Decreto-lei n.c 3.195. de 14 de abril
de 1941, decreta:

Art. 1.9 Ficam suprimidos no
Quadro UI - Parte Suplementar - '
do Mínístérto da víação e Obras
Públicas os seguintes cargos:
a) 2.605
(dois mil seiscentos e
cinco) cargos da classe A da carreíra de Agente;
.

20
11

1

18

1

20

i

.

Servente
Teletipista . .
Trabalhador . .

, ·1

I

.

2
1
2
1

I

·1

Radiotelegraflata .

DECRETO N. 9 45.368 -

10

1
1

Departamento dos Correios e Telégrafos
Diretoria Geral

Artífice
Auxiliar de Impressor
Colante
nnpressor . .
Manípulante de Tráfego
Mecànico.
.
'Motociclista .
Motorista . ..
Operador

1

1

". . . . . . . . . .
Encarregado de Pôsto de Correio

5
3

I
I

1

,

3
1

I

I

Agente Auxiliar
Auxiliar de Tráfego
carteiro
Condutor de Malas

11
10
11
11

1

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

17
19
17
14
16
ie

2

1
3
4

1
H
1
3
6

s

1
8

6
11

b) 8 (oito) cargos da classe A, 6a<sessenta e oito) cargos da classe B e
51
<Cinqüenta e um)
cargos
da
classe C da carreira de Artífice;
c) 9 (nove) cargos da classe A, 9'
<nove) cargos da classe B e l (um)
cargo da classe C da carreira de Ascensorista;
d) Z55 (duzentos e cinqüenta e
cinco) cargos da classe A, 32{} (trezentos e vinte) cargos da classe B,
339 (trezentos e trinta e nove) cargos da classe C. 339 (trezentos e
trinta e nove) cargos da classe D,
496 (quatrocentos e noventa e seis)
cargos da classe F e 24 (vinte e quatro) cargos da classe G da carreira
de Auxiliar Administrativo;
e) 393, (trezentos e noventa e oito)
cargos da classe F da carreira de
Auxiliar de Portaria;
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1. 634 (mil seiscentos e trinta e
cargos da classe E e 297
(duzentos e noventa e sete) cargos
da classe F da carreira de Carteiro;
g) 8 (otto) cargos da classe E. 3
<três) cargos da classe F, 2 (dois)
cargos da classe G e 2 (dois) cargos
da classe H da carreira de Deaenhista;
h) 241 (duzentos
e quarenta e
um) cargos da classe A, 1.Q54 (mil
e cinqüenta e quatro) cargos da
classe B e 437 (quatrocentos e trinta e sete) cargos da classe C da
carreira de Guarda-Fios;
i) 87 (oitenta e sete)
cargos da
classe H, da carreira de Inspetor de
Linhas Telegráficas;
j) 1 (um) cargo da classe C, 2
(dois) cargos da classe D, 2 (dois)
cargos da classe E e 1 (um) cargo
da classe F da carreírs. de Laboratoj)

quatro)

rrsta:

Art. 2.Q nste decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. Q Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de janeiro
de 1959, 138.Q da Independência e
71.Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Lúcio Meira.

DECRETO NQ

45.369 -

FEVEREIRO DE

DE

2

DE

1959

Outorga concessoã à Rádio Ifilusora
Brasileira Sociedade Anônima partJinstalar uma estação radiodifusora.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

k) 3 (três) cargos da classe A, 7
{sete) cargos da classe B, 6 (seis)
cargos da classe C e 5 (cinco) cargos
DECRiE.Tü N. Q 4,5. 37{)' _ DE 2 DE FEda classe D da carreira de Mart ~
VEREIRO DE 195·9
nhelrc:
Dectara de utilidade pública, para
l) 1.394 (mil trezentos e noventa
jins de desapropriação, faixa de
r: quatro) cargos da classe A da car- ,
terreno e benfeitorias necessárias à
reíra de Mensageiro:
construção da uoaçao ferroviária
m) 4 (quatro) cargos da classe A,
Barumeiras-Picui, situadas 'entre
10 (dez) cargos da classe B, 32
Bananeiras e Barra de Santa Rosq,.
(trinta e dois) cargos da classe C. 76
(setenta e seis) cargos da classe D,
o Presidente da República, usando
'76 (setenta e seis) cargos da classe
da atríbuíção que lhe confere o arE, 76 (setenta e .setsj cargos da classe
tigo 37, inciso I, da Constituíçâo, e
F, e 46 (quarenta e seis) cargos da
nos têrmos do Decreto-lei n.c 3.:W5,
classe G da carreira de Motorista;
de 21 de junho de 1941, modificado
n)
1 (um) cargo da classe F e 1 pela Lei n . <:> 2.786, de 21 de maio ele
(um) cargo da classe G da carreira
1956, decreta:
de Operador de Raio X;
Art. 1. 9 Pica declarada de utilidao) 130 (cento e trinta) cargos da
de pública, para fins de desapropriaclasse J e 90 (noventa) cargos da
ção pelo Departamento Nacional de
classe K da Carreira de Oficial AdEstradas de Ferro, a faixa de terreno
ministrativo;
e benfeitorias situadas entre Bana1J) 671 (seiscentos e setenta e um)
neiras e Barra de Santa Rosa, recargos da classe D e 322 (trezentos e
presentadas nas plantas que com êste
vinte e dois) cargos da classe E da
baixam, devidamente rubrlcadaa pelo
carreira de Postalista;
Diretor da Divisão de orçamento do
q) 38 (trinta
e oito) cargos da
Departamento de Administração do
classe C, 13 (treze) cargos da classe
Ministério da Viação e Obras PúbliD e 3 (três) cargos da classe E da
cas, necessárias à construção da licarreira de Telefonista; e
gação ferroviária Bananeíras-Ptcuí ,
Art. 2,9 lI: declarada a urgência da
r)
1.178 (mil cento e setenta e
desapropriação de que trata êste deoito) cargos da classe D, 638 (seiscreto, nos têrmos do art. 15 do Decentos e trinta e oito)
cargos da
creto-lei n.v 3.3-65, de 21 de junho
classe E e 1. 321 (mil trezentos e
de 1941, modificado pela Lei numevinte e um) cargos da classe F da
ro 2.788, de 21 de maio de 1~5{l.
carreira de Telegrafista.

158

ATOS

no PODER EXECUTIVO

Art. 3. Q nstc decreto entrará em
vigor na 'data da sua publtcação.. re-

vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de
1959; 13,8.9 da Independência e 71. 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCltE:K.

Lucia Meira.

DECRETO Nº 45.371 FEVEREIRO DE 1959

DE

2

DE

Renova o Decreto nQ 31.405, de 8 de
setembro de 1952, que aeosorca de
utitiâcuie pública para fins de desaproprtaçao
pelo
Departamenio
Nacional ue Obras Contra as Sê-

ccs, área de terreno situada no

llfuntcípio de Moxotó,
Pernambuco.

Estado

de

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso r; da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei número
:3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pelá Lei nv 2.786, de 21 de

maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica renovado o Decreto
nc 31.405, de 8 de setembro de 1952,
que declarou de utilidade pública,
para fins de desapropriação pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, área de terreno
com 129.250.000 m2 (cento e- vinte e
nove milhões duzentos e cínquenta
mil metros quadrados) , situada no
Município de Moxotõ, Estado de
Pernambuco, representada na planta
que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão de
Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras Públicas, necessária à
construção do açude público "Poço
da Cruz'. cujos projeto e orçamento
foram aprovados pela Portaria número 286, de 14 de junho de 1939,
do. referido Ministério.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 'TI li
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucia Meim

DECRETO N9 45.372 FEVEREIRO DE 1959

DE

2

DE

Declara de utilidade pública, parafins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Ferro faixa de terreno e õetfeitorias
ating{das pela ligação
Campina Grande-Patos, no Estarloda PaTaiba.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de uuudadc pública;" para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Estradas de Ferro, faixa de terreno e benfeitorias atingidas pela ligação Campina
Grande-Patos, no
Estado da Paraíba.
Art. 29 f; declarada a urgência
da desapropriação de que trata êste
decreto, nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei nv 3. 3i35, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 39 ãste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário:
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 71Ç"
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucia Meira

DECRETO N.9 45.373 ~
FEVEREIRO DE 19'59

DE

2

DE

Declara de utilidade pública, pa1'C.tfins de âeeopropriaçéo pelo Departamento Nacional de Estradas de:
Ferro, área de terreno e respectivas benfeitorias, necessária à uaaçao Camamgibe-Forno da Cal, Estado de Pernambuco,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição,e
nos têrmos do Decreto-lei n,« 3.3'65.
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n.c 2.786, de 21 de 'maio de
1956, decreta:
Art. 1. 9 Fica declarada de utrudade pública, para fins de desaprc-

ATOS

príaçâo pelo Departamento Nacional
de E.stradas de Ferro, a área de terreno e respectivas benfeitorias, COlU
20,081 km (vinte quilômetros e cítenta e um metros), representada na
planta que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor· da DIvisão de Orçamento do Departa-nento de Admínístraçâc do .dímsreno
da Viação e Obras Públicas, necessáría à construção da ligação fenoviária Camaragíbe-Pornc da cal.
Art. 2. 9 li: declarada a urgência
da desapropriação de que trata éate
decreto, nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei n.v 3.3'6'5, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei núme1'0 2.78-6, de 21 de maio de 1956.
Art. 3. astc decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogada as dlsposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de
1959; 138. 9 da Independência e '/1.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
ç

Lucia Meira

DECRETO N.9 45.374

PEVEREIRO

DZ

DE

2

DE

1959

Altera a redação do Art. 2. 9 do Decreto n/? 44.826, de '7 ãe novembro
de 1958, que dispõe sôbre o escoamento e distribuição do trigo.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

Art. 87, ítem r, da Constituição Federal ;
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Considerando que, devido aos- ratores clímátícos adversos e às várias
doenças e pragas que infestaram as
culturas de trigo no país, a sua produção, na corrente safra, ficou muito
aquém da "previsã-o feita pelo J\iinistérto da Agricultura;
Considerando que, diante da extguldade da produção do trigo nacional na presente safra, - em decorrência dos fatores acima apontados, torna-se necessária a adoção, em caráter excepcional, de medidas tendentes a assegurar o abastecimento normal do .País; decreta:
Art. V? O art. 2.9 do Decreto número 44.826, de 7 de novembro de
1958, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2.Q O Ministro da Agricultura, dentro da esfera de suas

atribuições, adotará as medidas
que se tornarem necessárias, inclusive quanto às datas de entrada do trigo em grão no' país e à
sua estocagem nos portos, visando
à normalízaçào do seu abastecimento aos moinhos:
Art. 2.9 Fica suprimido o parágrafo
único do dispositivo alterado pelo 'presente decreto.
Art. 35' O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, em 2 de Ievereíro
de lD59; 138.9 da jndependência e 71.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Mário Meneghetti

DECRETO N ,9 45.375 -- DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1959
Dispõe sobre o prazo de ammção do Banco de Crédito da Amazônia S.A.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a
Constituição, e de acôrdo com o dlsposto no parágrafo único do art. ~,.?
do Decreto-lei n.o 4.45-1, 0.8 9-7-1942,
alterado pela Lei n.c 1.184, de 3'0 de
agôsto de 1950, decreta:
Art 1.0 Fica prorrogada pOT tempo indeterminado. o prazo 'de dur 8,cão socíal do Banco de Crédito da
Amazónía S.A., com sede em Belém,
Estado do Pará,
Art. 2.9 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959; 138,9 da Independência e
71. 9 da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.
Lucas Lopes.

DECRETO N.O 45.376 - DE 3
FEVEREIRO DE 1959

DE

Autoriza estrangeira a adquirir. em
regime de ocupação. frações ideais
do terreno de marinha que menciona. no Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 da Constituição, e tendo em
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vista o disposto no art. 205 do Deereto-lei

n.v

9.760, de 5 de setembro

de 1946, decreta:
Artigo único.

Fica vírgmíe Lucíe

Laporte Simões, de nacionalidade
francesa, autorizada a adquirir, em
regime de ocupação. as frações ideais
de 14/310, 9,20/310 e 6,25i31J do Ter-

reno de marinha situado na Rua Gustavo Sampaio n,v 795, com frente
para a Avenida Atlântica n.v 958, no
Distrito Federal, conforme processo
protocolado no Ministério da Fazenda
sob o n.c 280.103-58.

Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959; 138." da Independência e 71.°

da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
DECRETO N<) 45.3-77 -

DE

3

DE

FEVEREIRO DE 1959

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
Unido a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no M -nnicípío de Buriti, no Estado do M a-

rcrüuio,
O Presidente da Repúbrica, usando
da atrtbuíçâc que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição, e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Artigo 19 Fica o Serviço do Patrimônio da:- União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Município de Burttí, no Estado do
Maranhão, fêz à União Federal, do
terreno com a área de 304,OrQm2 (trezentos e quatro metros quadrados),
situado na praça Getúlio Vargas, naquela Cidade, tudo de acôrdo com os
elementos técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o número 104.892, de
1957.
Artigo 29 Destina-se o terreno a
que se refere o artigo anterior à
construção de prédio para instalação
da Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959; 138~ da Independência e
71c da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Lucas Lopes.
Lúcio Meira.

DECRETO N.O 45.378 -

DE 3 D'E

FEVEREIRO DE 1959

Autoriza estrangeira a adquirir fração ideal do domínio útil do terreno
àe marinha que menciona, situado
no Distrito Federal.

O Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o ar- .
tígo 87, n.v I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 205 do
Decreto-lei n." 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Fejga Glasberg, de nacionalidade polonesa, autorizada a adquirir, em transferência
de aforamento, a fração ideal de 1/6
(um sexto) do domínio útil do terreno de marinha sitnanc na Praia 6.0
Guanabara n.s 541, na Ilha do Governador, no Distrito Federal, conforme processo protocolada no Ministério da fazenda sob o número 236.566,
de 1B58.
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959; 13'8.° da Independência e 71.~
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DEDRETO N9 45.379 -

DE

3

DE

FEVEREIRO DE 1959

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
Unido a aceitar a, doação do terreno que menciona, situado no M1micipio de Getúlio Vargas, no Estado
do Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Artigo 19 Fica o Serviço do Pa trimõnto da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura" a doação que o
Município de Getúlio Vargas, no Estado do Rio Grande do Sul, fêz à
União Federal, do terreno com a área
de 1.'Ü'OO,nOm2 (mil metros quadrados), situado na Avenida Borges de
Medeiros, naquela cidade, tudo de
acôrdo GOro os elementos técnicos
constantes do pr08e';SJ protocolado no
Ministério da Fazenda sob o número 223.177-57,
Artigo 2° Destina-se o terreno a
que se refere o artigo anterior à
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construção de prédios para instalação
da Agência -Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959; 138<). da .Independêncía e
719 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.

DECRETO N9 45.380 - DE
FEVEREIRO DE 1959

3DE

Autorizá o Serviço do Patrimônio _da
Uniáo a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de J açuari, no Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, nv I, da Constituição, e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Artigo 19 Fica o Serviço do Patrfmônío da União autorizado _a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Município de Jaguarl, no Estado do
Rio Grande do Sul, fêz à União Federal, do terreno com a área de ....
60(l,nO mã (seiscentos metros quadrados), denominado lote ns 29, da quadra nc 44, situado na Rua General
Osório, naquela Cidade, tudo de acôrdo com os elementos técnicos constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o nc 22.846
de 1958.

Artigo 29 Destina-se o terreno a
que se refere o artigo anterior à
construção de prédio para instalação
da Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959; 138ª' da Independência e
71'? da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEI(.

Lucas t.oiee,
Lúcio Meira.

DECRETO N' 45.381 DE FEVEREIRO

DE

3

DE 1959

Autoriza o ser-oiço do Patrim 'liÜO da
União a. aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de Andaraí, no Estado da
Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
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87, nc I, da Constdtuíção, e de acôrdo com os arts. 1.165 e 1.18Q do cõ-

digo Civil, decreta:
Art . 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a. mediante
retificação e ratificação da respectiva
escritura, aceitar a doação que o Município de Andarai, no Estado da Bahia, fêz à união Federal, de, terreno
com a área de 500,00 mã (quinhentos
metros quadrados), situado na Rua
da Glória, esquina da Travessa do
Quartel e com fundos para a Rua 2
de Julho, naquela cidade, tudo de
acôrdo com a planta e demais elementos técnicos constantes do processo protocolado no Mínísterío da
Fazenda, sob número 57,128-57.
Art. 2.° Destina-se o terreno a
que se refere o artigo anterior à construção de prédio para Instalação da
Agência Postal -Telesr artca local.
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959; 138Q da Independêncja e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Lucas Lopes
Lucio Meira.

DECRETO N9 45-.382 DE

FEVEREIRO

DE

DE 3

J 95,9

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do te-reno que menciona, situado no !1-fu~
nicípio de Antônio prado, Estado
do Rio Grande ao Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da -Constituicão e de- acôrdo
com os arts. ns. 1.165 e 1.180 do CÓ~
digo. Civil. decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrtmônio da União autorizado a, rnedisnte
retificação e ratífícaçào da respectdva escritura, aceitar a doação que o
Município de Antônio Prado, no Estado do Rio Grande do Sul, tez à
União Federal, do terreno com a área
de 70(l,(JO m2 (setecentos met-es quecrados) , situado na esqntna vla Rua
Coronel Flores com a Travessa Oamílo Marcantônio, constituin-te-se de
fração do lote urbano no 26 da ala
ll!- da Rua Coronel Flores, naquela
cidade, tudo: de acôrdo com a planta
e demais elementos técnicos oonstantes do processo protocolado no MiTÜStérío da Fazenda, sob o nc 227.657.

de 1957.
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Art. 2.° Destina-se O terreno a
que se refere o .artdgo anterfor à construção de prédio para ..n stalaçãc da
Agência Postal- I'elegraríca

ÜC<;'l,

Rio de Janeiro, em 3 õe uevoreíro
de 1959; 1389 da, Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes.
Lucia Meira.

DECHETQ

NQ

45.383 -

DE

3

DE

FEVEREIRO DE 1959

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceita}' a aoacao do ~erTeno
que menciona, situado no Município
de Morro do Chapéu, no Estado da
Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ai-tigo 87, nv 1, da Constituição, e de acôrdo com os artigos ns: 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:

Art. F' Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e rntrücaçâo da
respectiva escritura, a doação que o
Município do Morro do Chapéu,no
Estado da Bahia, fêz à União Federal,
do terreno com a área de 510,00 m2
(quinhentos e dez metros quadrados),
situado na Praça Coronel Dias Coelho,
esquina da Praça da Bandeira, naquela Cidade, tudo de acôrtlo com os
elementos técnicos constantes do DI'Ocesso protocolado no Míntstérto da
Fazenda sob o número 18.395, de 1958.
Art. 2Q Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de predio para, instalação da
Agência Postal - Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959; 1339 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KuBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.

do com os artigos ns. 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 1C? Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a, mediante
retífícacão e ratirícaaâo :la respectiva escritura, aceitar a doação que
o Município de Palma, no Estado de
Minas Gerais, fêz à União Federal, do
terreno com 3, área de 390,00 m2 (trezentos e noventa metros quadrados),
situado na Rua Bias Fortes, esquina
da. Rua Vitor Ferreira, naquela Cidade, tudo de acôrdo com os elementos:
técnicos constantes do processo protocolado no Minlstérto da Fazenda soa
o nv 133.827-58.
Art. 2Q Destina-se o terreno fi, construção de prédio para instalação daAgência Postal - 'I'elegráfica local.
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959; 1389 da Independência e 71""
da República.
JUSCEL!NO

KUBiXSCHEK.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.

DÉCRETO NQ 45.385 - DE
3 DE FEVEREIRO DE 1959
Autoriza o "Bank ot London & Scutit:
America Limiteii", com sede em·
Londres
(Inglaterra), a instalar
agência em Brasília (GO).
O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a
Constituição, e de acôrdo com o Decreto nv 14.728, de 16 de março de
1921, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Bank. of
London & South America Límíted,
com sede em _ Londres (Inglaterra) ..
a instalar agência' em Brasília (Go) •
Art. 29 f':ste decreto entrará em
Vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto;
Rio de .janeiro," em 3 de fevereirode 1959; 1389 da Independência e 'nv
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO N9 45.384 FEVEREIRO

DE 3

DE

Lucas Lopes

DE 1959

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
Que menciona, situado no Município
de Palma, no Estado de lVImas Ge-

raie,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artàgo 87, nv I, da Constituição, e de acôr-

DECRETO

N.9

45.386 - DE 3 DE"
1959

FEVEREIRO DE

Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo .?7, u.O I, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 1.0, alínea.
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n, do Decreto-lei n.e 3.195, de 14'
de abril de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido 1 cargo
de Tesoureiro-Auxiliar (Recebedoría
Federal em São Paulo), símbolo
CC-5, do Quadro Suplementar do
Ministério da Fazenda, vago em
virtude do falecimento de Wi1ly Bertoldo Martensen, devendo a dotação
correspondente ser levada a .crédíto
da conta-Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.
Art. 2.° Revogam-se as· disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em3 de fevereiro
de 1959; 138.° da Independência e,71.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N.? 45.387 -

DE 3 DE

FEVEREIRO DE 1959

Autoriza João Gilson Chaves,
-pror pedras preciosas.

a 'ccrn-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
e tendo em vista o Decreto-iet número 466, de 4 de junho de 19-38 decreta:
Artigo único. Fica autorizado o
cidadão brasileiro João Gilson Chaves, residente em Diamantina, no
Estado de Minas Gerais. a comprar
pedras preciosas nos termos do Decreto-lei n.s "466, de 4 de junho de
1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente decreto,
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959; 138;° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Lucas Lopes.

DECRETO N.o 45.388 -

DE 3 DE

FEVEREIRO DE 1959

Autoriza Auetino Antonio Dresch
comprar pedras preciosas

a

O Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da Oonstítuíçâo, e tendo em .vísta o Decreto-lei n.c 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único, Fica autorízadc AveUno Antonio Dresch, cidadão brasileiro e residente em Marques de 'Sou-

za, distrito do Município de Lajeado,
Estado do Rio Grande do Sul, a comprar pedras preciosas nos têrmos do
Decreto-I ei n. ° 466, de 4 de junho de
1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente
decreto
Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro
de 1959,: 138.° da Independência e 71. 0
ca Repúblíce..
JUSCELINO

KUBJTSCHEK

Lucas Lopes

DECRETO N9 45.389 - ÍlE 4 DE
FEVEREIRO DE 195-9
Dispõe eôor.. funções de extranuÓmerano-mensoneta
para o enqusulramento do pessoal da Superintendência e Emprêsas Incorporadas
ao Patrimônio Nacional por fôrça
do art. 15' da Lei n.9 2.904, de 8 de
outubro de 1956, combinado com o
art. 69, § 29, da Lei n 9 2.193, de 9
de marÇo de 1954, e' dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; item I, da Constituição, decreta:
Art. 1. Q Integram as tabelas únicas de Extranumerário-mensalista Parte Suplementar, dos órgãos e Ministérios indicados, as funções constantes do Anexo I.
Art. 2Q AJ5 funções discriminadas
no Anexo I são ocupadas, ex-vi do
disposto no art. 69, § 2Q, da Lei número 2.193, de 9 de março de 1954, pelos
servidores da Superintendência das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional relacionados no Anexo n.
parágrafo único. Caberá recurso
para. o Departamento Administrativo
do Serviço Público dentro do prazo
de 12Q dias, contados da publicação
dêste Decreto, do enquadramento nominal de que trataêste artigo.
Art. 39 Os servidores enquadrados
na. forma dêste Decreto passam à condição de extranumerário-mensalista,
a partir da data de sua publicação.
§ 1Q Os serviços do pessoal expedirão as portarias declaratórias da
nova situação.
, § 2Q A Superintendência das Emprêsas
Iricorporadaa ' ao Patrimônio
Nacional providenciará, no prazo máximo de 30 días, a apresentação dos
servidores enquadrados aos respecti-
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Auxiliar Administrativo
vos serviços de pessoal, aos quais
compete lotá-los de acôrdo com a
Referência 28
necessidade e conveniência dos serviços.
.' Raul Deluqui de 'Oliveira
§ 39 Enquanto não se' efetivar a
apresentação, os salários e demais
Referência 2&
vantagens continuarão a ser pagos
pela Superintendência.
Art. 49 Para compensar a despesa Luiz Gonzaga Soares Dutra Filho
Luiz Lopes da Silva Filho
decorrente do enquadramento de que
Maríeta Cardoso dos Santos
t: "ta êste decreto, os respectivos órLeia-.._:
gãos de pessoal deverão propor a suRe 2. Séries Funcionais
pressão de funções de referência Intcíal das respectivas Tabelas de men-:
Auxiliar Administrativo
.saüstas.
Referência 23
. Art. 59 Na relação numérica que
acompanha o Decreto no 36.291, de
Raul Deluqui de Oliveira
5- de outubro de 1954, onde se lê:
Luiz Lopes da Silva Filho
Séries Funcionais
Referência 25
Auxiliar Administrativo
28
15
Luiz Gonzaga S03,l'e, Dutra Filho
Marteta Cardoso dos Santos
19
25
Art. 7~ nste decreto entrará em
Leia-se:
v.gor na data "'~e sua publicação,
Séries Funcionais
Art. 8'? Revogam-se as disposições
Auxiliar Administrativo
em contrário.
16
28
Rio de Janeiro, em 4: de fevereiro
e 195-9; 138'? da Independência e 719
18
25
Art. 26. Na relação nominal que , da República.
JuscELiNO KUBITSCHEI{,
acompanha o Decreto nc 36.291, de
5 de outubro de 1954,
Cyrillo Junior.
Onde se lê:
Lucas Lopes.
Fernando Nóbrega,
2. Séries Ftmcíonaís

ANEXO I
Funções a que se refere o art. 1.9 do Decreto
reiro de 1959
Quant.

n.c

45,389, de 4 de feve-

Rei.

Punções de referência única
a)

I

Depar'tamento Admini etrauoo do serviço Público \

T. U.

M. -

P. S.

1

~~r~~?~istúi~' z: 'i;~b~ih~: 'i~d~'súi~' ~. c~';~ú~i~""'j

1

E-screvente-dactilógrafo

T.U.M.-P.S.

\ C)
I

2
1

1

Ministério da Fazenda
T, U. M. -

\ Assistente Jurídico

,

I Ldnctípista
I

T. N. M. -

I

, .,\

20

19

I

i

P. S.

" .. ,

I r)el~~;;~~ment~' d~' i;';in··~~~~· N~~i'c;ti~i"""""""
I

I

P.

,'

s.

,

'

\

31
19

11·

·1
I

28
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ANEXO II

Relação nominal dos servidores das Emprêsas Incorporadas ao Patrimômo
Nacional, de acôrdo com o art. 2.9 do Decreto n.c 45.389, de 4 de fevereiro
de 1959
a)

Departamento AàminiStmtivo do Serviço Público.

T. U. M. -

P.

s.

Funções de referência única
Servente
Referência 20
1. José Nícolíno Mauro
i» Ministério do Trabalho" truiústrià e Comércio.
T. U. M. -

P.

s.

Funções de referência única
Escrevente-dactilógrafo
Referência 19
1. Luiz de Souza
c)

Ministério da Fazenda
T. U. M. -

P. S.

Funções de referência única
Assistente Jurídico
Referência 31
1. Sebastião José França dos Anjos
2. Ayrton Carvalho Junqueira
Telefonista
Referência 19
1. Maria de Jesus Pereira
d)

üeiaruimemo de Imprensa Nacional.
T. N. M. -

Referência 28
1. Anver Bilate.

P. S.
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DECRETO N.9 45.390 - DE 4 DE
FEVEREIRO DE 1959
Complementa a reçulamentação da
Lei n/I 1.821, de 12 de março de 1953

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Art. 1.9 Além dos habilitados em
curso colegial e dos' candidatos prevístos no art.,5. 9 do Decreto n.c 34.330.
de 21 de outubro de 1953, poderão inscrever-se em exames vestibulares ou
concurso de habilitação:
1) à Seção de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, os candidatos que

houverem concluido o Curso Superior de nrducacâo Física, sem que tenham apresentado, para matrícula no
mesmo, certificado de conclusão do
segundo ciclo do curso secundárto;
2) aos cursos de Ciências Sociais e
de Jornalismo, os candidatos que houverem concluído o Curso de Assistentes sociais.
Art. 2.9 Aos estudantes a que se refere o artigo anterior aplicam-se as
disposições do art. 6.9 e seus parágrafos do citado Decreto n.c 34.330,
Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro
de 1959; 138.9 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado.

IDlffiCRETO N5' 45.391 - DE 4 DE
FEVEREIRO DE 1959

Au.toriza a aplicação do crédito de
crs 1O.000.GOG,OG para recuperaçao
dos vales sêcos do Açu. e Apodi, no
Estado do Rio Grande do Norte.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.c I, da Constituição:
Tendo em vista o Decreto n.c
39.287, de 1 de junho de 1956, que
dispõe sobre as medidas necessárias
ao desenvolvimento econômico dos
vales sêcos do baixo Piranhas e Apodi, no Estado do Rio rande do Norte.

Considerando o que consta do processo n.c 30.6-9'6-58, do Departamento
de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas, decreta:
Art.. 1.0 Ficam 03 Mlnlstérlos da
Viação e Obras Públicas e da' Agricultura autorizados a aplicar, por intermédio, respectivamente, do Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas e da Divisão de Fomento da
Produção Vegetal, do Departamento
Nacional da Produção Vegetal, o oredito de Cr$ 10.000.000,0,0 (dez míIhôes de cruzeiros), para recuperação dos vales sêcos do Açu e Apodi,
no Estado do Rio Grande do Norte,
de acõrdo com o plano de trabalho
elaborado pelo Ministério da Agricultura e devidamente examinado pelo Denartamento Nacional de Obras
.Oontra as Sêcas, que consiste no seguinte:
"I -

Irriçaçãc

c-s

Aquisição de perfuratrizes e conjuntos motobombas equipados com
tubulações e respectivos
acessórios, destinados à
instalação de Patrulhas
médias de irrigação .. 3 .ÜGO. Oo-'Ü',OO
b) Instalação de canais
de irrigação para ampliação dos vários sistemas írrigatórlos existentes nos referidos veles
.,
1.500.000,QQ
II - M otomecenização
a) Aquisição de máquinas agrfcoías, inclusive
tratores equipados com
lâminas
implementoa,
dianteiras e de m ai s
acessórios
4.0nO.Oo·o,'Ün
III - Despesas com os

a)

trabalhos de nunnuençáo
. . . . .. . . . . . . . . . . .. 1. 500.000,00
'Totat

,

10.000.0-o·O,DO

Art. 2.9. rssse plano será custeado
pelos recursos constantes do Orça-o
menta Geral da República para o
exercício de 1959, Anexo .4.15 (24.02)
- Verba 2.0.00 - "Consignação ...
2.2.GO -

Subconsígnaçào 2.2.02-2),

e creditada no "Fundo de Socorro
Contra as Sêcas do Nordeste", 'Por
d-ébito da verba própria.
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Art. 3.Q sate decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro
de 1959, 138,9 da Independência e 71.Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

pela sociedade civil "Faculdades Católicas Petropolttánas" e situada em
Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de
1959; 138.g da Independência e 71.'?
ria República.
JUSCELINO

Lucia Meira.
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KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

Mario Meneghetti,
Lucas Lopes,

DEORETO

DECRETO N,c 45,392 -

DE

4

DE

FEVEREIRO DE 1959

Concede reconhecimento ao curso de
didática da Faculdade Suleeiana de
Filosofia, Ciências e Letras, de Lorena,

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artágo 23 do Decreto-lei n.c
421, de 11 de maio d~ Ul381ecreta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento ao curso de Didática da
Faculdade Saleslana de Filosofia, CiR
{meias e Letras, mantida pela Inspetoria Salesíana do Sul do Brasil e Si'R
tuada em Lorena. no Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de
1959; 138Q da Jndependêucía e- 71'? da

República.

N.O 45.394 _
DE
DE FEVEREIRO DE 1959

Concede autorização para o funcionamento do Curso de Ciências Bconômicas da Faculdade de Ciências
Econômicas de São Leopoldo.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o ar:'
tigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmoa do artigo 23 do Decreto-lei
nv 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único E' concedida autorização para o runctonemeuto do Curso
de Ciências Econômicas da Faculdade
de Ciências Econômicas de São Leopoldo, mantid-a pela Sociedade Literária e Carítativa Padre Antônio
Vieira e situada en- São Lecc otdo, no
Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de
1959; 138.9 da Independência e 7L'?
da República.
-

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO

Clovis Salgado.

Clovis Salgado

DECRETO N.Q 45.3S3 -

DE 4 DE

FEVEREIRO DE 1959

Concede reconhecimento ao curso de
Didática da Faculdade Católica de
Filosofia, Ciências e Letras de Petrópolis.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Conatituiçâc, e nos
termos do artigo 23 do Decreto-lei n.v
421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedido reconhe ..
cimento ao curso de Didática da Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras de Petrópolis, mantida

4

KUBITSCHEK

DECRETO N.9 4_5.395 - DE 4
,
FEVEREIRO DE 1959

DE

Declara de utilidade púbIica diversas
áreas de terra neeecséruu: à eleoaçdo da altura da borraçem: situada no ribeirão São Bernardo, nol
mu.nicípio C:e ltajubá.. Estado de'
Minas Gerais, c autoriza a Companhia Sul lvlineim de Eletricidade.
a promover a desapropriação ela.';
mesmas.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-lei
n.c /3.365, de 21 de junho de 19-11,
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e o requerido pela interessada, decreta:
Art. 1.9 Ficam declaradas de utilidade pública as áreas de terra necessárias à elevação da, altura da
barragem existente no ribeirão São
Bernardo, no município de Itajubá,
Estado de Minas Gerais, cuja autorização foi dada pelo Decreto n.c '"
42.259, de 11 de setembro de 1957.
Art. 25' As áreas de terra referidas
no artigo anterior estão indicadas nas
plantas aprovadas pelo Ministério da
Agricultura, no processo D. Ag. . ....
4.735-52, de propriedade atribuída às
pessoas a seguir relacionadas:
1 - Area de 1. 600 m2 (mil e seiscentos metros quadrados) de propriedade atribuída a Mario Braz Pe-

reira Gomes, situada no distrito de
Píranguçu, município de Itajubá, Estado de Minas Gerais.
2 - Area de 90.550 m2 (noventa
mil quinhentos e cínquenta metros
quadrados) de propriedade atribuída
a João Antonio, situada no distrito de
Ptranguçu, município de Itajubá, Estado de Minas Gerais.
3 _
Area de 15. O'Ü{) m2 (quinze
mil metros quadrados) de proprtedade atribuída a .Ioão Braz Pereira Gomes, situada no distrito de Píranguçu,
munícípío de Itajubá, Estado de Minas Gerais.
4 - Area de 7 ACO m2 (sete mil
quatrocentos metros quadrados) de
propriedade atribuída a Forbunato
Pereira, situada no distrito de Píranguçu, município de Itajubá, Estado
de Minas Gerais.
5 - Area de 9.800 m2 (nove mil
e oitocentos metros quadrados) de
propriedade atribuída a Wenceslau
Braz Pereira Gomes, situada no distrtto- de Píranguçu, município de Itajubá, Estado de Minas Gerais.
Art. 35' Fica autorizada a Companhia Sul Mineira de Eletricidade a
promover a desapropriação das referidas áreas de terra, na forma da
legislação vigente.
Art. 4.9 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de
1959, 138. 9 da Independência e 7:1.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

EXECUTIVO

DECRE"TO N9 45.396 - DE 4 DE
FEVEREIRO DE 1959
Amplia a zona de fornecimento a
cargo do aovémo do Estado do
Rio de Janeiro, no Município de
éabo Frio. e dá outras providencias.

o Presidente da República, usanao da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição,
e nos têrmos dos Decretos-leis números 2.059, de 5 de março de 1940
c 5.764, de 19 de agôsto de 1943, decreta:
Art. 1Q Fica ampliada a zona de
fornecimento de energia elétrica a
cargo do Govêrno do Estado 'do Rio
de Janeiro, no Município de Gabo
Frío, estendendo-se para todo o referido Município.
Parágrafo único. As tarifas para
fornecimento de energia elétrica, na
região de que trata êste artigo, serão
as vigorantes na zona de fornecimento do Govêrno do Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 29 Para o cumprimento do
determinado no artigo anterior, fica.
o Govêrno do Estado do Rio de .Ianeiro, autorizado a construir o sistema de distribuição e iluminação
pública na localidade de Arraial do
Cabo, no 49 Distrito do Município de
Cabo Frio.
Art. 3° Caducará o presente titulo, independente de ato declatórto,
se o interessado não satisfizer as
condições seguintes:
Apresentar à Divisão de
I Águas,
do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura, em três (3) vias,
dentro do prazo de sessenta (60)
dias, a contar da data da publicação
dêste decreto, os projetos e orçamentos respectivos.
Ir - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. os prazos a que
se refere este artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura.
Art. 49 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
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Art. 59 Revogam-se as dísposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

Mário

KUBITSCHEK

Men()gl!c~ti

Art. 1.9 Fica .suprimídc o Consulado
honorário do Brasil em Georgetotsn,
Guiana Britânica.
Art. 2.9 :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de
1959, 138.9 da Independência e 71.9 da
República.
JUSCELINO

DECRETO N9 45.397 FEVEREIRO DE 1959

DE 4

DE

Transfere função da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriomensalista, do Departamento _Administrativo do Serviço Pu"'Jlico, na
forma que menciona.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica transferida com a
respectiva ocupante, Marta :ir~ Conceição Almeida, a função isolada de
Inspetor, referência 20, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Departamento Administrativo do serviço Público, para
idêntica Tabela da Diretoria Regional dos Correios ~ Telégrafos de Minas Gerais, do Ministério da Viação
E- Obras Públicas.
Art. 2° f:ste decreto entrará em
vigor na data, de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro
de 1959; 138.° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior
Lucio Meira

DECRETO

N." 45.398 DE 6 DE
FEVEREIRÕ DE 1959

Suprime o Consulado honorário do
Brasil em Georçetoum, Guiana Britânica.

o Presidente da República; usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 16 do Decreto-lei
~::t;/21, de 3 de abril" de 1946, de-

KUBITSCHEK

Francisco N egrão de Lima

DECRETO N9 45.399 FEVEREIRO DE 1959

DE

(3 DE

Autoriza a Cia. Bsumitera do Brasil
a pesquisar cassiterita no mumicipio
de Ipameri, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.c 1.985, de .29 ce janeiro de 194{) (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a ci«. Estanífera do Brasil, a pesquisar cassiterita, em terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda
Encruzilhada, distrito e município de
jpamerr, Estado de Goíás, numa área
de cento e trinta e seis hectares e
noventa e oito ares (13'6,93 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice na confluência dos
córregos Sítio e Serra, formadores do
córrego Bananal e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: cento e
quarenta e oito metros 048m) , vinte
e quatro graus sudoeste (240 SW); cento e trinta e quatro metros (I34m) ,
trinta e nove graus trinta minutos
sudeste (399 30' SE); duzentos e sessenta e cinco metros (2G5m), trinta
e nove graus sudeste (399 SE);" cento
e dezoito metros (118m), quarenta e
quatro graus trinta minutos sudeste
(449 30' SE); quatrocentos e oitenta
e sete metros (487m). quatorze graus
quinze minutos nordeste 04° 15' NE);
cento e setenta e três metros (173ul),
cinquenta e sete graus nordeste (579
NE); cento e trinta e nove metros
(IS9m), sessenta e três graus nordeste
(63 9 NE); noventa e cinco metros
(95m), sete graus noroeste (79 NW);
seiscentos e vinte e cinco metros
(625m), cinqüenta e oito graus nordeste (689 NE); trezentos e sessenta
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c cinco metros

(365m), quarenta e

cinco graus nordeste (459 NE); oitocentos e sessenta e trés metros .Ce63m).

quarenta e dois graus noroeste (420
NW); oitocentos e sessenta e sete me-

tros (367m). quarenta e nove graus
sudoeste (499 SW); trezentos e quarenta e oito metros (343m). sessenta
e dois graus trinta minutos sudoeste
(62 9 30' SW); seiscentos e noventa
e sete metros (697m). oito graus sudeste (8 9 SE).

Parágrafo único.

A

execução da

presente autorização fICa sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Dacreto no 30.230, de 1 de

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
trezentos e setenta cruzeiros
.
(Cr$ 1.370,{(0) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário MenegheUi.

DEC::-:ETO Nº 45.400 FEVEREIRO DE

1959

DE

6

DE

Altera o divisor de conversão aplicável ao pagamento de vencimento,
salário,
remuneração e quaisquer
vantagens a servidores civis e míliteres em exercício no exterior P.
para efeito âe: escrituração das coerações de ? eceitá e' despesa realizadas pela Delegacia do Tesouro
Brasileiro 1;,0 Bxterior ,

o Presidente da República, mando
da atrtbulção que lhe confere I) artigo 87, número I, da Constttuíçâo,
decreta:
Art. 19 A escrituração das ocera-

ções de receita e despesa, realizadas

pela Delegacia do Tesouro Brasileiro
no Exterior, em moeda estranaelra.
far-sa-á, na moeda nacional, pela
taxa de Org 10-0,00 (cem cruzeiros)
por dólar, ou seu equivalente, fíc-rndo.
assim, alterado o divisor de conversão
indicado no parágrafo único do artigo 3.0 do Decreto n." 2'3.801, de 25 de
janeiro de 1934.
Parágrafo único. As operações de
ordem patrimonial, na escrituração
da Delegacia do Tesouro Brasileiro
no Exterior, serão feitas na mesma
taxa indicada no art. 10 "
Art. 2Q Par efeito de pagamento
de vencimento, salário, remuneração,
gratificação de representação .e outras vantagens previstas em lei, de,
vidos a servidores civis e militares em
exercício no exterior, passa a ser de
Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) o divisor
de conversão a que se refere o artigo
3", parágrafo único, do Decreto núme1'0 23 801 de 2F de janeiro de 1934.
modifi -ado pelo Decreto nv 38,933,
de 26 de março de 1956.
Parágrafo único O divisor de conversão de que trata éste artigo sua
_aplicado aca níveis de vencimentos,
salários e remuneração em vigor em
31 de dezembro de 1958, bem como
às vantagens de qualquer espécie, dêles decorrentes
Art. 39 Na aplicação do divisor de
conversão de que trata êste decreto,
far-se-á, quando fôr o caso, o reatestamento das gratiftcacões de representacão a que alude
art. 4 Q do
Decreto ne 33.642, de 24 de agôsto
de Ur53, a fim de que'continue assegurada. ao servidor no exterior, a
percepção dê remuneração total, em
dólares americanos, ou em equívalente de outra moeda, nunca tnfertov
?, atribuída em 31 de dezembro de
1958 ao cargo ou função no exterior
fi. título de vencimentos, salário, gra"cação de representação, saláriofamília e outras vantagens previstas
na legislação vigente.
§ 1() No cálculo do reajustamento
a que alude 1 artigo presente, não se
incluirá nenhuma parcela decorrente
de aumento de vencimentos, ou de
salárlo-famtlia de abono, ou de qualQuer outra vantagem, inclusive gratdflcação de representa-ção, que, em
conseqüência de atos legais, hajam
determinado alteração nos níveis vigentes em 31 de dezembro de 1958.
Nesses casos, será aplicado, simples-

o
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mente, quanto ao acréscimo ou diferença, o divisor de conversão de ...
ors "!(){),OO (cem cruzeiros), estabelecido neste decreto.
§ 29 Os salários dos Auxiliares contratados no exterior serão reajustados,
mediante a concessão, no corrente
exercício, de gratificação de repre-.
sentaçâo equivalente à diferença decorrente da aplicação da nova taxa
instituída no presente decreto.
Art. 49 As dotações constante') do
orçamento do exercício de 195-9, relativas a Pessoal, Material, Serviços
e Encargos, e outras rubricas indispensáveis ao pagamento de pessoal,
à sua movimentação ou às dotações
que se fizerem necessárias ao regu ~
lar funcionamento dos órgãos e serviços públicos do País, serão devidamente suplementadas, como conseqüência da aplicação do divisor de
conversão ora estabelecido.
Art. 59 O presente decreto entra-á
c.n vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro
de 1959; 138Q da Independência e 719
da República.
JUSC.':LHW

KUB!TSCHEK.

Cyrillo Junior.
Jorge do Paço Matoso Iâaia,
Henrique Lott.
Francisco Neqriic de Lima.
Lucas Lopes.
Lucio Meira.
Mdrio Meneghetti.

Mário Pinotti.

1959

DE

a construção, conservação e re-

forme. de estábulos, currais, galpões,

Francisco de Mello ..

~5.401

vembro de 1958, decreta:
Art. 19 São beneficiados pelas vantagens outorgadas pela Lei no 3.471,
de 28 de novembro de 1958, os proprietários de terras destinadas ao cultivo agrícola e à criação de gado, ..ngidas pela sêca que se 'iateu, no ano
de 1958, sôbre a região do Polígono
das Sêcas.
Art. 29 O Banco do Nordesté do
Brasil S. A. e a Carteira de Crédito
Agrícola e Industrfal do Banco do
Brasil S. A. deverão cc "ceder aos
proprietários de que trata o artigo
19, em caráter -de emergência, diretamente ou através de cooperativas
agropecuárias e bancos" rurais regionais, empréstimos especíaí ~ de defesa
das pequenas propriedades contra os
efeitos da sêca.
Parágrafo único. Consideram-se defesa das pequenas propriedades contra os efeitcx da sêc« as obras e serviços e a aqutelçâo de bens indispensáveis à manutenção ou à recuperação econômica das emprêsaa rurais,
I
como sejam:
I) A aquisição .de sementes, adubos,
pequenas máquinas e ferramentas
agrícolas, arame, rações pata animais,
medicamentos veterinários e animais
de serviço e de criar;
H) a construção e conservação de
aguadas e bebedouros;
IH) a formação, limpeza 'e restauração de pastagens;
IV) a formação de culturas torrageiras, especialmente as arbóreas ou
V)

Fernando Nóbrega.

FEV:8REIRO DE

têrmos da Lei no 3.471, de 28 de no-

xcrófflaa;

Clovis Salgado.

DECRETO N<:!

171

6

DE

Iceçulamenia c Lei n 9 3.471, de 28 te
novembro de 1958, que instituiu o
crédito de emergência aos agricultores e criadores do poligono das sêcaso

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição e nos

cêrcas, etc.
Art. 39 Os créditos de emergência
serão concedidos 001' meio de" contratos cem requisitos e cláusulas comuns
à sua espécie e em que conste a obrigatoriedade d , aplícaçâc do empréstimo exclusivamente nos fins declarados.
Parágrafo único.
Nos orçamentos
de aplicação dos créditos admitir-se-á
verba destinad.i à subsistência e outros gastos de natureza privada do
produtor e sua família, desde que não
exceda de 50% do "alar do financiamento e nâo ultrapasse ° limite de
doze vêzes C' salário mínimo em vigor
na região.
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Art. '19 O financiamento, que poderá ser liberado de UIT_t só vez ou em
parcelas, conforme as 1 eais necessidades de cada produtor, será concedido
dentro das seguintes bases:
a)

C!'$ 2.000,00 por hectare de ter-

ra cultivada, até o limite de 200 hectares;

t» ors 1. 000,00

por cabeça de gado

vacum ou cavalar, até o limite de ..
1.000 rêses:
c) juros -le 4% ao ano;
d) prazo -íe amortização de 5 anos,
em prestações de 10% em 1959 e 1960;

ao Banco do Brasil S. A. da parcela
que lhe couber da diferença de taxa
de juros de que trata o art. 49 da Lei
nv 3.471, de 28 de novembro de 1958.
Art. 89 nste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Ianei-o, 6 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Mário M eneçtietti,

200/0 em 1961 e 30% em 1962 e 1963,

vencíveís no último dia do ano;
e) garantia real;
f) taxa de fiscalização usualmente
cobrada pelos organísm -s fínancíadores.
Parágrafo único. Entende-se por
terra cultivada a área da propriedade
habitualmente explorada pelo produ-

com povoações nativas, culturas
permanentes, semlpermancntes ou periódicas, exclusiva as terras de pastos
nativos.
Art. 59 Os candidatos aos empréstimos de emergência deverão IlPresentar ao órgão financiador que preferirem (Banco do No-deste do Brasil S. A. JU· Banco do Brasil S. A.),
até o dia 30 de junho de 1959, suas
solicitações lnstruídr s com as certidões exigida,'; nr art. 3(,) da Lei número 3.471, de 28 de novembro de
1958, firmando, nessa ocasião, têrmo
declaratório de que não pleitearam os
mesmos favores legais junto ao outro
estabelecimento.
Art. 69 O crédito de emergência
não poderá ser objeto de qualquer
desconto por parte do Banco do Nordeste do Brasil C. A. .2 dr. carteira
de Crédito Agrícola e Industrial do
Banco do Brasil S. A., para amortização de outras operações porventura
realizadas pelo benefíctárto.
Art. 79 Os empréstimos serão contratados na forma do "tonvénío a ser
assinado entre a União e Os órgãos
financíadores, obedecidas as formalidades legais.
Parágrafo único. O Convênio cital~) neste artigo estabelecerá a obrigatoriedade do recolhimento semestral

tal',

DECRETO

N.o

45.402 - DE 7
DE 1959

DE

FEVEREIRO

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de .....
Cr$ 10.000.üOO,00, para auxiliar as
despesas com a conclusão e o aparelhamento do edifício da sede da
Federação das Bandeirantes do
Brasil.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.407, de 16 de junho de 1958, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabüídade Pública,
decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial' de Orâ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para auxiliar as
despesas com a conclusão e o aparelhamento do edifício da sede, no
Distrito Federal, da Federação das
Bandeirantes do Brasil
Art. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3:) Revogam-se as ntsposíções
em contrário.
Rio De Janeiro, em 7 de fevereiro
de 1959; 138.° da Independência e
71.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Clovis Salgado
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DECRETO N.'? 45.403 -

DE 12

DE FEVEREIRO DE 1959

Autoriza o Iâinistério da Aeronóunca
a aceitar doação de terrenos em
Formosa

«s».

o

Presidente da República, usando
artigo 87, item 1, da Constituição Federal e de acôrdo com os artigos
1.165 e 1.13{} do Código Civil, decreta:
Art. 1. Q Fica o Ministério da Aeronáutica autorizaco a aceitar a doação que, com apôío na Lei Municipal
n'? 165-97, de 3 de novembro de 19513,
a Prefeitura Municipal de Formosa,
Estado de Goiás, pretende fazer ao
Ministério, dos terrenos com área
aproximada de 1. 2QO. Ú'OO,OO m2 (hum
milhão e duzentos mil metros quadrados). onde está situado o aeroporto
local, tudo de acôrdo com o Processo
protocolado 11a Diretoria de Engenharia daquele Ministério sob n.c 8.564.
de 1958, no qual se encontra a planta
respectiva.
Art. 2.'? A escritura de doação servirá como titulo de propriedade, para
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis local.
Art. 3.'? O presente decreto entrará
em vigor na data de sua puhlícação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1959; I38.'? da Independência e 7U'
da República.
da: atribuição que lhe confere o

JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo

DECRErQ N.O 45.404 DE 12
DE FEVEREIRO DE 1959

Autoriza o Ministério da Aeronáutica
a aceitar doaç.ão de terrenos em
Rio Grande (RS).
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe c-r-tere o :;1,1'tdgo 87, item I, da Constituição Federal e de acôruo com os artigos números 1.165 e 1.180 do Código Civil.
decreta:
Art. L? Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aceítar: a doação
que, com apôío na Lei Municipal número 1.16ü, de 11 de r.ovombro de
1958, a Prefeitura Municipal de Rio

Grande, Estado do Rio Grande do
Sul, pretende fazer ao Mínísterío dos
terrenos com a área aproximada de
l.B36.993,OG m2 (hum milhão, oitocentos e trinta e seis mil, novecentos
e noventa e três metros qv-drados) ,
onde está situado o aeroporto local,
tudo de acôrdo com o Processo protocolado na Diretoria de Engenharia
dacruele Ministério sob U\' 2.,-!"!'~-37 no
qual se encontra a planto, respectiva,
D.

Eng . 76.C{)S-G3.

Art. 25' A escritura de doação servirá como título de propríeda-te. para
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis local.
Art. 35' O presente decreto, entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1959; 138.9 da Independência e 71,!!
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Frar: zisco de Melo

DECRíE'I'O N. Q 45-.4.05 -

DE

12 DE

FEVEREIRO DE 195-9

Aprova o Regulamento da' Diretoria
Administrativa da Diretoria Geral de Saúde do Exército.

CDA/iDGBE)
O Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1. Q Fica aprovado o Regulamento da Diretoria Administrativa
da Diretoria Geral de Saúde do Exército (R-59), que com êste baixa, assinado pelo General de Exército
Henrique Baptista riurncs Teixeira
Lott, Ministro de Estado dos Negócios da Guerra.
Art. 2.'? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas quaisquer
disposições em contrário.
Rio de "Janeiro, 12 de fevereiro de
1959; 138. '? da Independência e 71. 9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

H enrique Loti.
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
(DA)

TiTULO I
Generalidades

CAPíTULO I
DA

DIRE'.lOIUA

E

SUAS

FINALIDADES

c) proposta de medida-s que Visem
a melhorar o rendimento e aumentar
a duração do material;
d) programa para a execução de
reajustamentos e nivelamento dos estoques", dos suprimentos a' seu cargo;
e) proposta de aquisição de matérias-primas, material de saúde e produtos farmacêuticos não previstos
nos programas de fabricação.

Art. 1. Q A Diretoria Administrativa
(D A) , diretamente subordinada à
Diretoria Geral de Saúde do Exército,

incumbe-se das atividades relativas
ao suprimento e manutenção do material de saúde.
Art. 2. 9 A Diretoria Admínístratlva compete:
1)

Dirigir, coordenar e fiscalizar,

consoante

normas

baixadas

DGSE; as atividades dos órgãos
bordinadcs:

o

pela
SU~

2) regular as condições de recebimento, produção, armazenamento, diatríbuíçâo e aproveitamento do material que lhe compete suprir, inclusive
para" o equipamento do território das
Regiões Militares;
3) aprovar os programas das atívídades dos órgãos subordinados;
4) fiscalizar a administração dos
artigos a cargo da Diretoria:
a) elaborando instruções e normas
técnicas reguladoras de sua utilização, manutenção, armazenamento,
proteção, acondicionamento e embalagem, inspeção, especificação, padronização e catalogação;
b) controlando sua carga, descarga, recolhimento .transrerênoía, estado de conservação, tranerormacão e
alienação;
c) realizando visitas e inspeções;
5) promover junto à DG5E a obtenção dos suprimentos necessários
ao cumprimento de seus encargos;
"6) tratar dos assuntos de estatística na esfera de suas atividades;
7) realizar o preparo da mobilização, na esfera de suas atribuições;
8) elaborar manuais técnicos;
9) colaborar no preparo .da mobíIízação industrial, na esfera de suas
atribuições;
10) elaborar e submeter à D G S E:
a) programa das atividades da Diretoria;
b) proposta dos recursos financeiros necessários à execução de seus
encargos;

TiTULO II
Organizaçâo

CAP1TULO II
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 3. Q A Diretoria Administrativa
comnreende:
1)- Direção;
2) 3 (três) Seções.
Art. 4. Q São diretamente subordinados à Diretoria Admiriistrativa;
1) Estabelecimento Central de Materíaí de Saúde do Exército;
2) Laboratório Químico Farmacêutico do Exército;
3) Farmácia Central do Exército.
CAPíTULO

rn

DA ORGANIZAÇÃO PORMENORIZADA

Art. 5. Q As Seções denominam-se:
1) i.e Seção (s/1) , Pessoal;
2) 2{1o Seção (8/2), Instrução, rubucacões e Estatística;
3) 3.1.\ Seção (S/~), Suprimento.
Art. 6.0 Em função da disponibilidade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em Subseções, de
forma a melhor atender à distrfbuíção de seus encargos.
TiTULO III

Atribuições
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES ORGÂNICAS

I -

Das Seções

Art. 7. À I.!!. Seção (S/1), Pessoal
- competem o estudo e a elaboração
da documentação, visando:
1) Aos assuntos referentes a pessoa; e relações públicas;
0
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2) aos serviços auxiliares e «e expediente.
Art. 8.° A 2.a Seção (S/2) , Instrução, publicações e Estatística competem o estudo e a elaboração da
documerttaç:?o, visando:
1)
A instrução militar e técnica.
do pessoal, órgãos e unidades aubordinadas;
2)
à legislação, publicações, documentos e manuais técnicos;
3) ao preparo _da moblllzação, na
esfera das suas atribuições;
4) à colaboração na mobtllzaçâc
Industrial, nos aspectos que lhe são
peculiares;
5) a preparação e atualização dos
dados estatísticos necessários à Diretoria para o desempenho das atribuições que lhe competem;
6) a informações, segurança e sigilo médico;
7) a inspeções e fiscatízaçãc.
Art. 9.0 A 3.a Seção (S/3), Suprimento - competem o estudo e a
elaboração da documentação, visando:
1)
padronização,
especificações,
normas técnicas, acondicionamento e
embalagem do material de saúde;
2)
a manutenção,recuperl;tção e
proteção do material e segurança das
instalações;
3)
a obtenção, produção, recebimento, armazenamento, distribuição e
recolhimento de material de saúde;
4)
ao reajustamento, transferência, estocagem, nivelamento e demais
atividades referentes a suprimentos
a cargo da Diretoria;
5) aos recursos e necessidades financeiras para a execução dos seus
encargos.
CAPíTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

I

Do Diretor

Art, 10. Ao Diretor Admínlstratdvo compete:
1)
orientar, coordenar e fiscalizar
as atividades da Diretoria e órgãos
subordinados, baixando diretrizes e
Instruções, ou propondo ao Diretor
Geral de Saúde do Exército, quando
escapar a sua alçada, as medidas necessárias;
2) aprovar o regimento interno da
Diretoria;
3) inspecionar e ordenar inspeções;
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4) apresentar ao Diretor-Geral de
Saúde do Exército os relatórios das
inspeções realizadas, assinalando as
deficiências verificadas e sugerindo
as medidas para saná-las;
5)
manter-se ao corrente das ativídades e necessidades da Diretoría e

óraâos subordinados:

6) orientar e coordenar os trabalhos de mobtlízação e equipamento do
terrftórto peculiares às atividades da
Diretoria, colaborando na mobilização
do pessoal;
7)
propor ao Diretor-Geral de
Saúde do Exército a movímentaçâo
do pessoal que julgar conveniente
para execução dos serviços a cargo
da Diretoria;
8) indicar ou designar, quando fôr
o caso" o pessoal subordinada para integrar ou exercer comissões, fazer
cursos ou estágios;
9)
promover a elaboração de regulamentos e manuais técnicos;
10) aprovar o programa das atívidades dos órgãos subordinados;
11)
propor ao Diretor-Geral de
Saúde do Exército os programas dos
trabalhos necessários à execução dos'
seus encargos, bem como os recursos
financeiros cOl'l'espondentes.
II -

Dos Chefes de seção

Art, 11. Aos Chefes de Seção
compete:
1)
Responder perante o Diretor
pelo funcionamento do serviço a cargo da Seção;
2) orientar, dirigir e. fiscalizar os
estudos e a elaboração dos documentO.5 a cargo da Secão;
3) distribuir o serviço pelos on-rats
da Seção ou Suhs eções, coordenandolhes as atividades;
4) oespachar com o Dtreto-:
5) apresentar os õadoa neces.srnos
à eiaboracâo do relatório anual da
1)il'et."ra; ~
6) o-r-antzar o calendário dos lirabalhos da Seção;
7) propor, em função da disponibilidade em pessoal, o desdobramento
da Seção em Subseções.

TITULO IV
Outras disposições
CAPíTULO VI
DOS ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Art. 12. O Estabelecimento Central de Material de Saúde do Exén-
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cito (ECMSE) incumbe-se de adquirir, estocar e suprir o Serviço de Saúde do Exército de material .de saúde
e, dentro de suas possibilidades tccmoas, produzir, reparar e recuperar
áete material.
Art. 13. O Laboratório Químico
Parenacêutico

do Exército

incumbe-se de suprir

(LQFE)

o Serviço

de

Saúde do Exército de produtos quí-

micos e farmacêuticos necessários às
suas atividades e adquirir, para o
mesmo fim e dentro de' verbas especificas, os produtos e acessórios da
mesma natureza cuja produção ultrapasse sua capacidade técnica, obedecidas as especificações técnicas e padrões estabelecidos.

TíTULO II -

ORGANIZAÇÃO

Capitulo II - Da organízacâo geral
Art. 3':> Estrutura da Díretcría.
Art. 49 órgãos subordinar'..as.
Capitulo In - Da organização pormenorizada .:
Art. 59 Denominação das Seções.
Art. 69 Desdobramento das Seções,

A Farmácia Central do

TíTULO !II - ATRIBUI:;ÓES
Capitulo IV - Das atribuições orgânicas.
Art. 79 Atribuições da Secào Pessoal (S/I).
Art. 89 Atribuições da Seção Instrução, Publicações e Estatfstícas

Exército (FCE) incumbe-se, no àmbito do Exército, 10 aviamento do receituário e fornecimento indenizável de produtos farmacêuticos.
Poderá, entretanto, dentro de suas
possibilidades, atender às crgabieações e aos militares e civía das demais Fôrças Armadas e Auxiliares.

Art. 99 Atribuições da Seção Suprimento (S/3).
Capitulo V - Das atrfbu'côes funcionais.
.
Art. 10. Atribuições do D'retor ,
Art. 11. Atribuições dos Chefes de
Seção.

Art. 14',

CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 15. As substituições tempo...
rárías na DA obedecerão ao principio
hierárquico da precedência militar,
respeitadas, nas substituições nOTmais, as condições privativas de Quadro ou Serviço; nas substituições
eventuais, o oficial mais antigo responderá pelo expediente.
CAPíTUI,O VIII
DISPOSIÇÕES

tNDICE

Henrique Lott.
GERAL

TíTULO 1 -

TíTULO IV -

OUTRAS DIS.'>OsIÇÕES

Capitulo VI - Dos órgãos subordínados.
Art. 12. Estabelecimento Central de
Material de Saúde do Exército.
Art. 13. Laboratório QUWllcO Farmacêutico do Exército.
Art. 14. Farmácia Central do Exército.
Capitulo VII - Das Substrruíções.
Capítulo VIII -:- Disposições Gerais.
iNDICE DE ASSUN7'OS
(REMISSIVO)

GERAIS

Art. 16. Os Chefes de Seção, pata
efeito de disciplina e [ustdçaç tém atribuições equivalentes às de comandante de unidade.
Art. 17. Em complemento às prescrições contidas neste Regulamento, a
Diretoria Administrativa elaborará
seu regimento interno.
Rio de .raneíro, DF, 12 de fevereiro
de 1959. -

(S/2) .

(ANALJT1CO)
GENERALID.WES

Capítulo I - Da Diretoria e suas
finalidades.
Art. 19 Finalidade.
Art. 29 Competência.

ATRIBUIÇÕES
Da Chefia das Seções ..,....- Art. 11.
Do Diretor Administrativo - Art.
10.
Do Estabelecimento Central de Ma-

terial de Saúde do Exerorto - Art 12.
Da Farmácia Central do ;~"{ército
- Art. 14.
Do Laboratório Quimico Iearmacêutico do Exército - Art. B.
Da P Seção (S/I) Pessoal - Artigo 79.
Da 2~ Seção (S/2) jnstruçâo, Publicaçõea e 'Estatística - At-t 89.
Da 31). Seção (S/3) Suprnnento
Art. 99.
DIRETOR ADMINISTRArLIVO

Atribuições -

Art. 10.
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DISCIPLINA E JUSTIÇA

Art. 16

Atribuições -

ESTABELECIMENTO C.EN'.fRAL DE
MATERIAL DE 6AlJDE DO
EXJlRCITO

Atribuições -

SUBSTITUIÇÕES

Art. 9 9.
Normas -

Art. J.5.

SUPRIMENTO
Estudo e elaboração ~ Att

g9

Art. 129.

ESTATíSTICA
Atrfbuíções da DA -

Art. ?9 6).
Estudo e elaboração - Art. 89 •
FARMACIA CENTR,AL DO
EXÉRCITO

Atribuições -

Art. 14.

INSTRUQAO
Estudo e elaboração _ Ar'.;. g9.
\ INSPEÇAO E

FISCALI:0AÇAO

Estudo e elaboração -

Art. 8.;" 8).

LABORATóRIO QUíM!CO FARMACItUTICO DO EX1tP~CITO

Atribuições -

Art. 13.

MOBILIZAÇAO

Atribuições da DA - Art. 29 7).
Estudo e elaboração - Art: 89 4).
PESSOAl.

Estudo e elaboração _

Art.. 79.

PROGRAlV.tAS

Aprovação -

Art. 29 3).

PUBLICAÇõES

Estudo e elaboração -

Art. 89 .

RECURSOS FINAN0EIROS

Atribuições da DA- Art, 2,9 lQ) b.
Atribuições do Diretor - Art. 10.
11) .

DECHETü N9 45.406, DE 12
FEVEREIRO »s 1959

DE

Aprova o Regulamento. 0.a Diretoria
Geral de Saúde do Exerclto (DGSE) .

O Presidente da Republica, usando
da atrfbuícão que lhe contere o arbígo 87, inciso r, da oonsntutçãc Fede! al, decreta:
Art. J. 0 Fica aprovado o ReG'l':'.~\l,m.en
to da Diretoria Geral de gaúde do
Exército (R-174),- que com éste baixa,
assinado pelo General de Exército
Henrique Baptista Duf'rles 'I'eíxeira
Lott, Ministro de Estado dos Negócios
da Guerra.
Art. 29 O Ministro da Guerra ~ Ica
autorizado abaixar, em complemento
a êste Regulamento, novas In..stmcões
para o funcionamento do Sei"ViÇO de
Saúde, e que se refere o DBC1-eto número 41.186, de 20 de março de 1957.
Art. 3° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua puclícação,
ficando revogados os Decretos nc 984,
de 23 de julho de 1936 e ne 32.090,
de 14 de janeiro de 1953, bem assim
quaisquer outras disposições em contrário.
Rio de - Janeiro, 12 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

FI enrique Lott

REGULAMENTO DA DIRETORIA
GERAL.DE SAODE DO EY~RCITO
(D G S E)

REGIMENTO INTERNO

Elaboração -

Art. 17.
SEÇõES

Atribuições - Arts. 7Q 8' e 99.
Denominações ~ Art. 59.
Desdobramento - Art. 60
Organização - Art. 39
1l.l Seção (S/I), Pessoal _. Art. 79.
2l.' Seção (S/2), Instrução, Publicações e Estatística - Art 8~.
3l1o .Seção (8/3), Suprimento

TiTULO I
Generalidades
CAPíTULO 1
DA DIRETORIA E SUAS

FINALIDAr,ES

Art. 1Q A Diretoria Geral de Saúde
do Exército (DGSE), diretamente su-

bordinada ao Departamento de provisão Geral, incumbe-se das. attvídedes relativas ao estado de saude do
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pessoal do Ministério da Guerra e ao
suprimento e manutenção de u:..a teríal
de saúde.

Art. 29

Â

Diretoria Geral de Saúde

do Exército compete:
1) orientar, coordenar e fiscalizar,
consoante diretrizes ou normas baixadas pelo DPG, o Serviço de Saúde,
particularmente as Diretoria') subordi-

nadas, no que diz respeito a:
a) elaboração e execução dQS programas das atividades que toes cabem, principalmente as ligadas D, saúde do pessoal, necessárias à vida corrente do Exército e à sua rncldlização;

10) colaborar com a Diretoria Geral do Ensino na organização dos cursos da Escola de Saúde do Exercito;
11) colaborar com a Diretoria Geral
de Intendência no estudo de tipos de
ração;
12) propor ao DPG os programas necessários à execução de seus encargos, bem como os recursos financeiros correspondentes.

TíTULO 11
Organização
CAPíTULO U

obtenção, recebimento, .armazeDA ORGANIZAÇÃO GERAL
namento e distribuição, recolhimento
Art. 39 A Diretoria Geral de Saúde
e inspeção do material de saúde ínclus.ive no que tange
efetivaçáe do do Exército compreende:
equipamento do terrrrtóno J.Q3 Re1) Direção;
giões Militares;
2) 3 (três) Seções.
c~
administração do material, ~s
São diretamente subordinapecialmente quanto à manutenção, ar- dasArt.à 49
Diretoria Geral ele Saúde do
mazenamento e proteção, inspeção, esExército:
pecificação, padronização ;;) cataloga1) Diretoria Técnica'
çao:
2) Diretoria Administrativa.
d) execução de pesquisas cíentdfícaa:
e) elaboração de manuais técnicos:
CAPíTULO UI
.I) intercâmbio com mstituíçõea mé~
DA ORGANIZAÇÃO PORlVIENORIZADA
dicas ~lVIS e milttares, naoícnaís e estrangeíras:
Art. 5.9 A Dírecão da DOSE com2) aprovar os programas das ativipreende:
dades das Diretorias subordinadas'
1) Diretor;
3) coordenar e físealizar ~ i-'re~aro
z,) Gabinete.
d!! mobilização a cargo das DiretoArt. 6.<' O Gabinete compreende:
nas subordinadas;
1) Chefia;
4) programar a aplicação dos re2) -t.« Divisão (D/I) Pessoa-l'
cu~sos financeiros que lhe forem atrí3) 2.~ Dlvisão (D/2) _ Expedlb~
bl~ldos para atender aos encargos das
te e Serviços Auxiliares;
Diretoríaa subordinadas;
4) 3.~ Divisão (D/3) ~ Relações
5) adquirir, de conformidade com Públicas.
normas baixadas pelo DPG, os artigos
Art. 7. 9 As Seções denominam-se:
necessários ao suprimento do mate1) 1.~ Seção (S/I)' - Estudo, Corial de saúde, propondo a ímpcrtação
ordenação e Oontrôle:
dos mexistentes no mercado nacional;
2.~ Seção (S/2)
- Mobilizacão
6) providenciar os reajustamentos e 2)
Estatística:
~
e nivelamentos dos estoques de artí3) Seção Administrativa.
gos cujc suprimento lhe compete supertntender ;
Art. 8. 9 A Seção Administrativa.
7) ti-atar dos assuntos de estatísti- compreende:
ca na esfera de suas atdvidadcs:
1) Chefia;
8) realizar o preparo da nobiliza2) Tesouraria;
ç ã o industrial, na esfera de euas atri3) Almoxarifado.
buições;
Art. 9.9 Em função da disponibi9) movimentar as praças do Quadro
de Especialistas -de Saúde do Exérct- lidade em pessoal, o Diretor poderá
toiencre os órgãos diretamente subor- desdobrar as Seções em Subseções,
dinados e entre as Zonas de zaercíto de forma a melhor atender à distribuição de seus encargos.
e H.egiões Militares;
b)

à

Aros
TtTULO

tu

Atribuições

CAPíTULO IV
DAS

ATRIBUIÇÕES

I -

ORGÂNICAS

Do Gabinete

Art.

10. Ao Gabinete compete:
tratar dos assuntos referentes
a pessoal e relações públicas;
2) dirigir os serviços auxiliares e
de expediente.
1)

II -
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Das' Seções

Art. 11. A 1~ Seção (S/1) , Estu~
do, Coordenação e Oontrôle cabem o
estudo e a elaboração da documentação visando:
1) à instrução militar e técnica do
pessoal, unidades e órgãos do Serviço, a cargo da Diretoria;
2)
à instrução, cursos, estágios e
assuntos de ensino do pessoal do Serviço de Saúde;
3) à obtenção, recebimento, armazenamento, distribuição e recolhtmcnto de material a cargo da Diretoria;
4) ao contrôle da aquisição, produção, transferência, distribuição, mvelamentc e estccagem de suprtmentos a cargo da Diretoria;
5) à manutenção e proteção do
material e segurança das instalações;
6) à legislação peculiar às ativadaeles do Serviço, inclusive a elabora-.
cão de manuais técnicos;
7) à dotação e, emprêgo de recur..
sos financeiros necessários ao atendimento dos encargos' da Diretoria e
órgãos subordinados;
8) à orientação das atividades relacionadas com o equipamento do
território;
9) à inspeções e fiscalização.
Art. 12. A 2.~ Seção (S/2), Mo~
bilízação e Estatistica _ cabem o
estudo e a elaboração da documentação visando:
1) à orientação das atividades relacionadas com o preparo da Mobilização Industrial.
2) à coordenação e fiscalização dos
trabalhos da mobilização de materiaI;
3) à colaboração na Mobütsaçâo
do Pessoal;
4) ao preparo e atualização dos
dados estatísticos necessários à D1retorta para o desempenho das .atrtbuíçôes que lhe competem;

5-)
ao contrôle da obtenção de
dados estatísücos . pelos órgãos subordinados;
6) à padronização, especificações e
normas técnicas, acondicionamento e
embalagem de suprimentos de sua
competência.
:Art. 13. A Seção Administrativa
competem o estudo e a elaboração
da documentação visando:
1) aos assuntos administrativos da
atribuição da DGSE;
2) às 'concorrências públicas e administrativas e tomadas dê
eços:
3) à coordenação e ao contrôle
da Tesouraria e Almoxarifado.

CAPíTULO V
DAS

ATRIBUIÇÕES

I, -

FUNCIONAIS

Do Diretor

Art. 14. Ao Diretor-Geral de Baúde compete:
1) dirigir o Serviço de Saúde do
Exército;
2)
orientar, coordenar e fiscalizar
as atividades da Diretoria-Geral e
das Diretorias subordinadas, baáxando diretrizes e ínstr nçôes, ou Pl'OR
pondo ao Chefe do DPG, quando eS
capar à sua alçada, as medidas ne-cessárias;
3) aprovar o regimento interno da
Diretoria;
4) inspecionar e ordenar ínspecôes: .
~ 5)' 'apresentar ao Chefe do DPG os
relatórios das Inspeções realizadas,
asslnalandc as deficiências verificadas e sugerindo as medidas' para seR

ná-Ias:

6) manter-se ao corrente das atividades e necessidades da DiretoriaGeral e das Subordinadas;
7) colaborar com o Diretor-Geral
de Ensino no que se refere à formação e ao aperfeiçoamento do pessoal do Serviço de Saúde;
8) colaborar com o Diretor-Geral
de Intendência no estudo de tipos
de rações;
9) indicar ou designar, quando rõr
o caso, o pessoal dos Quardos do
Serviço de Saúde para integrar ou
exercer comissões, fazer cursos ou
estágios;
10) designar os membros dar Junta Superior de Saúde;
,
11) encaminhar diretamente ao Fiepartamento Geral do Pessoal- a pro-
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posta de movimentação dos oríctnra
dos Quadros do Serviço de Saúde;
12) movimentar as praças especialistas de saúde entre os órgãos diretamente subordinados entre as Zonas de EXército e as RM;
13) propor os Quadros de Organização, bem como os de Distribui-

ção do Pessoal do SS;
14) aprovar 08 programas das ati-

vidades das Diretorias subordinadas:
15) determinar as inspeções de saú~
de pela Junta Superior de

6) organizar o calendário dos trabalhos da Seção;
7) propor, em função da disponibilidade do seu pessoal, o desdobramento
da Seção em Subseções.
IV -

Do Chefe da Seção
Administrativa

Art. 17. Ao Chefe da Seção Admínistrativa competem as funções regulamentares de Fiscal Administrativo.

Saúde

quando solicitadas e concedidas, d~
acórdo com a legislação em vigor;
16) manter-se ao corrente da situação de saúde dos efetivos do Exército.

TITULO IV

Outras disposições
CAPíTULO VI

11 -

Do Chefe do Gabinete

Art. 15. Ao Chefe do Gabinete com-

pete:
1) responder perante o Diretor Ge-

ral de Saúde do Exército pelo funcio-

namento do Serviço a cargo do Gabínete;
2) orientar, dirigir e fiscalizar os
estudos e a elaboração dos documentos aeargo do Gabinete;
3) distribuir o serviço pelas Divisões, coordenando suas atividades;
4) despachar com o Diretor Geral
de Saúde do Exército;
5) apresentar os dados referentes ao
Gabinete e coordenar a elaboração do
relatório anual da DGSE'
6) dirigir o cerimonial e' os atos sociais;
7) desempenhar, quando lhe forem
delegadas, as funções de Agente Diretor;
8) coadjuvar o Diretor Geral na
instrução do pessoal da DGSE.
III -

Dos Chefes de Seção

Art. 16. Aos Chefes de Seção compete:
1) responder perante o Diretor Geral de Saúde pelo funcionamento do
serviço a cargo da Seção;
2) orientar, dirigir e fiscalizar os
estudos e a elaboração dos documentos a cargo da Seção;
3) distribuir o serviço pelos oficiais
da Seção, ou Subseções, coordenandolhes as atividades;
4) despachar com o Diretor Geral
de Saúde do Exército;
5) apresentar os dados necessários
à elaboração do relatório anual da Diretoria;

DOS ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Art. 18. A Diretoria Administrativa
(DA) incumbe-se das atividades relativas ao suprimento e manutenção do
material de saúde.
Art. 19. A Diretoria Técnica (DT)
incumbe-se das atividades relativas ao
estado de saúde do pessoal.
CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 20. As substituições temporárias na DGSE obedecerão as seguiutes normas:
Chefe de Gabinete ou Seção pelo
oficial mais antigo do Gabinete ou da
Seção, respeitadas, nas substituições
normais, as condições privativas de
Quadro ou Serviço; nas substítuícõea
eventuais, o oficial mais antigo do gabinete ou da Seção responderá pelo
expediente.
CAPíTULO VlIl
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art: 21. O Chefe do Gabinete e os
de Seção, para efeito de disciplina e
justiça, têm atribuições equivalentes
às de comandante de unidade.
Art. 22. Em complemento às prescriações contidas neste Regulamento,
a DGSE elaborará seu regimento interno.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1959. -

Henrique Lott.
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REGULAMENTO

FEVEREIRO DE 1959

DA

Aprova o Regulamento da Diretoria
Técnica da Diretoria Geral de
Saúde do Exército (DT/DGSE)

DIRETORIA TIi:CNICA

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento da Diretoria Técnica da Diretoria Geral de Saúde do Exército
(R-58)· que com êste baixa, assinado
pelo General de Exército Henrique
Baptista Duffles Teixeira Lott, Ministro de Estado dos Negócíos da
Guerra.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas quaisquer disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1959; 1389 da independência e 719 da
República.
~

TíTULO 1

JUSCEUNO KUBITSCHEK.

n enrique Lott.

(DT)

Generalidades
CAPíTULO I
DA DIRETOR1A E SUAS FINAIJDADES

Art. 19 A Diretoria Técnica (DT),
diretamente subordinada à Diretoria
Geral de Saúde do Exército, incumbe-se das atividades relativas ao estado de saúde do pessoal.
Art. 29 A Diretoria Técnica compete:
1)
dirigir, coordenar e fiscalizar,
consoante normas baixadas pela
DGSE, as atividades relacionadas
com a medicina preventiva e curativa
no .âmbito do Exército;
2)
orientar e controlar a organização e o funcionamento dos serviços
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médícos, odontológico, farmacêutico
e auxílíares:
3) orientar a execução de pesquisas
científicas;
4) aprovar os programas das atívidades dos órgãos subordinados;
5) tratar- dos assuntos "de estatística
na 'esfera de suas atividades;
6) realizar o preparo da mobilização, na esfera de suas atribuições;
7) elaborar manuais técnicos;
8) estudar, adaptar e difundir a
doutrina médica em vigor;
9) estudar a composição e preparação de rações, estabelecendo padrões
alimentares, dietas hospitalares e de
profilaxia das doenças de carência;
10) .cooperar nas atividades relacionadas com a Educação Física no
Exército;
11) elaborar e submeter à DGSE:
a) programa das atividades da Diretoria;
b) 'proposta dos recursos financeiros necessários à execução de seus
encargos;
C) normas relativas à medicina preventiva e curativa;
à) diretrizes para a inspeção física
e psicológica do pessoal;
e) proposta dos currículos da Escola de Saúde do Exército.
TiTULO II
Organização
OAPiTULO
DA ORGANIZAÇÃO

II
GERAL

Art. 39 A Diretoria Técnica compreende:
1) Direção;
2') 3 (três) Seções.
Art. 49 São diretamente subordinados à Diretoria Técnica:
1) Hospital Central do Exército;
2) Instituto de Biologia do Exército:
3/ Policlínica Central do .Exército;
4) Sanatório Militar de Itatiaia;
5) ,Hospital de Convalescentes de.
Itatiaia.
OAPíTULO III
DA

ORGANIZAÇÃo

PORMENORIZADA

Art. 59 As Seções denominam-se:
1) r..« Seção (S/I), Estudo e Pesqutsa:

2) 2\10 Seção (S/2), Orgnnízaçãe
Hospitalar e Serviços Complementáres:
3) 3l). Seção (S/3) , Medicina Legal
e Preventiva.
Art. 69 Em função da disponibilidade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em subseções,
de forma a melhor atender à distribuição de seus encargos.
TiTULO III
Atribuições
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES ORGÂNICAS

1 -

Das Seções

Art. 7Q A ll). Seção (S/1), Estudo
e Pesquisa - incumbem o estudo, a
pesquisa e a elaboração da documentação visando:
1) à adaptação e di1usão da dou ~
trina médica em vigor;
2) às 'atividades relacionadas:
a) com a medicina, suas especialidades e ciências afins;
b) com a cirurgia e especialidades
correlatas:
3) a-os efeitos dos agentes tísicos,
químicos, biológicos e radiológicos, à
agressão psicológica e respectivos
meios médicos de defesa e proteção;
4) à emissão de pareceres, instruções, diretrizes padrões e normas
técnicas na esfera das suas abnbuí-

cões:

5) à adoção e emprêgo de material técnico de I campanha;
6) ao preparo da mobilização, na
esfera das atribuições da Diretoria.
Art. 89 A 2~ Seção (S/2) , Organização Hospitalar e Serviços Complementares competem o estudo e a
elaboração da documentação visando:
1) ao estabelecimento de normas
para a organização, localização, instalação, administração e operação de
hospitais, policlínicas e órgãos similares, e respectivo equipamento;
2) à fixação de normas para. a
evacuação de doentes e feridos;
3) às atividades relacionadas com
os 'serviços Odontológico, Farmacêutico e Auxiliares;
4) ao contrôle e regulamentação
do uso de entorpecentes no Exército;
5) à emissão de pareceres, inatrucões, diretrizes e normas técnicas,
na esfera das suas atribuições;
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6) à preparação e atualização dos
'dados estatístico'? necessários à Diretona' para o desempenho das atríbuíções que lhe competem.

Art. 9? A

3~

Seção (8/3),

na Legal e Preventiva -

Medici~

incumbem

o estudo e a elaboração da documen-

tação visando:
1) ao estabelecimento de medidas,
instruções e diretrizes sôbre:
a) contrôle sanitário,
higiene individua-l, coletiva, industrial e do
trabalho;
b) seleção,
física, profissional e
psicológica;
c)
d)

inspeções e juntas de saúde;
aptidão

física,

incapacidade e

invalidez para o serviço militar;
e)

profilaxia e imunização de do-

eriças

transmissíveis;
educação sanitária da tropa;
g) contrôle médico e
técnico da
instrução de educação física no
Exército;
h) profilaxia
das desnutriç,ões:e
carências alimentares;
2) ao estabelecimento
e proposta
de cardápios regionais, dietas hospitalares. composição das rações e contrôle higiênico dos alimentos;
3) à emissão de pareceres técnicos
sôbre processos de reforma ou consultas decorrentes de incapacidade
física ou invalidez;
4) a pesquisas sôbre o tipo étnico
brasileiro.
f)

CAPíTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

I -

Do Diretor

Art. 10. Ao Diretor' Técnico compete:
1) orientar. coordenar e fiscalizar
as atividades da Díretorta e órgãos
subordinados, baixando díretrlzes e
instruções. ou propondo ao Diretor
Geral de Saúde do Exército, quando
escapar a sua alçada, as medidas necessárias;
2) aprovar o regimento interno da.
Diretoria;
3) insp-ecionar e ordenar inspeções;
4) apresentar ao Diretor Geral de
Saúde do Exército os relatórios das
Inspeções realizadas, assinalando as
deficiências verificadas e sugerindo
as medidas para saná-Ias:

EXECUTIVO

5) manter-se ao corrente dás atividades e necessidades da Diretoria
e órgãos subordinados;
,
6) orientar e coordenar os trabalhos de mobilização e equipamento
do território peculiares às atividades
da Diretoria, colaborando na mobilização do pesso-a,
7) propor ao Diretor Geral de
Saúde do Exército a movimentação
do pessoal que julgar conveniente
para execução dos serviços a cargo
da Diretoria;
8) Indicar ou designar,
quando
fôr o caso, o pessoal subordinado
para integrar ou exercer comissões,
fazer cursos ou estágios;
9) promover a elaboração de regulamentos e manuais técnicos:
10) aprovar o programa das atividades dos órgãos subordinados;
11) propor ao
Diretor Geral de
Saúde do Exército os programas dos
trabalhos necessãnos à execução dos
seus encargos. bem como OS recursos
financeiros correspondentes.
II -

Dos Chefes de Seção

Art. 11. A-os Chefes de Seção
compete:
1) responder perante o Diretor pelo
funcíonamen to do serviço a cargo da.
Seção;
2) orientar, dirigir e fiscalizar os
estudos e a elaboração dosidocumentos a. cargo da Seção;
3) distribuir o serviço pelos oficiais da Seção ou Subestações, coordenando-Ihes as "atividades;
4) despachar com o Diretor;
5) apresentar os dados necessários
à elaboração do relatório anual da
Diretoria;
6) organizar o calendário dos trabalhos da Seção;
7) propor, em função da disponibilidade em pessoal, o desdobramento da Seção em Subseções.
TiTULO IV
Outras disposições
CAP1TULO VI
D:)S

ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Art. 12. O Hospital Central do
.Exército (HlGE) destina-se:
1) ao tratamento hospitalar de:
a) militares do Exército da ativa
reserva remunerada e reformados, ~
seus dependentes;
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b) servidores civis do Ministério
da Guerra em casos de urgência ou
acidente em serviço;
c)
militares de outras Fôrças Ar~
madas, . excepcionalmente,
mediante
autorização expressa do Diretor-Geral
de Saúde do Exército;
2)
a funcionar como um centro
de especialização e aperfeiçoamento
para o pessoal co Serviço de Saúde
do Exército.
Art. 13. O Instituto de Biologia
do Exército (IBE) incumbe-se de:
1) suprir o Serviço de Saúde do
Exército de produtos biológicos necessários às suas atividades;
2) realizar exames bioqutmicos e
bacteriológicos para elucidação díagnóstica;
3)
realizar pesquisas cientificas no
ínterêsse do Serviço de Saúde do
Exército;
4)
constituir-se, também, em centro de especialização e aperfeiçoamenta para o pessoal ào Serviço de
Saúde do Exército.
Art. 14. A Policlínica Central do
Exército CPCE) destina-se:
1)
ao tratamento ambulatório de:
a)
militares do Exército da ativa,
reserva remunerada e reformados e
seus dependentes;
o) servidores civis do
Ministério
da Guerra, em casos de urgência ou
acidentes em serviço;
2) a funcionar como um centro
de especialização e aperfeiçoamento
para o pessoal do Serviço ce Saúde
do Exército.
Art. 15. O Sanatório Militar de
Itatiaia (SMI) incumbe-se de receber e assegurar o tratamento sanatorial dos militares do Exército, portadores de tuberculose e ""- no limite
de suas possibilidades - dos respectivos dependentes.
Art. J.6. O Hospital de Convalescentes de Itatiaia (HOI) incumbe-se
de receber e proceder à reabilitação
física G'Os convalescentes baixados diretamente ou por transferência de
outros hospitais do Serviço de Saúde
do Exército.
CAPíTULO

VII

DAS SUBSTITUIÇÕES

Ar'\.;. 17 As substituições temporárias na Diretoria Técnica obedecerão
ao principio hierárquico da precedência militar, respeitadas, nas substituições normais, as condições prtvatívas de Quadro ou Serviço; nas substituições eventuais, o oficial mais
antigo responderá pelo expediente.

CAPíTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. Os chefes de Seção, para
efeito de disciplina e justiça, têm"
atribuições equivalentes às de comandante de unidade.
Art. 19. Em cumprimento às prescrições contidas nêste Regulamento, eDiretoria Técnica elaborará seu regimente interno.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1959. -

FIenríque Lott.
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DECRETO

N ' l? 450408 -

DE 12 DE

FEVEREIRO DE 1959

outorga ao Govêrno do Estado do
Paraná concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de
um desnível existente no curso dágua Andirá, Distrito e Município
de São Jorge, Estado do Paraná.

o presidente da República, usando
da atribuição que -lhe .conrere o artigo 87, inciso r, da Constituição, de
acôrdo com o art. 15-0 do Código de
.águas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1. l? lt outorgada ao Govêrno
do Estado do Paraná concessão para
o aproveitamento da energia hidráulica de um desnível existente no curso dágua Andirã, Distrito e Município de São Jorge, Estado de Paraná, respeitados os direitos de terceiros.
§ 1. 9 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda. a aproveitar, a descarga
de derivação e a potência.
§ 2. l? O aproveitamento- destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para scrvíco
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no Município de São Jorge, Estado do Paraná.
'
Art. 2. 9 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.'Ü19, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia- elétrica.
Art. 3,9 Caducará' o presente título, independentemente de ato declaratório, se o concessionário não
satisfizer às seguintes condições:
l-Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publícaçâotdêste Decreto, o projeto de aproveitamento hidroelétrico, observadas as
normas técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho de aprovação da

187

EXECUTIVO

respectiva minuta pelo Ministro da.
Agricultura.
III - Requerer à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatória, a averbação do
registro do referido contrato no Tribunal de Contas, dentro de sessenta
(60) dias do registro.
IV Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
'Ministro da Agracultura, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as-modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da Agricultura.
Art 4. Q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 5,9 Findo o prazo da concessão todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, revesterâo ao Estado do
Paraná.
§ 1. 9 O concessíonárto poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja - renovada; mediante as
condições que vierem a ser estipuladas,' desde' que faça a prova de que
o Estado do Paraná não Se opõe i
utilização dos bens objeto da reversão.
§ 2. Q O concessionário deverá entrar com o pedido a que se refere
o parágrafo anterior até seis (5)
meses antes de findar o prazo de
vigência da concessao, entendendose se o não fizer, que não pretende
a renovação.
Art. 6. 9 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro do respectivo contrato pelo Tribunal de contas.
Art. 7. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1959; 133.Q da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneçhetti,
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DEGRETO NQ 45.409 - DE 12
FEVEREIRO DE 1959

DE

Autoriza a Comissão Estadual àe
Energia Elétrica do Rio Grande
do sul a instalar um grupo diesel
elétrico.

o Presidente da República. usando
da atrrbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constituição, e
nos têrmos do artigo 39 do Decreto-

de fevereiro de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 49 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mârio Meneghetti.

lei nc 3.763, de 25 de outubro de 1941,

combinado com o artigo 10 do Decreto-lei nc 2.281, de 5 de junho de
1940,
Considerando que pela Resolução
nv 1.576, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de

Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Comissão Estadual de Energia Elétrica do
Estado do Rio Grande do Sul, a
instalar, na cidade de Pelotas, um
grupo diesel elétrico.
§ 19. A energia elétrica produzida

pelo grupo a ser instalado destina-se
a suprir a concessionária local.
§ 29 As características técnicas das
instalações ora autorizadas, serão fixadas pelo Ministério da Agricultura, POl' ocasião da aprovação dos
projetos.
Art. 29 caducará o presente trtuio,
Independente de ato declaratório, se
a Comissão Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do
Sul não satisfizer as seguintes condiçôes:

I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro de noventa (9())
dias, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os projetos e orçamentos respectivos.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura.
Art. 39 A presente autorização fica
.subordínada às demais determínacões
contidas no Decreto n.c 41.019, dé 26

DECH.ETO N9 45 410 FEVEREIRO

DE

12 DE

DE 1959

conccae autorizaçâo para funcionar
como emprêsa de energia elétrica à
Companhia Urbanizadora da Nova.
Capital do Brasil (NOVACAP).

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e tendo

em vista o disposto no arr.. 1. I? do
Decreto-lei n.c 938, de 8 de dezembro
de 1938, e o que requer a Companhia
jjrbanízadora da
Nova Capital do
Brasil (NOVACAP), decreta:
Art. 1.1? E' concedida à Companhia
Urbanízadora da Nova Capital do
Brasil (NOVACAP) .eeotaca na região
definida no art.. 1(} da Lei n ~ 874, de
19 de setembro de 1956, autorlzacão
para funcionar como emprósa .de
energia elétrica, de acôrdc com o DeR
creto-leí 119 938, de 8 de dezembro
de 1938, ficando a mesma ccrlgada,
para os seus objetivos, a satisfazer
integralmente as exigências do Código de Águas (Decreto n.s 24.643, de
10 de julho de 1934), leís suuseqüentes e seus regulamentos, sob pena de
revogação do presente ato.
Art. 21? O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1959; 138.1? da Independência e 715'
da República.
'
JUSCELINO

KUBITSCI;IEK.

Mario Iâeneçhetti.
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DECRETO N.'? 45.411 - DE 12
F:E.'VEREIRO DE 1959

DE

Declara públicas, de uso comum, da
domínio da União e do Estado ~o
Paraná, as águas do Rio "Manguez..
rintui",

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos termos do artigo 5.'? do Decreto..
lei n.c 2.281, de 5 de junho de 1940,
Considerando que o edital de elassíficaçâo do curso d'água publicado
no Díórío Oficial de 5 de julho de
1958, não' suscito~ qualquer contesta..
ção ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art. 1.9 São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio da Uníão,
as águas do curso d'água "Mangueirinha" desde suas nascentes até sair
da faixa de 150 (cento e cinqüenta)
quilômetros ao longo da fronteira,
onde passam a ser do domínio do
Estado do Paraná, que se acha incluído no Município de Mangueírtnha e é tributário pela margem esquerda do Iguaçu.
Art. 2.9 mste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.1? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de, Janeiro, 12 de fevereiro de
1.959, 138.9 da Independência e 71.9
tia República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.'" 45.412 FEVEREIRO

DE

12 DE

DE 1959

Outorga à Prefeitura Municipal
de
Gouvêa concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de desnível existente no córrego Braúna,
no distrito
sede do município de
Gouoea, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, de aoôrdo com o art. 150 do Código de Aguas
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(Decreto n.v 24.643, de 10 de julho de
1934), decreta:
Art. 1.° É, outorgada à Prefeitura
Municipal de Gouvêa concessão para
o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de desnível existente
no córrego Braúna no distrito sede
do município de Gouvêa, Estado de
. Minas Gerais, respeitados os direitos
de terceiros.
§ 1.0 Em portaria do Ministro
da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga de
derivação e a potência da etapa inicial, bem como das subseqüentes, à
medida que forem sendo aprovados os
projetos correspondentes.
§ 2.° O aproveitamento destina-se à
produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica para serviço públíco, de utilidade pública e para comércio de energia elétrica no povoado de
Barão de Guadcui do município de
Gouvêa, Estado de Minas Gerais.
§ 3.° Fica excluído o povoado
de
Barão de Guaicuí da zona de concessão da Companhia Luz e Fôrça Hulha Branca.
Art. 2.° A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3.'" Caducará o presente título,
independentemente de ato declaratório, se a concessionária não -satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três
(3)
vias, dentro do prazo de' um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto do aproveitamento
hidroelétríco,
observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho de aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
lI! - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
de registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura,
executan-
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do-as de acôrdocorn os projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricul-

tura.

Art. 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato pelo Tribunal
de Contas.
AJ't. 5.° Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento existirem em função exclusiva e permanente da produção, transmissão e distribuição da energia elétrica, referentes ao
aproveitamento
concedido, reverterão ao Estado de
Minas Gerais.
§ 1.0 À concessionária poderá requerer ao Govérno Federal que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas,
desde que faça a prova de que o Estado de Minas Gerais não se opõe a
utilização dos bens objeto da rever-

no Diário Oficial de 13 de janeiro de
1958, não suscitou qualquer contestação ou reclamação:
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art. 1.9 São declaradas públicas, da
uso comum, do, domínio da União
na parte marítima e do domínio do
Estado do Espírito, Santo no restante do seu curso, as águas do curso
denominado "Guarapart" em tôda a
sua extensão, que se acha incluído no
município de Guaraparl e se lança no
OCeano Atlântico.
Art. 2.(J l1:ste Decreto entra em vr-'
gor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dieposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1959; 138.9 da Independência e 71.'?da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

são.

§ 2.° A concessionária deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se o não fizer que n8,Q pretende a renovação;
Art. 6.° O presente Decreto entra
em víaor na data da SUa publtcaçao .
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de' fevereiro de
H)59; 138.') da Independência e 71.° da
República.

°

JUSCEUNO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçhettá,

D'ECR,ETO N.(J 45.413 _ DE 12 DE
FEVEREIRO DE 1959
Declara públicas, de uso comum do
domínio da Unido e ao Estado do
Espírito Santo, as aguas do Rio
Giuirupcri.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
termos do artigo 5.9 do Decreto-ler
n.c 2.281, de 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de elassirlcação do curso d'água públtcado

DEOP...ETO N.o 45.414 -r- DE 12
FEVEREIRO DE 1959

DE

Declara de utilidade pública umaárea de terra situada no Município
de Araras, Estado de São Paulo,
destinada à localização de umasubes'tação
transforma d o r a
da
Companhia Huiroelétrica '/.0
Rio
'Pardo, e autoriza a, citada Com-panhia a promover a desapropriação da referida área de terra.

o presidente da República, usando da atribuição que lhe _confere
artigo 87. inciso I, da Constituição,
tendo em vista o disposto no Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941 e considerando o requerido pela
Companhia Hidroelétrica do Rio
Pardo, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública uma, área de terra com
14.400 m2 (quatorze mil e quatrocentos metros quadrados) , situada
no Município de Araras Estado de
São Paulo, figurada na planta número LT-{}36, aprovada pelo Diretor
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura. de propriedade atribuída a Ernaní Lacerda de Oliveira,
área esta destinada à localização deuma subestação traneformadora da;
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Companhia Hídrcelétrica . do Rio
pardo, concessionária de aproveitamenta de energia hidráulica pelos
Decretos na. 31.757, de 11 de novembro de 1952 e 38.097, de 17 de
outubro de 1955.
Art. 2.° Fica autorizada a Companhia Hídroelétrica da HiG Pardo
a promover a desapropriação da referida área de terra na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Para os efeitos
do artigo 15 do Decreto-lei n.c 3.365,
de 21 de junho de 1941, considerado
o que dispõe o Decreto-lei no 9.811,
de 9 de setembro de 1946, a desaprcprtação de que. trata o presente decreto é declarada de caráter Urgente.
Art. 3.° O presente decreto entra em vigor na data de sua' publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro
de 1959, 138.° da Independência e 71.
da República.
JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK

taeneunetu

DE 12 DE
19:59

DEGRETO N9 45.415 VEREIRO DE

FE~

Outorga à Companhia Geral de Minas concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica do trecho do Rio Grande
compreendido entre um ponto situado 12 lem a jusante da jaz do
Rio Canoas e outro localizado 6 km
a jusante da jaz do córrego Tapera,
nos municípios de Rijaina e pedregulho do Estado de São Paulo e
Sacramento do Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e nos
têrmos do artigo 1'50 do Código de
Águas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1S34) , decreta:
Art. 15' E' outorgada à Companhia Geral de Minas concessão para
o aproveitamento progressivo da
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energia hidráulica do trecho do Rio-Grande, compreendido entre um ponto situado 12 km a jusante da foz do
Rio Canoas e outro localizado 6 km
a jusante da foz do córrego Tapera,
nos municípios de Rífaina e pedregulho, do Estado de São Paulo e Sacramento do. Estado de Minas Gerais,
respeitados os direitos de terceiros.
§ 18 'Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação, dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a-potência da etapa inicial, bem como das subseqüentes, à
medida que forem sendo aprovados
os projetos correspondentes.
§ 29 O aproveitamento destina-se
a utilização da' energia para consumo
exclusivo da concessionária.
Art. 25' A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 38 Caducará o presente ütulo, independente ele ato declaratório,
se a concessionária não satisfizer as
seguintes condições:
I _ Submeter à aprovação do Mi-nistro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um O) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto do aproveitamento
hidroelétríco, observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicaçãodo despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
UI - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar é, concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo:
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem
autorizadas, se necessárias.
. Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorro-.
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Rio de Janeiro, a reformar o sistema
de distribuição de energia elétrica
daquela cidade.
Art. 2.'" A presente autorização fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os se.vlços de
energia elétrica.
Art. 3.'1 Caducará o presente titulo
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer as se-

gados por ato do Ministro ç. Agrtcultura.
Art. 49 Findo o prazo da "conces.são, todos os bens e ínstalaçóes que,
no momento existirem em função ex.clusíva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão à Irníao .
§ 1.9 A concessionária poderá 1'equerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas.
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gutntes condiçôee:

'

§2.l? A concessionária deverá en-

trar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até seis (6) meses
.antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se o não
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 5.9 A presente' concessão vigorará pelo prazo de trinta (3D) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas.
Art. 6.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
,195-9, 13189 da Independência e 71Q
.da 'República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghecti

1 - Submeter à aprovação do Mintstro . da Agricultura, em três (3)
vias. dentro do prazo de cento e oitenta 080) dias, a conter da. data
da publicação dêste Decreto, os es-

tudos, projetos e orçamentos relatavos ao sistema de distribuição.
II Iniciar e concluir as obras
nos p1'2.Z0S que forem marcados pelo
Mímstro da Agricul tura .
Parágrafo único. Os prazos referidos neste as-tígo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4. Q O presente Decreto entra
em vigor na data de sua. publicação.
Art. 5.\> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de
1959, 138. da Independência e 71.9
da República.
Q

JUSCELINO

DECRETO N." 45.416 FEVEREIRO

DE

DE

12 DE

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

1959

Autoriza a Prefeitura Municipal q,e
Maricá, Estado do Rio de Janeiro,
a reformar o sistema de distribuição de energia elétrica daquela
cidade.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar·,tigo 87, inciso I, da Constituição,
Considerando que pela Resolução
n.v 1.264, de 26 de fevereiro de 1957,
a Companhia Brasileira de Energia.
Elétrica foi autorizada a fazer o suprimento de energia elétrica a Prefeitura Municipal de Maricá, até
1.000 kVA, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Prefeí:tura Municipal de Maricá, Estado do

DECRETO N.Q.45.417 -

DE

12 DE

FEVEREIRO DE 1959

Transfere, sem aumento de despesa,
junções de Tabelas Numéricas Especiais de E.':ctranume1áno-mensalista do .M~nistério da Guerra. que
menciona:

O Presidente da República.. usando
da .atrtbuíção que lhe confere o art.
87, item 1, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mcnsatísta,
do Ministério da Guerra, abaixo índicadas:
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I - uma (1) função de Artífice,
referência 22, excedente, ocupada por
Jorgelino Cândido do Nascimento, da
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Arsenal da
Urca para idêntica tabela do Depó.sito Central de Armamento e Munição, também em caráter excedente;
li - uma (1) função de Servente,
referência 19, ocupada por Alberto
.oarcea Ribeiro, da Tabela Nt.mérica
Especial de Extranumerário-tnensalísta do Laboratório Químico Farmacêu ~
tico do Exército para idêntica -tabeja
do Arquivo do Exército; e
lU uma (1) função de Trabalhador. Braçal. referência 2tÜ, ocupada por Manoel Barreto dos Santos,
da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Hospital
de Guarnição da Vila Militar para
idêntica tabela da Diretoria Geral de
'Saúde do Exército.
Art. 2.9 nstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
'em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro
-de 1959, 138.Q da Independência e 71.9
da República.

DECRETO N." 45.418 -

DE 12

uE

FEVEREIRO DE 1959

Transfere, sem aumento de tiespeea,
função da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
da Escola Técnica do Exército, ]J27a
idêntica tabela do Gabinete do Ministro, ambas do Ministério da.
Guerra.
O Presidente da República,

US.l.'1UO

da atribuição que lhe confere o arngo 87, item I, da Constituí....ào, de-

creta:

Art. 1. o Fica transferida, com o
respectivo ocupante, Fernando Lapoente, urna função excedente de 8c1"vente, referência 19, da Tabela Numérica Especial de Exxtranumerárfomensalista da Escola Técnica do
Exército, para idêntica tabela do Gabinete do Ministro, ambas do Mínístérto da Guerra, também em caráter
excedente.
Art. 29 nste decreto ent-vrá em
vigor na data de sua publicação,
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio áe Janeiro, em 12 de Ievererro
oe 1959;" 1389 da Independência e 719
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Henrique Lott.

Henrique Lott.

DECRETO N9 45,419 -
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DE

12 DE FEVEREIRO DE 1959

Autoriza a concessão d!3 suprimento de recursos e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição' que lhe -confere o
art. l:57, íte.n I, da Conatítuíçâo, decreta:
Art. 1Q Ficam as emprêsas de navegação abaixo indicadas excluídas das
restrições a que se refere o parágrafo único do art. 9° do Decreto nv 45-.3./33,
de 29 de janeiro de 1959, -podendo o Ministério da Fazenda conceder-lhes
.suprtmento de recursos, nos têrmos do § 1Q de art. 48 do Código de Contabilidade da União, até os seguintes limites:
Cr$

Serviço de Navegação da Bacia do prata
.
'Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do
Pôrto do Pará
:
,
,
,
,
.
Lloyde Brasileiro - Patrimônio Nacional
Companhia Nacional de Navegação Costeira - Patrimônio
Nacional . . . .
,
'Outras emprêsas feder-ais, subvencionadas pela Comissão de
Marinha Mercante
'
.

21. 784. 051,00
94.269.667,1lO
481. 386.667,00
15~. 398.000,00

10.476.430,00
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Art. 29 Fica constituído. no Ministério da Víaçâo e Obras Públíoas, um
grupo de trabalho integrado _de representantes daquela Secretaria de Estado,
do Ministério da Fazenda. ao Departamento Administrativo do Serviço PÚblico e da Comissão de Marinha Mercante, que funcionará sob a presidência,
do representante do primeiro dos referidos Ministérios, com o objetivo de
examinar a situação financeira das emprêsaa mencionadas neste Decreto
e de apurar o rlejicit real de cada entidade, para a elaboração do expediente necessário à abertura c10 crédito adícíonal indispensável à regularízação da despesa de que trata o art. 19 dêste Decreto.
Parágrafo único. O grupo de trabalho de que trata êste artigo, dentro
do prazo ele 60 (sessenta) dias, apresentará plano de redução ou elímínação
do áetícit quer através de reduções de despesas, quer por incremento de
receitas.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro de 1S59; 133v da Independência e 719
da nepúonca.
JUSCELINO

KUBITSCHZ1{

Lucas Lopes
Lucio Meira

DECRETO N9 45.420 ,- DE 12
DE FEVEREIRO DE 1959

Dispõe sôbre operação de crédito, financiamentoou desconto 'para entidades governamentais ou a1ttárquicas,

o Presidente da República, usando
da atribuição, que lhe confere u ar'tigo 87, nc I, da constituição, decreta:
Art. 19 Nenhum estabelecimento de
crédito controlado pela União, CaixaEconômica ou Instituto' de Prevfdên...
cía, fará qulaquer 'operação de -rédlto,
financiamento ou desconto para entidades governamentais ou autárquicas,
sem que tenha prévia autorização do
presidente da República, em exposi-

DECRETO N." 45.421 -'-

çáo de motivos do Ministro da Fazenda.
Parágrafo único. Excetuam-se do.
disposto neste artigo às financiamentos a longo prazo feitos pelo Banco
Nacional do Desenvolvímemo Econômico nos têrmos do seu regulamento.
Art. 29 O disposto no artigo anterior Dto se aplica ás operações normais do Tesouro Nacional.
Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro
de 1959; 1389 da Independêncla e 71~'
da República.
JUSCELINO RUBITSC"'.dEK.

Lucas Lopes.
Fertustuio Nóbrega.

DE

12

DE FEVEREIRO DE

1959

Dá nova publiceçêo
Consolidação das Leis do !mpôsto do Sêlo, baixada com
Decreto n:" 32.392, de 9 de março de 1953, com as disposições posteriorcs e outras em oíçoc ,

°

é

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o.
art. 81, nc I, da Constituição, e nos têrmos do art. 12 da Lei nc 3.5-19, de30 de dezembro de 1958. decreta ~
Art. 1.0 Fica aprovada a Consolidação das Leis do Irnpôsto do Sêlo, quea êste acompanha (Decreto-lei n.c 4.655, de 3 de setembro de 1942, consclidado, com as alterações posteriores, pelo Decreto n,« 32.392, de 9 de março.
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de 1953, e novamente consolidado, com as. disposições. da Lei n.c 3.519, de
30 de dezembro de 1958, e outras em vigor).
Art. 2.9 :f:ste Decreto entrará. em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1959; 138:° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO IMPOSTO DO SÊLO, A QUE SE
REFERE O DECRETO N.' 45.421. DE 12 DE FEVEREIRO DE Í959
PRIMEIRA PARTE

NORMAS GERAIS
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.0 O tmpôsto do sêlo (também denominado "Sêlo dó Papel"}
.será arrecadado, em estampilhas ou por' verba, de ecôrdo com a Tabela
anexa.

§ 1.0 É facultado o processo de selaqcm mecânica, a titulo. precário,
segundo instruções do Ministro da Fazenda.
§ 2 9 A palavra "Papel". quando empregada nesta Consolidação de
modo geral, indica os atos, contratos, documentos ou livres compreendidos
na Tabela.
Art. 2.0 É responsável pelo pagamento do impõsto o signatário do papel.
§ 1.0 Quando se tratar de papel assinado por Iuncíonãrío público, em
razão do seu cargo, é responsável a pessoa que "o tiver pedido.
§ 2.ri Fora dêssea casos, e ressalvada disposição especial, cabe a responsabilidade aos dírctamente .Interessados no papel.
§ 3. Havendo mais de um signatário, se algum dêlcs gozar de isenção.
o ônus do impôsto reca'zá sôbre os demais.
Art. 3.° Os papéis passados no estrangeiro e que tiverem de produzir
efeito no Brasil pagarão o irnpôsto previsto na Tabela desta Consoãdação
{Decreto-Ieí n. o 9.409, de 1946).
Parãgrafo único. Os papéis em idioma estrangeiro deverão servtraduzídos para o vernáculo. par tradutor público, antes do pagamento' "do irapôsto. excetuados os cheques, notas promissórias e letras de câmbio e ressalvada a faculdade constante do art. 83 (Lei n." 3.519. de 1958).
Art. 4.° As notas constantes da Tabela, em relação a cada artigo, prevaleccrão como exceções às "Normas Gerais".
.
Paráqrafo único. Os casos omissos quanto ao 'cálculo e modo de paqamcnto do impôsto serão resolvidos pelo Ministro da Fazenda, mediante
expedição de circular.
.
0

CAPíTULO ]]
DAS EST AMP!LHAS

A,t. 5.° Compete à Diretoria das Rendas Internas indicar as taxas e à
Casa da Moeda os tipos, formatos e característicos das estampilhas, para
aprovação da Direção Geral da Fazenda Nacional (Lei:09 3.519. de 1958).
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Art. 6."

As estampilhas do impôsto do sêlo terão um tipo único, para-

uso em todo o País (Leis os. 1. 256..A. de 1950. e 3.519. de 1958).
Art. 7." As estampilhas serão emitidas por tempo indeterminado

creto..lei n," 7.180. de 1944).

(De-

.

Parágrafo único. O Diretor Geral da Fazenda Nacional poderá ordenar
o recolhimento ou a substituição de estampilhas, se houver justo motivo (De.. _

ereto..lei n." 7.180, de 1944).
Art. 8." As repartições encarregadas da venda e suprimento das estam..
pilhas requisitarão o fornecimento (Lei n," 3.519. de 1958):
a) as recebedonas federais. as alfândegas do Rio de Janeiro e deSantos e as delegacias fiscais, à Casa da Moeda;
b) as estações arrecadadoras dos Estados. às respectivas delegacias
fiscais. exceto as mesas de rendas alfandegadas. que serão supridas por intermédio das repartições a que estiverem subordinadas.
§ 1.0 A Diretoria das Rendas Internas superlntenderá todo o serviço de
fornecimento de estampilhas.
§ 2. 0 A mesma Diretoria poderá não só determinar, conforme as extqêncías da arrecadação, o fornecimento a qualquer repartição dos Estados.
estabelecendo limites. como autorizar a requisição direta das estampilhas ou
ainda ordenar a remessa a qualquer repartição. quando se tornar necessário
80 serviço da arrecadação do ímpôsto,
§ 3. 0 Os pedidos de suprimento de estampilhas. em casos ex cepctonaís.
poderão ser feitos teleqràfícamente, confirmados por oficio.
Art 9. 0 Além dos livros necessários à escrituração das remessas às
repartições e das devoluções e recolhimentos, haverá na Casa da Moeda um
livro. destinado ao registro das emissões. do qual constará o dia em que começar a distribuição e venda das estampilhas de cada valor, com a desíqnação de seus sinais característicos e data de sua retirada da circulação.
Parágrafo único. Do livro de registro de emissão das estampilhas dar....
se-ão as certidões que forem requeridas.
Art. 10. Uma comissão de funcionários da Casa da Moeda, designada
pelo respectivo diretor e sob sua presidência. balanceará as estampilhas, em
janeiro e julho .de cada ano. fazendo incinerar as fórmulas imprestáveis e lavrando ata em livro próprio (Lei n," 3.519, de 1958).
Art. 11. As estampilhas serão vendidas pelas repartições arrecadadoras
e caíxas econômicas federais (Lei -n." 3.519. de 1958).
Art. 12. Os coletores federais. administradores das mesas de rendas e
tesoureiros das demais repartições fornecerão, díàrlamente, aos escrivães, uma
guia discriminativa. pelas taxas. da quantidade de. fórmulas vendidas.
Parágrafo único. Quanto às caixas econômicas, a Diretoria das Rendas
Internas' expedirá as instruções que entender necessárias.
Art. 13. No Distrito Federal, nas capitais dos Estados e nas cidades
de mais de 30.000 habitantes, a venda de estampilhas poderá ser confiada
às repartições estaduais e municipais, aos serventuários de ofício, aos ínstí...
tutos autárquicos. aos estabelecimentos bancários e às entidades representativas do comércio e da indústria. mediante a comissão de 2% (dois por cento).
que será paga no ato de aquisição das fórmulas (Lei n." 3.519, de 1958).
§ 1.0 Poder-se-á permitir que as agências postaisteleg~áficas das cl ...
dades e vilas. onde não haja coletoria de rendas federais, e enquanto não
houver, vendam selos federais mediante percentagem idêntica e nas mesmas
condições que se concedem aos revendedores de sêlo nas capitais (Lei u." -19.

de 1917).
§ 2. 0 Compete à Recebedorla do Distrito Federal e, nos Estados. às
delegacias fiscais. conceder a licença de' que trata êste artigo e seu § l Q •
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§ 3. 0 Os serventuários de ofício e estabelecimentos bancários terão direito à mesma comissão, pelas estampilhas que adquirirem para seu uso exclusivo e dos clientes ou partes.
- § 4.0 A despesa com essa comissão será escriturada como anulação de
receita, considerando-se a importância líquida arrecadada. para o cálculo das
percentagens a que ti verem direito os funcionários da repartição fornecedora
das: estampilhas.
§ 5. 0 O suprimento de estampilhas, de que 'Cogita êste artigo, será feito
pelas repartições arrecadadoras locais. em quantia não inferior a Cr$ 1.000,00,
mediante guia e pagamento prévio.
Art. 14. A venda de estampilhas do sêlo adesivo ou ..Sêlo de Papel"
e de outros poderá ser também confiada a comerciantes estabelecidos no Dístrito Federal, nas capitais dos Estados e nas cidades de mais de 30.000 habitantes, mediante a comissão de 2% (dois por "cento}, que será paga por meio
de desconto no ato da aquisição das fórmulas (Decreto-lei 0. 0 6.394. de 1944.

e Lei n," 3.519, de 1958).
§ 1.0 Os comerciantes deverão requerer licença à Recebedoría do Drstríto Federal ou

às deleqaclas fiscais do Tesouro Nacional nos Estados.
provando:
-I - que têm pelo menos capital realizado na importância de .......•

Cr$ 30.000,00;
II -

que estão estabelecidos há mais de dois anos;
que não estão sujeitos a concordata:
IV - que não são devedores à Fazenda Nacional, Estadual e Municlpal, por qualquer titulo;
V - que fizeram o depósito a que se refere o § 9 9 •
§ 2. 0 O suprimento de estampilhas aos vendedores licenciados será feito.
mediante guia e pagamento prévio. pelas repartições arrecadadoras locais.
§ 3.° A despesa com a comissão concedida será classificada na própria
guia e escriturada como anulação da receita. considerando-se a importância
líquida arrecadada para o cálculo das percentagens a que tiverem direito os
funcionários da repartição fornecedora das estampilhas.
§ 41 No Distrito Federal e nas capitais dos Estados do Pará. Pernambuco. Bahia. Rio de Janeiro. São Paulo e Rio Grande do Sul. as aquisi...
ções não poderão ser inferiores a Cr$ 2.000.00. e. nas outras cidades, a
Cr$ 1.000,00. exceto no mês em que tiverem de ser substituídas as estampilhas, quando êsses limites ficarão reduzidos à metade.
§ 5. 0 Nos lugares de grande movimento comercial e de população muito
densa. poder-se-á conceder licença para a venda de estampilhas a firma estabelecida nas proximidades de repartições arrecadadoras da União ou de
outras firmas já licenciadas para aquêle fim. quardendo-se, porém. uma distância mínima de duzentos metros.
§ 6.0 Os comerciantes licenciados manterão rigorosamente em dia. sem
emendas ou rasuras. a escrituração do movimento das estampilhas adquiridas
e vendidas. em livro próprio aberto. rubricado e encerrado pela repartição
fornecedora.
§ 7.0 A concessão da licença sujeitará o comerciante a tôdas as medidas
fiscalizadoras.
§ 8. 0 Caducará a licença. quando não forem adquiridas estampilhas'
durante seis meses.
§ 9. 0 'O comerciante pretendente à venda de selos será obrigado a depositar. no Tesouro Nacional ou nas deleqactas fiscais. a importância de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000.00) em dinheiro ou títulos da dívida pública federal.
a qual reverterá aos cofres públicos. no 'Caso de praticar qualquer. ato lesivo ao
público ou ao Tesouro Nacional. sem prejuízo da ação judicial que porventura couber.
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§ 10. l\.s estampilhas do Impôsto do sêlo também 5e1'50 vendidas pela
Agência' Postal-Telegráfica de Fernando de Noronha (Decreto-lei n" 5.965.

de 1943) .
.& 1L Para os ÍiDS-dO parágrafo anterior, a Agência Postal-Teleqráiíca
-de Fernando de Noronha será suprída de estampilhas do mesmo modo por
que ,é feito o suprimento de seles .postais, cabendo à Diretoria Regional dos
Correios e Telégrafos do Estado de Pernambuco requisitar à Delegacia Fiscal,
no mesmo Estado as estampilhas necessárias (Decreto-ler n." 5.965, de 1943):
§ 12'~ Mensalmente, 'á Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do
Estado de Pernambuco recolherá à .Dclcqacía Fiscal a importância arrecadada,
deduzida a comissão de dois por cento (2%) em favor tão-somente dos ser';'
vídoresvque. na Agência Postal-Teleqráfica de Fernando de Noronha, se
incumbirem do serviço de veada de selos postais e demais fórmulas de Iranquiamento (Decreto-lei n." 5.965. de 1943, e Lei u." 3.519. de 1958).
Arfo 15, Verificada pela Casa da Moeda a leqítimidnde das estampilhas. é permitida a sua troca, dentro de seis meses, depois de findo o prazo
de circulação.
§ L" Também é permitida troca de estampilha que se tornar inaplicável.
por fôrça do disposto no art • 18,
§ 2." A troca será autorizada pelos delegados fiscais e diretor da Recebedorla do Distrito Federal.

CAPiTULO 1II
no

PI\GAMENTO POR ESTAMPiLHA

Art. 16. Os papéis serão selados no fêcho, isto é, no lugar em que
se tenha. -de efetuar sua autenticação pela assinatura.
Parágrafo único . A aposição da estampilha lar-se-é em qualquer lugar,
nos papéis não assinados e- nos em que a estampilha tiver de ser inutilizada
por meio de carimbo (Lei n." 3.519. de 1958).
Art. 17. As estampilhas deverão ser coladas seguidamente e sem -se
sobreporem.
Art." 18. A estampilha que. embora ainda não inutilizada, apresente.
vestígio de colagem anterior, não mais poderá ser usada para pagamento do
ímpôsto•

Art. 19. A in utilização das estampilhas Iar-se-á com a indicação do
luqar, a, data e a assinatura.
~. L", A data, que poderá deixar de ser do próprio punho, compreende
o dia. mês (por extenso) e ano e deverá ser repetida sôbre cada estampilha,
em algarismos.
§ 2." A assinatura será lançada, parte no papel e parte nas estampilhas, .dc forma que abranta rtôdas, podendo para isso ser repetida.
Art. 20. Quando o papel houver de ser firmado por várias pessoas.
poder-se-á lançar, sôbre a estampilha. mais de uma assinatura, desde que não
fique preterido o modo de Innttltzação prescrito no artigo anterior.
ArL 21. Se o papel estiver sujeito a mais de uma aassínatura, a aposição de qualquer delas obrjqa, imediatamente. ao pagamento do- impôsto .
Paréqrafo único. Quando o papel estiver insuficientemente selado, e houver outra pessoa a assinar, somente 'esta, antes do procedimento fiscal, poderá
ínuttlízar: a estampilha correspondente à diferença do ímpõsto .
Art. 22. A-competência para ínutllízeição da estampilha é, em geral.
do' stqnatáno do papel, ou do primeiro signatário, quando houver mais de um.
§ L" Nos contratos realizados por meio de correspondência epistolar ou
telegráfica, .ínutílíza a' estampilha (Lei n." 3.519, de 1958):
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a) o aceitante - no documento de aceitação, quando o proponente fôr
comerciante, industrial ou produtor, ou 11a segunda via dêsse documento ou
na minuta telegráfica. nos demaís casos;
b) o proponente no documento de aceitação, quando êste .fôr expedido do estrangeiro.
§ 2.° Quando o ímpõsto Iôr pago na segunda via da aceitação, na híuótese prevista na letra 3. do parágrafo anterior, a emissão dessa sequnda via
será obrigatória, e caberá ao próprio contribuinte declarar no documento original a importância e a data do sêlopago, ficando êste também sujeito ao
ímpõsto. como' papel autônomo, se .3 declaração fôr omitida (Lei nv 3.519,

de 1958).
§ 3.° Nos atos realizados por escritura pública, inutiliza a estampilha.
no livro do bsbelíão, a parte que assinar em primeiro lugar.
§ 4.° Nos papéis passados no estrangeiro í art. 3.°). inutiliza a estampilha a repartição arrecedadora local, salvo os casos previstos nos parágrafos anteríores ou quando se tratar de cheques, notas promissórias, letras
de câmbio e outros papéis que forem indicados em Circular pelo Ministro da

Fazenda (Lei n," 3.519, de 1958).
Art. 23. É permitida a inuülízação per meio de carimbo; que imprima
sôbrc cada estampilha a data em algarismos e o nome ou parte do nome do
responsável. quando SE' tratar de papel cujo ímpôsto não atinja quantia superíor a C.$ 100.00 (Lei n." 3.519, de 1958).
Art. 24. Quando couber às repartições públicas a ínutílízação da estampilha e fôr usado carimbo, e indispensável a assinatura do empregado que
efetuar a ínuülízação E' não prevalecerá o limite estabelecido no artigo anterior.
Parágrafo único. No mesmo caso, o serventuário de ofício poderá usar
o carimbo, independentemente de' assinatura e limite.
Art. 25. O impo-sto será devido (Lei n." 3.519, de 1958):
1.o _ nos papéis em geral - ao serem subscritos ou "assinados pelas
pessoas competentes para a inutilização de que cogita o art. 22;
2.° nos contratos realizados mediante correspondência epistolar ou
telegráfica - no ser firmado o documento de aceitação; e, quando êste Iôr
expedido do estrangeiro, até 8 dias depois de recebido;
3.v _ nos papéis 118.0 assinados - antes" de produzirem efeito;
4<;> - nos papéis passados no estrangeiro (art. 3 9 ) , até quinze dias depois de- recebidos no país, salvo quando se tratar de cheques, notas promissórias, letras de cárobío e outros papéis que forem indicados em circular
expedida pelo Ministro da Fazenda (Decreto-lei n." 9.4:09, de 1946).

CAPíTULO IV
DO PAGAMENTO POR VERBA

Art. 26. Pagau-ão sêlo por verba, ainda que prevista outra forma na
Tabela (Lei n? 3.519, de 1958):
1.° - os papéis decorrentes das operações de compra e venda de cãmbío:
" . 2.° - os saques (letras de câmbio, cheques ou outros papéis equivalente~).
girados do exterior, para cobrança a cargo de estabelecimentos bancárfos:
3." - os papéis por escrito particular firmados ou emitidos pelos estabe...
lecímentos bancários e companhias de seguros e de capitalização:
4,° _ os papeis por escrito particular firmados ou emitidos pelos estabelecimentos ou emprêsaa de- que trata o art. 29, letras c e d, quando autorlzados;
5.° - outros papéis do Interêsse dos estabelecimentos ou emprêsas de que
tratam os incisos 3.<> e 4.°, que forem Indicados pelo<Mínístro da Fazenda
mediante expedição de circular;
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6;0 -os papéis em que o sêlo devido exceder a importância de

~

Cr$ 5.000.00:
7.° - os papéis a que se refere o art. 46. quando se tratar de repetiçãoanual do ímpôsto.
§ 1.0 O Diretor das Rendas Internas baixará instruções regulando o
pagamento do sêlo incidente nos papéis relativos a recebimento de quantias.
devidas aos estabelecimentos autorizados a recolher o ímpôsto por "verba.
especial". quando dito recebimento íôr efetuado por intermédio de seus agentes.

ou prepostos (Lei 0.° 3.519. de 1958).
§ 2.° O Ministro da Fazenda poderá autorizar as emprêsas que exploram os serviços de fôrça, luz. gás e telefone a pagar por verba
recibos das contas dos seus clientes, baixando. para êsse fim, as
instruções (Decreto-lei n,v 9.409, de 1946, art. 2.'1).
Art. 27. Fora das indicações da Tabela e do artigo anterior,
do sêlo por verba só será permitida:
1.0 _ quando na repartição arrecadadora .local não existir
ocorrência que se mencionará na verba;
2.° - quando o sêlo devido exceder de Cr$ 1.000,00 (Lei

o sêlo dos,
necessárias
a cobrança
estampilha..
n." 3.519-,

de 1958).
SEÇAQ 1

Da verba especial
(Lei n," 3.519, de 1958)
Art. 28. Denominar-se..á "verba especial" a que íôr feita fora das repartições arrecadadoras, pelas entidades referidas no art. 29, obedecidas as normas.
desta Seção.
Art. 29. Pagarão selo-por "verba especial":
a) os estabelecimentos bancários;
b) as companhias de seguros e de capitalização;
c) as SOciedades comerciais e industriais de reconhecida idoneidade quepossuam capital registrado e integralizado não inferior a Cr$ 10.000.000,00 (dezmilhões de cruzeiros), mediante autorização. a título precário. dos delegados.
fiscais do Tesouro Nacional, nos Estados. e .dos diretores de recebedorías fe...
derais, na respectiva jurisdição;
d) outros estabelecimentos ouiemprêsas de comprovada idoneidade e capacidade financeira. a critério do Diretor' das Rendas Internas.
§ L" As sociedades ou emprêsas de que tratam as alíneas c e d deverão.
ao requererem autorização para usar. o processo de "verba especial". oferecer
prova de sua constituição. integralização do capital mínimo exigido e quitação
dos tributos federais. e ainda cópia autenticada do último balanço.
§ 2.° O Diretor das Rendas Internas. resguardados os Interêsses do Tesouro Nacional. poderá alterar o limite de capital de que trata êste artigo.
Art:. 30. O pagamento do impôsto por "verba especial" nos estabeleci...·
mentes bancários. e nos demais estabelecimentos ou emprêsas a que alude O>
artigo anterior. quando autorizados, será obrigatório e deverá ser feito pelorespectivo estabelecimento ou emprêsa, sob sua exclusiva responsabilidade, mediante registro em livro próprio. para recolhimento ao Banco do Brasil S. A.,
a crédito da conta "Receita da União".
§ L" O registro de que trata êste artigo será feito obríqatôríamente dentro
de três dias úteis. contados da data da operação. e o recolhimento da Importâncía total de cada quinzena do mês se fará 110s oito primeiros. dias da quinzena
seguinte. ressalvado o Caso previsto no' art. 44 da Tabela.
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§ 2.° Quando na localidade não existir agência do Banco do Brasil, o
recolhimento será feito à . repartição arrecadadora local, ou, se também não
existir, .à agência do Banco do Brasil ou repartição arrecadadora mais próxima.
da respectiva zona fiscal. Nesses casos, o prazo para o recolhimento de que
trata o parágrafo anterior, será de 15 dias.
§ 3.°
A Diretoria das Rendas Internas expedirá modêlo do livro, que
terá as indicações indispensáveis à identificação dos papéis.
§ 4.° Poderão ser adotados livros auxiliares. correspondentes às várias
seções do estabelecimento arrecadador.
§ 5.° Nesse último 'Caso, o livro principal registrará, díàrlamente, apenas
as importâncias totais. discriminadas por seções.
Art. 31. Os estabelecimentos ou emprêsas referidos no art. 29 declararão,
nas diversas vias dos papéis que expedirem, bem como nas fichas ou 'registros
em seu poder, a importância do sêlo pago.

SEÇÃO 11
Da verba fiscal
Art. 32. Denominar-se-é "verba fiscal" a que fôr feita nas repartições
arrecadadoras, obedecendo às normas desta seção.
Paráqrafo único. O Ministro da Fazenda poderá autorizar a selagem por
verba mediante' processo mecânico. baixando as necessárias instruções (Lei
n," 3.519. de 1958).
Art. 33. A verba será lançada nos próprios papéis sujeitos ao impôsto ou
na guia, quando esta forma de pagamento estiver autorizada.
Parágrafo único. A guia deverá ser em duplicata, com discriminação dos
papéis a que se referir. ficando uma via .com a repartição e a outra com o
interessado (Lei n," 3.519. de 1958).
Art. 34. O sêlo por verba, quando devído nos atos lavrados em livros
das repartições públicas e cartórios, será pago mediante guia.
§ 1.0 Quando se referir a atos realizados em notas públicas. a guia deverá
ser numerada e extraída em três vias (A, B e C) pelo serventuário de oficio.
com as especificações necessárias e na mesma data da escritura.
§ 2.° O serventuário entregará ao contribuinte. mediante recibo, as vias
A e B, na data da escritura. sob pena de ficar responsável solídàrlamente pelo
ímpôsto e, ainda, sujeito à multa do art. 66. igualmente aplicável no caso de
guia expedida com insuficiência do Impôsto ou sem as especificações necessárias.
§ 3.° O contribuinte pagará o sêlo no prazo do art. 38, contado da data
da escritura, sob pena da multa do art. 65, salvo se o fizer antes de prece..
dimento fiscal, caso em que' será aplicada a revalidação do art. 62, letra b, n," 5.
§ 4.° Após o recolhimento do sêlo. a via B, com as anotações feitas pela
repartição, será restituída ao contribuinte, que a entregará ao' serventuário
de ofício.
§ 5.° ~Ao serventuário compete anexar a via B à respectiva escritura -e
anotar o paqemento do ímpôsto, com indicação da importância. data e número
da verba, na via C e no traslado e certidões que expedir.
§ 6.° Até o dia 15 de cada mês, o serventuário entregará à repartição
arrecadadora local tôdas as vias C das guias expedidas no mês anterior.
§ 7.° De posse das vias C, de que trata parágrafo antecedente, incumbe
à repartição organizar e manter perfeito serviço de catalogação e revisão das
guias e do contrôle dos recebimentos, procedendo imediatamente contra os
faltosos. quando verificar infração desta lei.
§ 8.° No caso de' dúvida quanto ao cálculo ou incidência do ünpôsto, o
serventuário entregará ao contribuinte uma cópia autenticada do ato lavrado.

°
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Justificando na guia a dúvida suscitada; para que a repartição calcule o
lmpôsto . A repartição anotará na quta a apresentação da cópia do. ato, a
froportâncía paga e o número da respectiva _verba.
§ 9.° Quando ocorrer a hipótese de dúvida, prevista no paráqrafo anterior,
em papéis sujeitos à selagem por estampilha, o ímpôsto poderá ser pago por
verba, na forma dêste artigo e seus parágrafos.
§ 10. Na hipótese do § 8. 0 , se o contribuinte não se conformar com o
cálculo ou incidência elo Impôsto, poderá reclamar, no prezo de oito dias.
contados da' data da apresentação da guia e mediante depósito da quantia
exigida; para a autoridade a que estiver subordínada a que fêz a exigência.
O depósito será feito por meio da própria guia expedida pelo cartório, na qual
a repartição fará as anotações necessárias (Lei n.? 3.519, de 1958).
Art. 35. A Diretoria das Rendas Internas poderá expedir mcdêlo da guia
aludida nesta seção.
Art . 3ó, A verba mencionará o número correspondente ao assentamento
no livro de receita (modelo I) e, em algarismos e por extenso, a importância paga.
Art. 37. Do pagamento por verba será entregue ao interessado um conhecimento {modêlo Il ) , extraído de livro especial e autenticado, onde deixe
cópia a carbono.
Art. 38. O ímpôsto pai verba será pago, salvo disposição especial, no
prazo de 8 dias,' contados da data do papel.
.
Art. 39. Quando o vencimento ou solução da obrigação -se der em prazo
menor de 8 dias, o sêlo por verba deverá ser pago dentro dêsse prazo.

CAPITULO V
DO SÊLO

PROPORCIONAL

Art. 40. O impôsto proporcional será calculado sôbre o valor dos papéis,
assim considerados a soma do principal, juros, comissões, vantagens e lucros,
atendido o tempo de duração.
§ 1.0 Se o valor dos papéis não puder ser determinado por depender de
apuração posterior, a cobrança do sêlo se fará por estimativa do contribuinte.
a qual poderá ser impugnada pela repartição arrecadadora local.
§ 2.° Os papéis aludidos no parágrafo anterior deverão ser apresentados
à repartição arrecadadora local, para registro e fiscalização:
a) _.denh'o de 8 dias da assinatura, para registro em livro especial {modêlo 1Il);
b) até oito dias depois de cada período de, dois anos de vigência, ou data
do término, quando êste ocorrer antes de um biênio (Decreto-lei n." 9.409,

de 1946).
§ 3.° No caso de escritura pública, a apresentação será feita mediante
traslado.
§ 4.° Nos contratos de valor determinado em que houver cláusula adjeta
de pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria ou prêmios 'de
seguro. de valor ainda não conhecido, será o papel dispensado das exigências.
dos §§ 1.0 e 2.° désee urüoo, se também fôr pago o sêlo correspondente a 15%
(quinze por cento) do valor da obrigação principal (Lei n," 3.519, de 1958).
Art. ~'1. Para incidência do. impôsto, são consideradas puras e simples as
obríqações condicionais (Decreto-lei n," 9.409, de 1946).
Art. 42. Para o efeito do pagamento do sêlo, a cláusula da reserva de
domínio será sempre considerada autônoma, sujeito a sêlo proporcional em dôbro
qualquer papel que ri contenha.
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Art. 43. Nos papéis em que o valor estiver exp"essoem moeda estren-qetra, o impôsto seré. pago pela equivalência em cruzeiros, ao 'câmbio do dia
.anterior, se, nesses papéis, não houver taxa estipulada.
Art. 44. Quando a obrigação fôr garantida-por fiança ou caução de qualquer espécie, prestada pelos próprios interessados ou por terceiros. "cobrar-se-á,
além do sêlo devido pela obrigação, o relativo 30 valor da caução cu ííança.
Parágrafo único. O sêlo da garantia _não poderá ser superior ao da
.obrlqação .
.Art. . 45. Nos papéis em virtude dos quais se passem, na mesma data,
letras de câmbio ou notas promissórias, será levedo em conta o 5ê10 P"<Jo nesses
títulos. desde que tais títulos não sejam de emissão de terceiros e não tenham
vencimento em branco ou posterior ao têrmo de vigência dos papéis (Lei
n.O 3.519. de 1958).
§ L" No caso de escr.rura pública, o tabelião deverá declarar qual Rim....
portêncía do sêlo pago nos títulos, c, nó de escrito particular, igual declaração
será lançada pela rcparttçâo arrecadadora local, a requerimento do interessado,
dentro de 8 dlas da assinatura.
§ 2." . Nos papéis de que se passarem diversos exemplares. só na prunetro
incidirá o sêlo proporcional, se apresentados todos, mediante requeI'imen,to, dentro
do prazo de 8 dias,
repartição arrecadadora local. para que esta averbe.
nos demais exemplares, a importância do sêlo pago no primeiro.
§ 3." Da averbação a que aludem os parágrafos anteriores, deverá constar
'O número com que houver sido protocolado o requerimento.
§ 4.° Quando se tratar de contratos aludidos nos incisos 3.°, 4,° e 5~" do
art. 26, o 'sêlo deverá ser pago por verba, especial, competindo ao estabele...
cimento arrecadador .fazer as' devidas declarações nos títulos e nos diversos
exemplares dos contratos {Lei n. 3.519. de 1958).
'
§ 5.°
Nos contratos que constituam ratificação expressa de .psp~is nos
quais já tenha sido pago o sêlo proporcional, -será levado em conta êste sêlo,
desde que tais papéis venham a fazer parte integrante .daqueles contratos.
Art. 46. Nos papéis em que houver obrigação de prestações cujo total
não se declare, o sêlo incidirá inicialmente sôbre a importância relativa a dois
anos, e, expirado êste prazo. se repetirá anualmente o impôsto, dentro dos oito
primeiros dias de cada ano, até que terminem as prestações.
Art. 47. Nos papéis em que se estipularem Juros e vcom'ssõcs a prazo
indeterminado, o sêlo será paqo inicialmente sôbre o valor do principal e, ao
fim de cada semestre de vigência, sôbre a importância de juros e comissões.
§ 1.0 Se se verificar abertura de crédito. sem Iímíte, o impôsto será pago,
semestralmente. pelo montante do crédito utilizado e mais os juros e comíssões.
§ 2.° O Impôsto será devido na data 'da liquidação. se esta ocorrer antes
de findo o semestre.
§ 3.° Nos -estabeIecimer,bs bancáríos, o impôsto a que se referem êste
artigo e o seu § L" será pago dentro do prazo de oito dias, contados da data
dos balanços scmestraís e das liquidações.
Art. 48. Quando se tratar de papéis a prazo determinado e houver
prorroqação, o ímpôsto recairá apenas sôbre os juros e' comissões relativos ao
novo prazo.
Parágrafo único. A prorrogação de prazo sujeita o papel 3, novo sêlo.
na forma do art . 40,. quando realizada depois de vencido o prazo prtmítívo .
Art. 49. Nos casos de novação, o .sêlo será devido integralmente.
à

CAPITULO VI
DAS ISENÇÕES

Art. 5~. Não sofrem a tributação do "impôsto do sêlo 0$ alas jurídicos
ou os seus Instrumentos, quando forem partes a União, os Estados ou os Muní-
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cíplos, ou quando incluídos na competência tributária estabelecida nos artigos 19 e 29 da Constituição (§ 5.° dó art. 15 da Constituição) (Lei 0.° 3.519.

de 1958).
Art. 51. São ainda isentos:
1) Atos e papéis da Petróleo Brasileiro S.A., definidos no art. 22 da
Lei n," 2.004. de 1953:
2) Atos e papéis da Rêde Ferroviária Federal S.A .• definidos no art. 27
da Lei n," 3.115. de 1957:
3) Atos judiciais promovidos "ex-offíclo". quando autora a Justiça OU
a Fazenda Pública. pago o sêlo pelo réu, se afinal condenado:
4) Contratos e operações, da Caixa de Mobilização Bancária, na forma
da legislação em vigor;
5) Contratos de financiamento previstos no Plano do Carvão Nacional.

nos têrmos do art. 17 e seus parágrafos da Lei n." 1.886, de 1953;
6)

Papéis relativos às operações das cooperativas com os seus associados;
Papéis da Companhia Siderúrgica Nacional, nos têrmos do art. 3.° do
Decreto-let 0.° 3.002. de 1941;
8) Papéis do Hospital dos Servidores do Estado (Lei 0.° 528. de 1937.
e Decreto-lei n." 288, de 1938):
9) Papéis de presos pobres:
10) Papéis em que o pagamento do sêlo caiba a Estado estrangeiro. dlre..
temente ou por intermédio de seus representantes diplomáticos ou consulares.
desde que haja reciprocidade provada mediante declaração do Ministério das
Relações Exteriores;
11) Papéis necessários à habilitação de sôldo vitalício instituído em favor
dos voluntários da Pátria:
12) Papéis relativos à compra de ouro pelo Banco do Brasil:
13) Papéis relativos à concessão de férias nos serviços públicos e - particulares:
14) Papéis relativos à concessão de registros de marcas de gado;
15) Papéis das fundações Rockefel1er e Gaffrée-Guinle:
16) Papéis relativos à habilitação e celebração do casamento civil:
17) Papéis relativos a processos na Justiça do Trabalho;
18} Papéis relativos a negócios entre matrizes e filiais e destas entre si.
quando estabelecidas. quer as matrizes quer as filiais, no território nacional
{Decreto-lej n." 9.409. de 1946);
19) Papéis relativos ao lançamento e pagamento do Impôsto de renda:
20) Papéis relativos ao serviço militar no ínterêsse das praças de "pret",
reservistas e sorteados:
21) Papéis relativos ao Serviço Nacional de Recenseamentoi,
22) Papéis relativos ao trânsito, entre portos do mesmo Estado, das embarcações de propriedade das companhias carboníferas ou por elas arrendadas.
quando transportarem exclusivamente o carvão nacional e queimando êsse combustível (art. 8.° do Decreto-lei n." 2.667. de 1940);
23) Vias de papéis sujeitos a sêlo proporcional. quando feita" pela repar.tíção a declaração do paqamento do sêlo na primeira via.
24) Papéis dos estabelecimentos de ensino. de qualquer ramo ou grau,
quando sob inspeção oficial (Decreto-lei n." 8.029. de 1945):
25) Papéis das entidades sindicais, relativos à cobrança judicial, recolhimentos, lançamentos e movimentos nas contas respectivas. do lmpôsto stndícal
(Decreto-lei n." 5.452, de 1943. arts. 606. § 2. Q • e 609):
26) Papéis destinados a ftns eleitorais (Lei Jl.o t .164. de 1950):
27) Papéis e atos relativos à realização de espetáculos teatrais (Decreto..

7)

lei n." 7.957. de 1945):
28) Papéis da Companhia de Navegação Costeira (Lei n." 480. de 1948);
29) Papéis relativos à concessão de assistência judiciária aos necessitados.
na forma prevista na Lei n." 1.060. de 1950:
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30) Papéis e atos das companhias, emprêsas e cooperativas que se orqanízarem no País, para a mecanização da lavoura. nos têrmos da Leí D. O 404-,
de 194-8, e do Decreto n." 27.802. de 1950;
31) Papéis e atos relativos às obrigações dos pecuaristas, previstos nos
Decretos-leis ns. 9.686. de 1946. e 9.762, de 1946. e nas Leis ns. 209. de 1948,

e 1. 728. 8e 1952:
32) Papéis e atos do Banco Nacional de Crédito Cooperativo {Decreto-let
n." 7.870. de 1945: Lei n." 1.412, de 1951. e Decreto n," 30.265. de 1951):
33) Papéis e atos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

(Lei n." 1.628. de 1952. art. 9.'):
34) Operações de câmbio e respectivos documentos, realizadas entre
bancos, nos têrmos do art. 9. 0 e seu parágrafo único do Decreto-lei n." 9.025,

de 1916:
35)

Contratos e recibos relativos a direitos de autor

(Lei

D.

O

3.519,

de 1958):
36) Apólices e outros papéis ou documentos em que- seja parte a Companhia Nacional de Seguro Agricola(Lei n.v 2.168, de 1954. art. 25);
37) Letras hipotecárias emitidas pelo Banco do Brasil S.A. para financiamento da colonizaç-ão nacional, nos têrmos do art. 12 da Lei n." 2.237,

de 1951:
38) Atos e papéis da Companhia Llrbanizadora da Nova Capital do
Brasil (NOVACAP). definidos no art. 13 da Lei n." 2.874, de 1956;
39) Cédulas de crédito rural, compreendidos os -atos de cessão, transferência, endõsso ou caução, qualquer que seja o valor da cédula (Lei n." 3.253.

de 1957, art. 31);

.

40) Atos e papéis da Usina Termoelétrica de Figueira S.A., nos têr...
mos do art. 9." da Lei n," 3.226, de 1957;
41) Atos e papéis da Companhia Hídroelétrlca de Campo Grande, definidos no art. lO-da Lei n." 3.397. de 1958.
§ L" Continuam em vigor as isenções previstas no Decreto-lei número

3.200, de 19 de abril de 1911.
§ 2. 0 Ficam em vigor as isenções previstas em lei especial referente a
entidades autárquicas. Institutos ou caixas de aposentadoria e pensões, caixas
de construção de casas e associações de beneficência ou assistência, ainda que
revogadas pelo Decreto-lei n."4.274, .de 17 de abril de 1942.
"
§ 3." O ímpôsto do sêlo não incide sôbre vencimento, remuneração, salário, gratificação. indenização ou outro provento individual do funcionário
público. do extranumerário e do empregado em atividades privadas, bem como
sôbre atos ou titules referentes à sua vlda funcional. inclusive recibos e cer ...

tídões (LeI

n,"

3.519, de 1958).
CAPITULO Vil
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 52.
A fiscalização do Impôsto compete especialmente ao Ministério
da Fazenda e em geral a todos os que exerçam funções públicas federais, estaduais e municipais.
Art. 53. A Diretoria das Rendas Internas cabe orientar a fiscalização. em
todo o pais. expedindo as instruções que entender necessárias às repartições
subordinadas.
Art. 54. O Banco do Brasil remeterá quinzenalmente à repartição errecadadora local as fôlhas destacáveis do livro de registro de «verba especial»
que deverão acompanhar as guias de recolhimento do ímpôsto de sêlo arrecadado na quinzena anterior, de acôrdo com o art. 30 (Lei n," 3.519. de 1958).
Art. 55. As repartições arrecadadoras fiscalizarão a regularidade da cobrança da "verba especial". examinando. para êsse fim. as listas de compra e'
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venda de câmbio e registros, livros, fichas e mais papéis dos estabelecimentos.
responsáveis (Lei u." 3.519, de 1958).
Art. 56. As repartições arrecadadoras verificarão periodicamente a Te...
qularídade do pagamento do sêlo nos cartórios dos tabeliães de notas e demais
serventuários de ofício.
Art. 57.
adquirentes de estampilhas, mediante guia, deverão, colecionar
'por ordem cronológica tôdas as guias processadas, para fins de fiscalização.
Art. 58. As firmas individuais e as sociedades comerciais e industriais, os
bancos e casas bancárias. as emprêsas de seguros e de capitalização. as socíedades civis que revestirem a forma comercial. 8S cooperativas, os leílocíros e
todos os que são obrigados a manter escrituração, não poderão escusar-se, sob
pretexto algum. de exibir aos encarregados da fiscalização do sêlo c,.~ papéis e
livros de sua escrituração e arquivo, ainda que guardados em armários estantes.
gavetas, cofres, casas-fortes. etc. (Lei n." 3.519, de 1958).
§ 1.° No caso de recusa, o chefe da repartição providenciará junto ao
representante do Ministério Público para que se faça a exibição judicial.
§ 2.° Quando se tratar de serventuários de ofício. a providência será
tomada junto à autoridade a que estiverem subordinados.
§ 3.° Ainda no caso de recusa, a fiscalização poderá lacrar os móveis ou
depósitos onde possivelmente estejam os papéis e livros exigidos, lavrando
têrmo dêsse procedimento. do qual deixará 'cópia com o contribuinte. não po~
dendo a interdição ultrapassar de 72 horas (Lei n." 3.519, de 195~).

Os

CAPITULO VIII
DAS PENALIDADES

Art. 59. Os infratores das disposições desta Consolidação ficam sujeitos
a revalidação ou multa, de acordo com as normas do presente capítulo.
Art. 60. Nenhum procedimento haverá contra o contribuinte que,com
fundamento em interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última
instância e no período em que prevalecer essa interpretação, tiver agido, pago
ali deixado de pagar o sêlo .
§ to Não será passível de penalidade o contribuinte que, com fundamenta em decisão de primeira instância, proferida cela autoridade fiscal da ju...
rísdtção do seu domicílio. e no per-iodo em que prevalecer dita decisão. tiver
agido. pago ou deixado de pagar o sêlo.
§ 2.° Ressalvados os casos de omissão de declaração ou de dolo. por
parte do contribuinte. não cabe aplicação de penalidade quando a selagem do
papel houver -sído feita em Virtude de classificação fiscal ou cálculo do impôsto
procedidos pela repartição arrecadadora, ou quando o ato houver sido praticado
perante repartição publica federal (Lei n.? 3.519, de 1958).
Art. 61. O procedimento fiscal para imposição de penalidades prescreve
em cinco anos, contados da data da infração.
Parágrafo único.
Em se tratando de papel cujo prazo de vigência fôr su...
penor a cinco anos, o prazo de prescrição a que se refere êste artigo termi-nará juntamente com o da vigência do papel (Lei n" 3.519, de 1958).

SEÇÃO 1
Da revalidação
Art. 62.

A revalídaçêo do sélo far-se-é pela maneira seqúinte:

a) cobrando-se novo sêlo nos casos de:
L°) ínutilízação da estampilha por pessoa íncomçetente:
2.°) sobreposição de estampilha;
3.°) uso de estampilha imprópria. referente a outro tributo. ou de estampilhas não mais em circulação;
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'.1:.0) pagamento do ímpõsto em estampilha, por verba especial ou processo mecânico, quando essas formas não forem permitidas ou autorizadas:
b)
cobrando-se o sêlo em dôbro, nos casos de:
1.0) rasura ou emenda;
2.°) falta de tnutílízação, ínutílízação incompleta ou Inuttlízação em desacôrdo com o art. 23;
3.") aplicação de estampilha fora do prazo;
4." aposição de estampilha fora do fecho:
5.") <:'•.;:.resentação espontânea do papel com falta ou insuficiência de sela
à repartição arrecadadora, para pagamento do imposto, ou a qualquer repartição. para. fins outros, sem intuito de denúncia.
§ 1.0 A revalidação incidirá apenas nas estampilhas que contiverem vicio
ou irregularidade ou na quantia que deixou de ser paga.
§ 2." Quando o papel referido no inciso 5.°, da alínea sb». fôr apresentado à repartição arrecadadora, para regularizar o oaqamento do sêlo. dentro
do prazo de oito dias, contados de sua assinatura, cobrar-se-á o sêlo devido,
apenas com o acréscimo de 500/0'
§ 3.° O pagamento da revalidação isenta de outra penalidade todos ce
responsáveis.

§ 4,° Não estão sujeitos à revalidação estabelecida no inciso 5.°, da
alínea «b», os papéis taxados nos artigos 2.°, 6°.• 21, 22 e 23. da Tabela'
(Lei n." 3.519, de 1958).
§ 5.° A diferença de sêlo, que fôr exigida, quando impugnada a estima"
Uva do contribuinte (art. 40. § 1.0), também não incide em revalidação.

§ 6.° O papel apresentado à selagem por verba fiscal, no prazo da ter,
quando não satisfeito o impôsto. no mesmo prazo, será enviado à cobrança
executiva com o acréscimo de 10%, se, intimado. o contribuinte não pagar, no
prazo de oito dias.
§ 7.° Os infratores rec~:::ondem sclídàrtamente pelo ímpôsto e revalidação.
ressalvado, ao que pagar, o direito regressivo.
Art. 63. Á revalidação será cobrada por meio de estampilha, na própria
repartição federal, estadual ou municipal, ou no juízo.. que verificar a infração.
ou por verba fiscal. se a importância a cobrar fôr superior a Cr$ 100,00.
§ L" Se fôr arrecadadora a repartição federal que verificar a infração.
a cobrança da revalidação poderá ser feita por verba em, qualquer caso.
§ 2.° O impôsto simples também será cobrado pela forma prevista nesteartigo e seu § 1.0 .
.
§ 3." Não atendido o despacho ou intimação para çaqamento, 'no PiaZO
de 30 dias, remeter-se-á (j papel à repartição arrecadadora local para cobrança
executiva.
§ 4.° No caso de cobrança por verba, remeter-se-á o papel à repartição
arrecadadora local, que fará intimar o contribuinte. marcando-lhe, para paqaruento do impôsto, o prazo de 30 dias, sob pena d<> ccbranca executiva.
§ 5." Quando o infrator residir em localidade diversa, remeter-se-é o
papel à repartição fiscal competente, para que faça, a: intimação necessária
ao pagamento do impôsto ou promova a cobrança executiva, na forma dos
parágrafos anteriores.
§ 6.° Não terá andamento o papel antes de satisfeita a exigência fiscal
ou de inscrita a 'dívida, salvo ínterêsse da Fazenda, caso em que se extrairá
cópia autenticada para substituir o original, seguindo êste os trâmites da
cobrança.
§ 7.° Excepcionalmente, poderá ser ordenada a cobrança a final.
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§ 8.° Desde que alguém se apresente para satisfazer a exigência fiscal,
n50 se retardará o andamento do papel.
§ 9.° Em qualquer hipótese, se a reçartíção estadual ou municipal assim
preferir, a revalidação será cobrada pela repartição federal ,arrecadadora.
§ 10. O pagamento do impôsto simples, quando se tratar da hipótese
prevista no § 4.° do art. 62, e' o pagamento de qualquer revalidação, sem a
redução concedida no § 2.° do mesmo artigo, poderá ser feito pelo próprio
contribuinte ou outro interessado. por estampilha, independentemente de apresentação do pecel
repartição arrecadadora.
§ 11. A revalidação em papel sujeito à «verba especial», quando o
próprio estabelecimento arrecadador tiver a iniciativa de sanar a falta, deverá
ser feita por «verba especial»:
a) mediante pagamento de novo Impôsto, no caso do art. 62, alínea
«a», inciso 4.° :
b) mediante pagamento do ímpôsto devido, apenas com o acréscimo de
10%, no caso de falta ou insuficiência de sêlo .
§ 12. Os papéis selados por verba fiscal escapam à fiscalização de repartições que não sejam do Mínístérío da Fazenda.
Art. 64. Por falta de pagamento do sêlo não se' retardará o andamento
ou solução dos processos criminais.
à

SEÇÃO Il
Das multas
Art. 65. Os que firmarem ou emitirem papel, ou utilizarem livro, com
falta ou insuficiência de sêlo, ficarão sujeitos, solídàriamente, à multa de. cinco
vezes
valor do ímpôsto, a qual não será inferior a Cr$ 500,00 (Lei número

°

3.519, de 1958).
§ 1.0 Ouando se tratar de insuficiência, a multa será calculada sôbre a
diferença devida.
§ 2.° Será aplicada a multa de duas vêzes o valor do Impôsto, a qual
não será inferior a Cr$ 500,00, aos que derem curso a papel com infração
prevista neste artigo ou o conservarem por mais de oito dias, salvo se, antes
do procedimento fiscal, apresentarem o papel à repartição competente (Lei
n- 3.519, de 1958).
.
Art. 66. A falta ou insuficiência do ímpôsto, quanto aos papéis passados em notas públicas, sujeita o serventuário de oficio à multa de duas vêzes
o valor do sêlo devido, a qual não será inferior a Cr$ 500,00, além da índenízação do ímpôsto simples pelo contribuinte, ressalvados os casos previstos
nos § § 2.° e 3.° do artigo 34.
Parágrafo único - Os que, nos registros de comércio. de imóveis, de títulos e documentos, de hipotecas ou nos registros marítimos, arquivarem, registrarem ou mandarem arquivar ou registrar papéis em que se verifique infração a esta lei, bem como os leiloeiros que não arquivarem as segundas vias
de suas contas de venda, lícarão sujeitos à multa dêste artigo (Lei n." 3.519,

de 1958).
Art. 67. A falta ou insuficiência do. ímpôsto quanto aos papéis em que
o mesmo deva ser pago por «verba especial» (Arttgo 26, íncísos 1.0 a 5.°)
sujeita o estabeleclmente ou emprêsa responsável à multa de três vêzes o
valor do sêlo devido, a qual não será inferior a Cr$ 500,00. além da indenização do Impôsto (Lei n" 3.519, de 1958).
§ 1.0 O estabelecímento arrecadador que recolher fora do prazo a ímportãncía do ímpôsto, sujeitar-se..á ao acréscimo de 10% sôbre a dita Importâncla, 'calculado e pago na própria guia de recolhimento.
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§ 2." Se houver ação fiscal por falta de recolhimento do impôsto, o estabelecimento arrecadador incidirá na multa prevista no presente artigo.
Art. 68. No caso dos arts. 65 a 67, se a falta ou insuficiência de sêlo
resultar de artifício doloso ou evidente intuito de fraude, aplicar-se-á a multa
de 20 vêzes o valor do ímpôsto, a qual não será inferior a Cr$ 2.000,00.
Art. 69. Os que falsificarem estampilhas ou lavarem as de gue se tenha
feito uso, ficarão sujeitos à multa de 50 vêzes o seu valor, a gual não será
inferior a Cr$ 10.000,00.
§ L" Na mesma multa incorrerão os que possuírem ou empregarem,
conscientemente, estampilhas falsas ou lavadas.
§ 2." Incidirão na multa de 20 vezes o valor do impôsto, a qual não
será inferior a CrS 2.000,00. os que. ressalvada a hipótese do § L", empregarem estampilhas inutilizadas anteriormente.
§ 3." A simples posse de estampilhas já servidas e destacadas dos respectivos papéis sujeitará o infrator à multa de cinco vêzes o valor da estam..
pilha. multa nunca inferior a Cr$ 200,00.
§ 4." O emprêqo de estampilha em que se verifique apenas' vestígio de
colagem anterior será punido com a multa de três vêzes o valor do ímpôsto,
multa nunca inferior a Cr$ 200.00.
Art. 70. Os que emitirem. sacarem, aceitarem, derem curso, pagarem
ou negociarem notas promissórias, letras de câmbio ou cheques, sem o paqamenta, no todo ou em parte, do sêlo proporcional, serão passíveis da multa
de 10 vêzes o valor do impôsto que deixou de ser pago, a qual não será in..

ferior a Cr$ 1.000.00 (Lei n." 3.519. de 1958).
Parágrafo único - Os que emitirem cheques sem data ou com data falsa
serão passíveis da multa de dez por çcnto sôbre o valor do cheque, a qual
não será inferior a Cr$ 2.000,00.
Art. 71. Os que fizerem operações clandestinas de câmbio incorrerão
na multa de 20 vêzes o valor do impôsto que deixar de ser pago, ou cujo pa ..
qamentc não fôr provado pelo infrator, multa nunca inferior a Cr$ 10 . 000,00.
Art. 72. A falta de apresentação do papel à repartição arrecadadora.
para registro, no prazo a que alude o artigo 40, § 2.", letra 8, sujeita os infrafores, solídàrtamente, à multa de importância igual ao valor do ímpôsto devido.
assim considerado o correspondente à estimativa feita nesse papel ou, no caso
de operações já iniciadas, o que houver sído apurado pelo fisco, se mais elevado. multa nunca inferior a Cr$ 500,00.
§ L" Os que não apresentarem o papel à repartição arrecadadora no
prazo de que trata o artigo 40, § 2.", letra b. ficarão sujeitos, solídàrlamente,
à muIta de cinco vêzes o valor da diferença verificada. multa nunca inferior a
Cr$ 500,00. Se não houver diferença a cobrar, a multa será de Cr$ 500,00.
§ 2." Nas h'çóteses dêste artigo e do seu § L", se não houver sido pago
o sêlo correspondente à estimativa feita, a multa será de cinco vêzea o valor
dêsse sêlo, ou do que fôr apurado pelo fisco, se mais elevado, multa nunca
inferior a
1.000,00. Se não tiver sido feita a estimativa e não houver
elementos para apurar o ímpôsto devido. a muIta será de Cr$ 1.000,00.
§ 3." Se a apresentação de- que tratam êste artíqo e seus § § L" e 2." se
der fora do prazo, mas cspontãneamente, a multa respectiva será reduzida de
50% (cinqüenta por cento).
§ 4." Se, instaurado processo e após a intimação para defesa; os infratores não apresentarem o P2Çe1 registrado e a demonstração do seu valor, fícarão sujeitos. solídàrlamente, à multa de dez vêzes a importância do sêlo
pago por ocasião do reqistro, multa nunca inferior a. Cr$ 1.000,00, salvo se
a repartição tiver elementos para, de acôrdo com o § L", aplicar muIta maior.
§ 5." O papel sujeito a .reqístro, na forma do artigo 40, quando levado
à repartição para outro fim, antes de findo o prazo de oito dias, será registrado ex-oiiicío, ficando o contribuinte isento de' penalidade, salvo se. intimado
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a recolher, no prazo de oito dias. o impôsto devido, deixar de fazê-lo.' caso
em que terá aplicação o disposto neste artigo ou no seu § 1.0 •
§ 6.° N~ hipótese do oaráqrafo anterior, se o papel estiver fora do prazo
de oito dias, aplicar-se-á o disposto no § 3. (Lei n." 3.519. de 1958).
Art . 73. Cada papel, assim compreendidos todos seus exemplares, apre-sentado para averbação fora do prazo estabelecido no artigo 45. § § 1.0 e 2.°,
e antes do procedimento fiscal, sujeita o infrator à multa de Cr$ 50,00.
Paráqrato único. Iniciado o procedimento fiscal por falta de averbação.
aplicar-se-á a multa prevista no art. 65.
Art. 74. Ficam sujeitos à multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 50.000,00. in..
dependentemente do pedido de exibição judicial e de qualquer penalidade que
no caso venha a caber depois do exame.' os que. previamente intimados 901'
escrito. em prazo nunca inferior a 48 horas. se recusarem a apresentar livros
ou papéis exigidos pela fiscalização. (Lei n." 3.519, de 1958).
Art. 75. A indenização do impôsto é sempre devida, independentemente
da multa que tiver sido aplicada.
Art. 76. Incorrem na multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 50.000,00 os que.
sob qualquer forma, embaraçarem, impedirem ou iludirem a ação fiscal (Lei
Q

n." 3.519. de 1958).

Art. 77. Incorrem na multa de (Lei ns 3.519, de 1958):
I - Cr$ 500.00 a Cr$ 1.000.00:
a) os serventuários de ofício que deixarem de cumprir as disposições
do art. 34 e seus parágrafos. desde que não prevista multa mais elevada.
b) os que derem quitação em papel no qual não esteja declarado o
valor recebido, sem indicar êsse valor;
,
c) os que cometerem infração a esta lei para a qual não haja penalidade especial;
d) os que desobedecerem às formalidades prescritas nos arts. 29. 30
e 31, das NOr'll3SS Gerais. e no art. 44 da Tabela, desde que não cominada
outra penalidade;
e) os que deixarem de prestar informações para fins estatísticos:
f) os funcíonártos públicos em geral que atenderem, informarem ou
encaminharem papéis, sem que promovam a cobrança do impôsto devido
ou representem nesse' sentido, ou no caso de qualquer outra irregularidade;
g) os que infringirem o disposto no art. 57:
h) os licenciados para a venda de estampilhas que não mantiverem
em ordem, sem rasura ou emenda. o livro previsto no art. 14, § 6.°.
II - Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00: os serventuários de ofício que
deixarem de calcular. na guia de recolhimento, o impôsto devido. com fundamento em dúvida sem justificação, ou descabida por versar assunto já
resolvido pela repartição em guia anterior de sua expedição;
Cr$ 2.000,00 a Cr$ 4.000,00: os serventuários de ofício que
III deixarem de cumprir o disposto no §' 6 Q do art. 34.
Art. 78. A imposição das multas cominadas nesta Consolidação não
prejudica a ação penal.

CAPITULO IX
Dó PROCESSO DAS PENALIDADES

Art. 79. A revalidação será exigida mediante despacho da autoridade ou chefe da repartição que verificar a falta. precedendo ou não pedído ou representação, e independentemente de defesa prévia.
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Art. 80. Quando a revalidação fôr exigida por autoridade do Ministério da Fazenda. que não seja de primeira instância (art. 89), para esta
caberá reclamação do interessado, no prazo de oito dias.
§ L'" Se a autoridade de primeira instância estiver subordinada à
que fêz a exigência, caberá reclamação para o Ministro da Fazenda. no
mesmo prazo.
§ 2.'" Tratando-se de autoridade estranha ao Ministério da Fazenda.
poderá o interessado, no prazo de oito dias. pedir que a questão seja submetida à decisão da autoridade fiscal de primeira instância.
§ 3.'" As normas estabelecidas neste artigo e no artigo anterior serão
também observadas quando se tratar de exigência do Impôsto simples.
Art. 81. O processo para imposição de multa será iniciado mediante
representação de funcionário federal ou denúncia de particular.
§ 1/' Em vez de representação, o funcionário poderá usar o auto, para
início do processo, atendendo-se às normas da legislação do ímpôsto de
consumo. no que não contrariarem esta Consolidação.
§ 2.'" No serviço externo, cabe aos agentes fiscais do impôsto de
consumo, privativamente, a instaurarão de processo de infração. por meio
de auto, representação ou peças análogas admitidas em lei ou requlamenta (Decreto-lei n." 3.461, de 1941).
§ 3.° As autoridades e chefes de serviço do Ministério da Fazenda
não poderão, sob pena de responsabilidade, designar funcionários ou extranumerários para a fiscalização externa, salvo os casos previstos em lei [Deereto-lei n.° 3 .461, de 1911).
§ 4. 0 A multa prevista noart. 73 será aplicada por despacho do
chefe da repartição arrecadadora. independentemente de outra qualquer formalidade, cabendo reclamação, nos têrmos do art. 80.
Art. 82. Quando houver apreensão de papéis ou exames prelimlnares, lavrar-se-á têrmo do ocorrido, para que instrua a oeca iniciai. do
processo.
§ 1.0 O têrmo será submetido à assinatura do acusado, ou de seus
representantes ou prepostos, mas a assinatura não implica em confissão. nem
a recusa em agravação da falta.
§ 2 9 No caso de recusa da assinatura. far-se..á menção de tal circunstância.
§. 3 9 Quando a infração constar de livro da escrita fiscal ou comercíal, devidamente autenticado, não se fará a apreensão, mas, lavrado o
têrmo, anotar-se-á no próprio livro a ocorrência.
§ 4° Não havendo inconveniente à comprovação da falta, o papel
apreendido poderá ser- entregue, visado pelo chefe da repartição, desde que
fique cópia autenticada.
. Ar!. 83. No caso de ação fiscal relativa a papel em idioma estran..
qerro, este será .tra?~zido para ~ vernáculo pelo próprio autor do procedi..
mex:to, por Iunclonérto da repartição arrecadadora local ou pessoa que esta
desíqnar. Se o acusado não aceitar como boa a tradução. poderá requeres
S1~58)~eita, às suas expensas, por tradutor público (Lei n." 3.519, de
Art. 84. Tr~tando~se d~ estampilha falsa ou servida, a peça inicial
o processo devera ser Instruída com o laudo pericial da Casa da Moeda.
Art. 85. Julgado o processo em primeira instância, o' contribuinte; con ..
f~rmando~se Com a decisão, gozará da redução de 20% (vinte por cento)
sob:e o valor da multa aplicada, se. efetuar o pagamento das importâncias
devidas no prazo de, vinte dias úteis, contados da intimação. caso em que
o processo considerar-se-á findo administrativamente.
.
d
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Parágrafo único. Na hipótese dêstevartíqo, o pagamento será feito
mediante requcrímento-quía, cujo modêlo será expedido pela Diretoria das
Rendas Internas (Lei n.o 3.519, de 1958).
Art. 86. Só se admitirá denúncia com a firma reconhecida e mendanando a resídêncía e profissão do denunciante.
Parágrafo único. A denúncia deverá ser acompanhada de prova ma..
teríal da infração ou, à sua falta. indicar elementos que a caracterizem.
Art. 87. Aos acusados será assegurada defesa ampla, no prazo de
30 dias úteis, contados da intimação.
§ 10 A intimação será feita por qualquer dos seguintes modos:
a) pessoalmente, ao próprio acusado ou a quem o represente;
b) pelo Correio, comprovada pelo recibo "A.R."
§ 2. 0 Se o acusado, ou quem o represente, omitir a data no recibo
A.R., dar-se-á por feita a intimação quatro dias depois de entregue a carta
ao Correio.
§ 3." Se não Iôr possível a intimação por qualquer dos meios Indicados, Iar-se-á por edital.
Art. 88. Se no decorrer do .processo fôr indicada pessoa diversa
Como responsável pela falta, ser-lhe-a assinado prazo para defesa, independentemente de outra qualquer formalidade; da mesma maneira se procederá
quando apuradas novas faltas.
Art. 89. O preparo do processo compete às repartições arrecadadoras, que o encaminharão às delegacias fiscais para julgamento, salvo no
Distrito Federal e na capital do Estado de São Paulo. onde cabe o preparo
e julgamento às recebedorlas.
§ 1Q Após a defesa do acusado, será ouvido o autor da representação
ou auto; na sua ausência, informará o funcionário designado pelo chefe da
repartição preparadora.
§ 2." No caso de denúncia, informará o funcionário designado. podendo ser ouvido o denunciante. se a repartição julgar necessário.
S 3." Se depois da defesa forem anexados ao processo documentos
'
de acusação. terá vista o acusado para dizer, no prazo de oito dias.
Art. 90. A, decisão de primeira ínstâncla será proferida uma vez
reunidos os elementos necessários.
Art. 91. Se do processo se apurar responsabilidade de mais de uma
pessoa, será imposta a cada uma a multa relativa à falta cometida.
Parágrafo único. Tratando-se de responsabilidade solidária, será aplícada uma única penalidade. podendo o processo correr somente contra um
dos responsáveis. assegurado ao que pagar o direito regressivo contra os

demais (Lei u" 3.519, de 1958).
Art. 92. 'Apurada a infração de mais de um dispositivo pela mesma
pessoa, ser-lhe-á aplicada a pena maior.
Art. 93. No caso de reincidência as multas serão aplicadas em
dôbro.
Parágrafo único. Considera-se reincidência a repetição de falta Idênttca pela mesma pessoa, depois de decisão condenatória irrecorrível. relativa
à primeira infração.
Art. 94. Os processos instaurados contra a mesma pessoa e referentes à mesma infração serão reunidos em um só, para efeito de julqamcnlo (Lei n." 3.519, de 1958).
§ L" Não haverá êsse beneficio. se o acusado repetir a infração, quan..
do já ciente de ínícío do processe.
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§ 2. 0 Se do processo ficar provada a prática da mesma infração em
outros papéis, não apreendidos, serão êles computados para cálculo da pe...
nalídade e exigência do impôsto .
§ 3.0 Verificada, pela escrita comercial ou documento do contribuinte.
a existência de contrato ou título sujeito a sêlo e cuja posse, pela própria
natureza dos papéis, lhe caiba, exiqir-se-á do mesmo contribuinte o paqamente do impôsto respectivo e da multa que no caso couber, se, intimado
a fazê-lo em prazo nunca inferior a 72 horas, njío apresentar ditos papéis à
fiscalização ou não comprovar o pagamento do tributo (Lei n° 3'.519, de
1958) .
Art. 95 As omissões do processo não acarretarão nulidade, quando
dêle constarem elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator.
Art. 96. Os processos serão organizados com as fôlhas numeradas
e rubricadas e os documentos, informações e pareceres em ordem cronológica.
Art. 97. Os casos omissos nesta Consolidação, quanto à matéria pro...
cessual, serão resolvidos de acôrdo com a legislação sóbre 6 Imposto dê
consumo.
.;;.!
Art. 98. Proferida a decisão condenatória, o acusado será intimado
para efetuar o pagamento no prazo de 30 dias, contados da intimação, sob
pena de cobrança executiva, salvo recurso no prazo legal.
Parágrafo úníco . A intimação far-se-ã na forma prevista pelo -artlqo 87, com indicação do prazo para recurso.
Art. 99. Das decisões proferidas por autoridade de primeira instância
(art. 89), quer se trate de impôsto simples, .rcvahdação ou multa, cabe recurso
para o Segundo Conselho de Contribuintes (Lei n Q 3.470, de 1958).
Art. 100. Sob pena de perempção, o recurso voluntário será interposto
dentro de vinte dias úteis, contados da intimação. mediante prévio. depósito
da quantia exigida (Decreto-lei n° 607, de 1938, e Lei n" 3.519, de 1958).
§ P . Quando a importância total em litígio exceder de Cr$ 10.000,00
(dez mil cruzeiros), permitir-se-á, para interposição do recurso voluntário.
"fiança idônea, cabendo ao chefe da repartição julgar da idoneidade do fiador.
O despacho que autorizar a lavratura do têrmo marcará o prazo, entre cinco
e dez dias, para a sua assinatura (Decreto-Iet n° 607, de 1938, e Lei

n' 3.519. de-1958).
§ 2 O requerimento indicando fiador para interposição de recurso deverá
Q

conter a aquiescência expressa do indicado, sob pena de não produzir efeito
(Decreto-let nv 7.404. de 1945).
§ 3Q Não serão aceitas como fiadoras as pessoas físicas, as que façam
parte da firma recorrente e as que não estiverem quites com a Fazenda Na...
cíonal (Decreto-ler n Q 7.404, de 1945).
§ 4 Q Se o primeiro fíader não fôr julgado idôneo, o contribuinte poderá,
depois de devidamente intimado e dentre de prazo igual ao que restava quando
protocolada a respectiva petição, indicar mais um segundo e um terceiro
fiadores, não se admitindo, depois dessas, nova indicação (Decreto-lei n? 607.

de 1938. e Lei' 3.519. de 1958).
Art. 101. O prazo para pedidos de reconsideração ao Conselho será
de vinte dias, contados da data da intimação dos interessados (Decreto-Iel

n" 607. de 1938. e Lei nv 3.519. de 1958).
Art. 102. A decisão de primeira instância favorável às partes, Ou que
desclassifique a infração capitulada no processo, obriga a recurso ex-oiiicío,
salvo se a importância total em litígio não exceder Cr$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros) [Decreto-lei n" 607, de 1938, e Lei n" 3.519, de 1958).
Parágrafo unrco . Tratando-se de decisão da qual coubesse recurso
ex-oiiícto e êste, por qualquer motivo, não tenha sido interposto, cumpre ao
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funcionário autor da diligência representar à autoridade prolatora da decisão
propondo a interposição do recurso (Decreto-lei n" 7.404, de 1945).
Art. 103. Os recursos interpostos à instância superior contra decisão
proferida em processos fiscais poderão versar apenas sôbre parte da quantia
exigida, desde que o interessado o declare, em requerimento, à repartição
arrecadadora local.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, o contribuinte
deverá pagar no prazo legal a parte não litigiosa, cabendo, quanto à quantia
objeto de discussão, o depósito ou fiança, obedecidas as exigências legais

(Lei u" 3.519. de 1958).
Art. 104. As decisões por eqüidade são da competência privativa do
Ministro da Fazenda, mediante proposta do Segundo Conselho de Contribuintes.
Parágrafo único. A proposta de aplicação da eqüidade só terá lugar
em. casos excepcionais e deverá ser encaminhada ao Ministro da Fazenda.
acompanhada de informações sôbre os antecedentes do contríbumte (De-

ereto-lei n? 7.404. de 1945).
Art. 105. Os débitos resultantes de processos instaurados por infração
desta Consolidação e superiores a Cr$ 100.000,00, poderão ser pagos em
parcelas mensais, iguais e sucessivas, até O máximo de seis, desde que os
interessados o requeiram tl repartição arrecadadora local dentro do prazo
previsto para o cumprimento da decisão de primeira instância.
Parágrafo ünico . Desatendido o pagamento de duas prestações sucessivas. vencer-se-ão autoruàtícamente as demais, devendo a repartição providenciar a cobrança executiva do restante do débito, na forma da legislação
em vigor (Lei n" 3.519. de 1958).
Art. 106. Aos autores do procedimento fiscal serã dada ciência, qualquer
que seja a decisão, logo que o processo esteja findo administrativamente
(Decreto-lei n" 7.404, de 1945).
Art. 107. Aplicam-se ao impôsto do sêlo as normas e sanções estabelecidas no Regulamento do Impôsto de Consumo, relativas à inscrição e
cobrança das dívidas fiscais cujo valor não tenha sido pago ou depositado
nos prazos legais (Lei n" 3.519. de 1958).

CAPITULO X
DAS CQNSULTAS

Art. 108. Às consultas relativas ao impôsto do sêlo serão resolvi..
das pelas autoridades de primeira instância. facultado o recurso voluntário.
§ 1.0 As consultas dirigidas às repartições arrecadadoras. exceto te ..
cebedorias, serão encaminhadas à autoridade de primeira instância. conveníentcmente informadas.
§ 2° Quando a solução favorecer ao contribuinte. haverá recurso
ex oiitcío.

CAPITULO XI
DAS RESTITUIÇÕES

E

INDENIZAÇÕES

Art. 109. Não será restituído o ímpôsto pago por estampilha, salvo
a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.
Art. 110. O ímpôsto pago por verba será restituído quando indevidamente arrecadado.
§ 1.0 O requerimento de restituição será instruido com o talão de cobrança e o papel em que se lançou a verba.
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§ 2.° Far-se-â a nota da restituição no talão de cobrança, cancelandose a verba, antes de devolvido o papel ao interessado.
§ 3.° Quando se tratar de "verba especial", o requerimento deverá
ser instruido com o pape! em que se lançou a verba, e neste será feita a nota
de restituição, depois das diligências que se fizerem necessárias.
Art. 111. Fica assegurado ao contribuinte o direito à indenização
pelo serventuário de ofício, que, em razão do cargo, usar, empregar ou aplicar estampilha em desacôrdo com esta Consolidação.
Parágrafo único. Se, na hipótese dêste artigo, o prejuízo fôr ocasionado por funcionário federal, far-se-â a restituição pelos cofres públicos,
com direito regressivo contra o funcionário.

CAPíTULO XII
DAS QUOTAS PARTES DE MULTA

Art. 112. ~ Aos signatários de representação ou autuantes' e aos denunciantes será adjudicada metade das multas impostas por infração desta
Consolidação.
Art. 113. Das multas impostas em virtude de processo iniciado por
mais de um funcionário, a quota será repartida igualmente entre os srqnatários da representação ou auto.
Art. 111. Quando a multa provier de diversos processos reunidos,
a quota será dividida proporcionalmente entre os signatários das representações ou autos.
Art. 115. Se, para apuração da falta, Iôr necessário exame que não
possa ser feito pelo signatário da representação ou puto, o funcionário que
realizar a diligência terá direito à quota-parte da multa na forma do artigo 113.
Parágrafo único. Na hipótese de denúncia, aos funcionários que forem
incumbidos do exame de escrita ou de papéis em poder do denunciado ou de
terceiro, se adjudicarão 50% du quota reservada ao denunciante.

CAPíTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 116. Os prazos indicados nesta Consolidação contam-se de acôrdo com o que prescreve o art. 125 do Código Civil.
Parágrafo único. Quando esta Consolidação mandar contar o prazo
,a partir da data ou assinatura dos papéis, êstes serão considerados fora do
prazo, se apreendidos com assinatura e sem data.
Art. 117. A Diretoria das Rendas Internas promoverá os meios de
organizar a estatística do impôsto do sêlo.
Paráqrafo úníco . Para êsse fim poderá expedir instruções e exigir
das pessoas sujeitas
fiscalização os dados necessários.
Art. 118. Os papéis passados no estrangeiro e que, por motivo de
fôrça maior, deixarem de ser legalizados nos consulados, não produzirão
efeito no Brasil sem o pagamento de sêlo por verba, correspondente
importância dos emolumentos consulares devidos.
Art. 119. O disposto nos arts. 13 e 11 é, extensivo ao «Sêlo Penitenciário" e demais taxas cobradas por meio de estampilhas (Lei n," 3.519.
de 1958).
Art. 120. Continuam em vigor as disposições legais. não incluídas nesta
Consolidação, que determinarem a cobrança de emolumentos, taxas, custas
e multas, por meio de estampilhas do impôsto do sêlo.
à

à
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SEGUNDA PARTE
TABELA
OBSERVAÇÕES

1e)· Não havendo indicação de forma. o lmpôsto será pago por estampilha.
2"')
base:

Não havendo indicação de taxa, o impôsto será pago na seguinte

I II -

De mais de Cr$ 100,00 até Cr$ 1.000,00 "",
" .. "
De mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 5.000,00 - por Cr$
.
1.000,00 ou fração
IH - De mais de Cr$ 5.000,00 até Cr$ 10.000,00 - por Cr$
1. 000,00 ou fração ."""""" .. ,,
,,"
,,,,.
IV - De mais de Cr$ 10.000.00 até Cr$ 100.000,00 - por Cr$
1.000,0\) ou fração
V - De mais de Cr$ 100.000,00 - por Cr$ 1.000,00 ou fração
'(Lei n" 3.519, de 1958).
0'0

•••••••••••••••••••••••

Cr$
3,00
4,00
6,00

7,W
8,00

34 ) Será devido em dôbrc o sêÍo de fôlha, quando esta exceder de
0.33m por O,22m.
ART.

INCIDÊNCIA

TAXA

Cr$
19 ABERTURA· DE CREDITO, garantida ou a descoberto.
NOTAS

1t) Também ficam sujeitas ao sêlo dêste artigo, equi ..
paradas a contratos por escrito, quaisquer retiradas feitas em
estabelecimentos bancáríos:
a) independentes de contrato;
b) além dos limites contratuais:
c) além dos saldos depositados em conta corrente.
2 e) No caso da nota 1e, O sêlo será devido em cada sesemestre do ano, sôbre o maior saldo devedor, acrescido dos
juros e comissões, e pago nos oito primeiros dias do semestre

seguinte (Lei n" 3.519, de 1958),
3 e) No C!'lSO da letra «í» da nota P, será levado em
conta o sêlo pago no contrato, para que o impôsto incida apenas
no maior excesso verificado e respectivos juros.
"Í~)
Ficam isentas de sêlo as operações referidas na nota 1~.
quando realizadas em contas de cobrança de títulos, efeitos comerciais e outros encargos de correspondentes.
5lj.) Aos papéis taxados neste artigo não se aplica o
disposto no art. 44 das «Normas Gerais», sendo nêles devido'
Um . único sêlo proporcional.
6 1J) O impôsto incidente sôbre contratos de abertura de
crédito para financiamento de atividades rurais. quando feitos
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diretamente com os produtores, ou suas cooperativas, será
cobrado com o abatimento de 500/0 (Lei n° 1.747, de 1952
_ art. 29 ) .

2'" ALFÂNDEGAS (taxas relativas aos serviços de corretores
de navios) (Lei n" 3.519, de 1958):
I II -

IH -

Arquivamento de livros e papéis
.
Busca nos livros findos ou papéis arquivados:
De mais de 6 meses até um ano
.
De mais de um até cinco anos
.
De mais de cinco anos, por qüinqüênio ou fração
.
Certidão de qualquer livro findo ou documento arqulvado, por Iôlha, além da busca
'...........•

20,00
10,00
20,00
20,00
20,00

IV - Registro:
a)
b)

de comunicação do exercício de agência de navios
de laudo de vistoria ....................•....

20,00
20,00

NOTA

Se fôr indicado o ano, a cobrança da busca será feita
com o abatimento de 500/0 (cinqüenta por cento).
30

ARRENDAMENTO, locação e outros atos que transmitem
uso e gôzo de bens móveis ou imóveis.
NOTAS

1') Nos contratos a prazo indeterminado, o sêlo será
calculado e pago na forma do art. 46 das Normas Gerais.
2'). Se não Iôr firmado contrato ou ocorrer o caso
do art. 1.195. do Código Civil, o sêlo será exigido nas qui..
tações ,
3') No caso de transferência do contrato, o sêlo será
calculado sôbre a importância correspondente ao tempo que
faltar para terminação do prazo.
4$) O disposto na nota 2" não se aplica à locação-ode
imóvel, para residência, desde que o aluguel mensal não exceda
de
5.000,00 (Lei n" 3.519, de 1958).

c-s

40 AUTENTICAÇÃO de documentos, inclusive cópias de plantas
ou mapas e reprodução fotográfica, nas repartições públicas
- por documento (Lei nv 3.519, de 1958)
..•

10,00

50 CAMBIO manual -

negociaçi3es em straveller's checks» e
papel moeda estrangeiro em espécie, independente de contrato

(Verba] .
NOTA

O Sêlo dêste artigo será pago por
(Cap. IV, Seco I, das Normas Gerais), nas
operações cambiais de compra e venda, onde
o Impôsto devido em cada operação (Lei n"

6' CAPITANIA DOS PORTOS
mero 3.519, de 1958):
1 -

«verba especial»
listas diárias das
será discriminado
3.519, de 1958).

(taxas especiais)

(Lei nú-

Averbação lançada na provisão ou título de inscrição
de embarcação .••...••..•...••.•.... -. . . . • . . . . . . . •

5~O'J
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Certificado:
a) de arqueação ..........................• ,
.
b) internacional de borda livre
.
Inscrição de embarcação nacional de menos de 20
toneladas brutas
.
Inscrição em exames a serem prestados para o exercício de profissão que exija a expedição de título.
carta ou diploma
.
Licença:
a)

b)

anual, concedida a embarcação inscrita:
Atê 10 toneladas líquidas de arqueação
.
De mais de 10 até 25 toneladas
.
De mais de 25 até 50 toneladas
.
De mais de 50 até 75 toneladas
.
De mais de 75 até 100 toneladas
.
Por tonelada que exceder de 100, líquidas, de arqueação
~
.

Por tonelada que exceder de
arqueação

100, líquidas, de
:
.

20,00
30,00
40,00
60,00

20,00

Registro:
de embarcação nacional de mais de 20 toneladas
brutas ....................•......... : .........•
de título, carta ou diploma ........•.........

40,00
5,00

Revalidação de titulo, carta ou documento expedidos
por escola estrangeira
"
.

200,00

b)

Têrmo:
a)
b)

c)

de abertura nos livros de embarcação
de encerramento nos mesmos, por Iôlha
de vistoria, procedida em embarcações

.
.
.

NOTA

Está isento o têrmo de vistoria em embarcações emprega...
das na pequena cabotagem.
7"

0,50

Passes de saída a embarcações de cabotagem e longo
curso ...................•••.......................
a)

IX -

10,00
20;00
30,00
40,00
60,00

anual, concedida a estaleiros de construção naval
anual, concedida a oficinas de construção naval
não especificada
.

d)
e)

VIII -

20,00

0,50
200,00
100,00
10,00

c)

VIl -

5,00

anual, concedida a embarcação registrada:
Até 30 toneladas líquidas de arqueação
.
De mais de 30 até 50 toneladas
.
De mais de 50 até 75 toneladas ..............•
De mais de 75 até 100 toneladas
.

VI -

20,00
15,00

CARTAS de crédito.
NOTAS

1~) Inutiliza a estampilha o emitente, pago o hnpôsto .
sõbre o total do crédito.
20}) As retiradas efetuadas no pais, por conta de carta
de crédito emitida no exterior, ficam sujeitas ao pagamento
do sêlo previsto neste artigo.

10,00
0,50
50,00
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CEDULAS de crédito rural cédula rural pignoratícia
e nota de crédito rural (inscrição e averbação) (Verba):

(Lei nv 3.253, de 1957)
I -

Inscrição -

por Cr$ 1.000,00 ou fração:

De valor até Cr$ 250.000,00
.
De mais de Cr$ 250.000,00 até Cr$ 1.000.000,00 ..
De mais de Cr$ 1.000.000,00
.
II -

Averbação:
a) de endôsso posterior à Inscrição
b) de cancelamento da inscrição

.
.

2,00
4,00
5,00
10,00
10,00

NOTAS

1~) A verba será lançada na própria cédula ou nota,
declarando a repartição arrecadadora. 110 livro «Registro de
Cédulas de Crédito Rural», o valor do ímpõsto pago.
2~)
No casado ítem lI, o sêlo será devido de cada
averbação.
3~)
O sêlo dêste artigo é independente do que fôr
devido pela operação de crédito, de acõrdo com os arts. 10
ou 25, desta Tabela.
4(1.) As cédulas de crédito rural. compreendidos os atos
de cessão, transferência, cndôsso ou caução, qualquer que
seja
valor da cédula, são isentas de sêlo, nos têrmos do
art. 51, n° 39, das Normas Gerais.
54) t<: dispensada a averbação d03 endossos feitos por
bancos em operações de redesconto ou caução.

°

9" CERTIDOES (Lei n' 3.519, de 1958),
1 Il -

De quitação de impostos ou taxas federais
.
Não especificadas, expedidas por repartições públicas,
por fôlha
.
NOTAS

1~}
Nenhuma certidão deve ser dada pelas repartições
federais, sem prévio requerimento.
2~)
Estão isentas:
a) as certidões de depósito [uma para o Departamento
de Trabalho e outra para o empregador), expedidas por
fôrça do art. 36, § 5°. primeira parte, do Decreto n" 24.637,
de 10 de julho de 1934;
b} as certidões «ex~officio» para aposentadoria e pensões;
c) as certidões «ex-offícíos passadas no ínterêsse da [ustíça e da Fazenda Federal;
d) as certidões para habilitação de herdeiros de praças
à pensão instituída pelos Decretos-leis ns . 4.819, de 8 de
outubro de 1942, e 4.839, de 16 de outubro de 1942.

10.

CESSOES de crédito ou de direitos.
NOTAS

1~) O sêlo será cobrado sôbre a importância do crê ...
dito cedido e não sõbre 8. importância por que foi feita a
cessão (Decreto-lei n'' 9.409, de 1946).

50,00

20,00

220

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

2') As cessões de créditos ou de direitos relativos a
bens imóveis ficam sujeitas ao impôslo, de acôrdo com o
art. 38 desta Tabela e Notas respectivas (Lei n'' 1.747.

de 1952).
11.

CHEQUES em moeda estrangeira.
NOTA

Inutiliza a estampilha o emitente, quando emitidos no
Brasil e, quando no estrangeiro, seu primeiro portador' no País.

12.

CHEQUES em moeda nacional, emitidos no exterior ou
sôbre o exterior, e os que, emitidos a favor de pessoas naturais ou jurídicas no País, forem por estas endossados a
entidades do exterior.
NOTA

Inutiliza o sêlo: quando emitido no Brasil, o emitente;
quando no exterior, o seu primeiro portador na Pais; .e, na
última hipótese, o endossante.

13. CONCESSÕES (Verba) (Lei nv 3.519. de 1958):
I - De entrepostos particulares e de trapiches alfandegados
II - De privilégios que não forem de invenção, por decênio
lU - De regalias de paquete:
Até
De
De
De

3.000 toneladas liquidas
, .. _.. "
mais de 3.000 até 5.000 toneladas líquidas
mais de 5.000 até JO. OCO toneladas líquidas
mais de 10.000 toneladas liquidas

.
.
:."

.

1.000,00
2.000,00

i.oco.oe
2.000,00
3.000.00
4.000.00

NOTA

O sêlo de que trata o item III será pago em dôbro no caso previsto no

art. 5:\ § 1.", do Decreto-lei n." 5.406, de 14 de abril de 1943.

14. CONTAS de venda prestadas por leiloeiro.
NOTAS

1'l,,) Inutiliza a estampilha o comitente, no recibo que passar
na segunda via da conta de venda, a qual ficará no arquivo do
leiloeiro, para a necessária fiscalização, calculando-se o sêlo
sôbre o produto líquido.
ZU-) Não valerão, para os efeitos legais, os recibos passados
fora dessas contas, salvo se o produto líquido Iôr depositado pelo
leiloeiro, nos têrmos do art. 34 do Decreto nv 21.981. de 19 de
outubro de 1932, sendo, então, a estampilha inutilizada pelo
mesmo.
311.) Nas contas de vendas relativas a imóveis será levado
em conta o sêlo que, sôbrc o valor dos mesmos, tiver sido pago
na escritura pública, mediante declaração do próprio leiloeiro,
que mencionará cartório, livro e fôlha onde foi lavrada a escritura.

15.

CONTRATOS de aforamento ou enfiteuse.
NOTA

O sêlo será calculado sôbre a importância de 20 anos de
fôro, e a jóia, se houver.

ATOS

16.
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CONTRATOS de compra e venda de bens móveis, excetuados
os realizados entre comerciantes e produtores, inclusive indus..
tríals, para fins mercantis (Lei n," 3.519, de 1958).
NOTAS

1~)

Se não fôr firmado contrato na venda de mercadoria
a prestação, o sêlo será devido e pago na segunda via dos
recibos, a qual ficará arquivada em poder do vendedor, para
fins de fiscalização.
2.~) No caso da nota anterior, se não houver recibo ou
quando a quitação fôr passada em duplicata de fatura ou outro
papel representativo da venda, o sêlo será pago na ficha de
lançamento ou no Iólío do «Diário», da escrita do vendedor.
3") O vendedor declarará nas vias das quitações expedidas
a importância do sêlo pago na segunda via ou no lançamento
de contabilidade. sem o que ficarão aquelas também sujeitas
ao ímpõsto •

°

4~)
Na permuta, o sêlo será calculado sôbre
bem de
maior valor; se não fôr declarado o valor, o sêlo será pago
por estimativa.
5~)
Não se reputará transmissão de bens, para efeitos
fiscais, a incorporação do patrimônio de uma associação
profissional ao da entidade sindical, ou das entidades alu..
<lidas entre si.
6~)

Estão isentos:
a) os contratos de compra e venda de mercadorias
celebrados, sob a forma de pedidos, orçamentos. pro..
postas ou ofertas, aceitos ou confirmados, entre
construtores e .Iírmas fornecedoras. desde que tais papéis
não contenham condições ou obrigações outras que não
as necessárias à determinação da mercadoria, preço,
condições de pagamento e prazo de entrega, exceto
quando ajuizados ou registrados no Registro de Títulos
e Documentos;
b) os pedidos de mercadorias encaminhados pelos
viajantes ou representantes aos estabelecimentos co..
mercíaís ou industriais que representam;
c) as operações 'de compra e venda de pedras
preciosas entre garimpeiro matriculado e comprador
autorizado;
d) as escrituras ou têrmos de incorporação ou
doação de bens às universidades oficiais ou equiparadas.

17.

CONTRATOS de compra e venda de câmbio, de cada período
de 30 dias ou fração (Decreto..lei a" 9 ..109, de 1946):

Até Cr$ 50.000,00
De mais de Cr$ 50.000,00, por Cr$ 50.000,00 ou fração
NOTAS

i-)
a)

Os contratos não liquidados no prazo ficarão sujeitos:
a novo sêlo, sôbre o saldo respectivo, em cada período

de 30 dias ou fração, se prorrogados antes do venci..
mente;

5,00
5,00
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ao dôbro do sêlo, sôbrc o saldo respectivo, em cada
período de 30 dias ou fração. contados a partir do
último vencimento, se prorrogados depois de vencidos.

2~)
Se houver procedimento fiscal, por falta de prorro..
gação, será aplicada, a cada uma das partes contratantes e ao
corretor, a multa do art. 65 das Normais Gerais, considerado de...
vído o dôbro do sêlo sôbre o saldo respectivo, em cada período
de 30 dias ou fração. contados do último vencimento até a data
do procedimento fiscal, que não poderá ser iniciado dentro
dos oito dias subseqüentes ao de vencimento.
3~)
Para que os contratantes e O corretor se eximam da
penalidade indicada na nota anterior, quando não realizada a
prorrogação, qualquer dêles deverá apresentar à repartição
arrecadadora local, antes do procedimento fiscal. o contrato
vencido, para pagamento do dôbro do sêlo sôbre o saldo respec..
tívo. em cada período de 30 dias ou fração, contados do último
vencimento até a data da apresentação. ressalvado. ao que
pagar, o direito regressivo.
4!).) A prorrogação dos contratos deverá ser feita mediante
novo instrumento (Decreto-lei n" 9.409, de 1946).
5\l) A responsabilidade pelo pagamento do ímpôsto cabe
ao banco comprador ou vendedor (Decreto-lei nv 9.409, de 1946).
6 4 ) Estão sujeitas ao sêlo dêste artigo as operações entre
matriz, filial e agência de um mesmo banco, quando não repre..
sentem simples transferência, à mesma taxa de compra.
7\l) Ficam isentos os contratos de compra e venda de
câmbio até Cr$ 5.000,00. ti vista e liquidados dentro de.
cinco dias. Entretanto, se a reunião de diversas operações.
efetuadas no mesmo dia por um só tomador, ultrapassar de
Cr$ 5.0CO,00, não prevalecerá a isenção.

18.

CONTRATOS de construção, sob qualquer modalidade (Lei

n' 3.519. de 1958).
NOTAS

Jll-)

O impôsto será também devido, quando se tratar de
contrato verbal ou de acréscimo ao valor ajustado, sôbre as im...
portências recebidas ou creditadas.
2'1-) No caso da nota 1", o sêlo será pago na segunda via das
quitações, que ficará arquivada em poder do construtor para fins
de fiscalização, ou. não havendo quitação, na ficha do lançamento
ou no fólío do «Diário». da escrita do construtor.
3~) O construtor declarará nas vias das quitações expedidas
a importância do sêlo pago na segunda via, sem o que ficarão
aquelas também sujeitas ao ímpôsto .
4~)
É'. isento o contrato de construção em que o construtor
(pessoa física) apenas forneça o próprio trabalho.
S!).) Nos contratos de construção por administração, o sêlo
incidirá sôbre as importâncias efetivamente entregues, pagas
ou creditadas ao construtor pelo proprietário.

19.

CONTRATOS:
I-

De operações a prazo, de compra e venda de títulos
públicos ou não, cctados em bôlsa, e de metais preciosos ~
por Cr$ 1.000,00 ou fração ..........................•
II - De operações a têrmo, de mercadorias, quando realizados
por intermédio de corretor - por Cr$ 1. 000,00 ou fração

2,00
2.00
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NOTAS

P) No caso do item I, o ímpôsto será pago pelo corretor.
no ato da lavratura do têrmo, na margem do protocolo.
2~) .No c?~C? do ftemLl, o impõsto será pago, pelo vendedor.
no respectivo contrato, devendo o corretor certificar no protocolo o pagamento do sêlo .
3~)
Os arrecadadores do Impôsto de operações a têrmo
(art. 59 do Decreto n" 17.537, de 10 de novembro ~e 1926)
comunicarão à Diretoria das Rendas Internas, para fins esta...
tístícos, até o dia 10 de cada mês, o total do sêlo pago nos
contratos realizados no mês anterior.

20.

CONVERSA0 de forma e transferência de ações.
NOTAS

P) O sêlo da conversão será inutilizado no livro de
registro e o da transferência no têrmo respectivo.
2'1-) Calcular-se...á osclo pela última cotação em bôlsa,
dentro dos 180 dias anteriores, e, na sua falta, pelo valor nominal
dos titulas.
3'l.) Estão isentas:
a) a conversão de ações ao portador em nominativas:
b) a transferência de ações realizadas por transmissão «causamortis».

21.

DEPARTAMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA PúBLICA
(taxas especiais) (Lei n? 2.930, de 1956).
1- Alvarás:
8)

b)
c}

expedidos às repartições municipais do Distrito Federal.
em virtude de têrmos de responsabilidade, assinados para o
comércio de armas. de inflamáveis e para a: exploração de
pedreiras, anualmente ..............•.............•...
de entrega de veículo recolhido ao depósito público. por vez
de soltura
.

II - Atestados de bons antecedentes ..........•............•

100,00
100,00
5,00
20,00

lIl-Autos:
De exames periciais, a requerimento -das partes, por fôlha
De apreensão de:
1°)

5,00

Armas brancas proibidas (secretas):
Em residência particular. por vez:
pela primeira arma ............................•.•
pelas subseqüentes .... ; ...................•....••
Em estabelecimento comercial, por vez:
pela primeira arma .............•......•••..•.••••
pelas subseqüentes ....•.............•...••..•••.•

100,00
50,00
200,00

100,00

Na via ou logradouro público, ou em veículo, por vez:
por unidade de arma
.

300,00

Em zona de meretrício, clube, âencinç, cabaré. lugares
onde haja reunião. ajuntamento ou previsível aqlomeração pública, por vez:
por unidade de arma .....•.••. '.' .•.. .' ...•....•. , . ,

500,00
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Armas de fogo não registradas (clandestinas). por vez:
Em residência particular:
pela primeira arma .................•...••.•.••..•
pelas subseqüentes ....................•.......••

300,00
200,00

Em estabelecimento comercial, por vez:
pela primeira arma ............•..........•••...•
pelas subseqüentes ..............................•

400,00
300,00

Na via ou logradouro público, ou em veículo, pOI' vez:
por unidade de arma .........•.................•

400,00

Em zona de meretrício, clube. dencínq, cabaré, lugares
onde haja reunião, ajuntamento Ou previsivel aglome..
ração pública, por vez:
por unidade de arma ...............•.•.••...•.•••

500,00

Armas de fogo:
Embora licenciada, quando feita a apreensão em Zona de
meretrício, dencinq, cabaré, lugares onde haja reunião.
ajuntamento ou previsível aglomeração pública. por
unidade de arma, por vez
Vendidas por estabelecimento comercial. sem quía da polícia
t venda clandestina) por vez:
pela primeira arma
pelas subseqüentes
o o o •

o

•• o

o o o •

••• o o •

o •

o o

• o o o o ••• o o o o

o o o o o o o o o o o •

o o o o o o o o o o o: o o o o o o o o o o.

~9}

Explosivos em geral:
Conduzidos. empregados
por vez:

ou

vendidos

pelo primeiro quilograma ou fração
pelos subseqüentes

o •

o o o o o •

0.0

o o' o o o

500,00
1.000,00
500,00

clandestinamente,
o o o o •

o o o o o o o •• o o

o •••••• o o o o o o o • o o o o o o o o

2.000,00
200,00

Vendidos por estabelecimento comercial, sem guia da polícia.
por vez:
pelo primeiro quilograma ou fração
pelos subseqüentes
o o ••• o o o o •

o o o o •

o o •

o o o o o o

o o o o o o • • • o o o o • • '. o o o o

o •

500,00
200,00

Fabricados, clandestinamente, por vez:
pelo primeiro quilograma ou fração
pelos subseqüentes •........
o o o

51')

o o o

o o •
• o o

o o o o o o o o o o o o o

o o •

o • o o ••• o •

o •

1.000,00
500,00

Fogos de artifício, por vez.
fabricados, clandestinamente
por espécie em fabricação ou já fabricada
o o • o o o • o

•• o

•• o •••• o o o •
o o •

o •

o o o o o

2.000,00
50,00

Em depósito, conduzidos. vendidos ou em - queima, sem
licença da autoridade policial. por vez:
por espécie de fogos

O'

o o o o o o • o o o o •

o o o •

o • o •

o o o o o o •

'100,00

6°)

Balões de fogo, em depósito, expostos à venda, ou quei..
mados (soltados), por vez .....
2.000,00
'7.') Estopim de qualquer espécie, por vez:
o'

•• o o . . . . . . . . o o

00

..

o o.

Em depósito. conduzido, vendido ou empregado, clandesti..
uamente:
velo primeiro metro
pelos subseqüentes

o

••• o

• o o •

o o •••••• o •

o •

o •• o

'.' o •• o

• o o o

o o o o

• o o o o o

• o o •• o o

• o •

o o o •••

50,00
20.00
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Vendidos por estabelecimento comercial. sem gula da po..
lícia, por vez:
pelo primeiro metro
'
~ ..••....
pelos subseqüentes ...........................•...

200.00
)00,00

Munição de qualquer espécie ou calibre. por vez:
Posse ciandestína:
pela primeira carga ou fração ...................•
pelas subseqüentes
, ................•..•.•

100.00
50.00

Vendida por estabelecimento comercial. sem guia da
polícia. por vez.
pela primeira CéU ga .............................•
pelas subseqüentes ..............................•
Detonadoras para explosivos em geral. em depósito. con ..
duztdas, vendidas ou empregadas. clandestinamente.
por vez :
pela primeira dúzia
: ..........................•
pejas subseqüentes
.

9.°)

300,00
150,00

50,00
20,00

10.°) Armas de fogo. proibidas. de guerra ou regulamentares.
por unidade de <11'111<'1 ~
Em residência par ticular ou em estabelecimento comercial.
por :J.rnl2. ......................................•
Na via ou logradouro público, ou em veículo. por arma
IV -

Registro de licença de veiculo, anual:
8) automóveis, tipo máximo. de cada marca .....•
b) automóveis, tipo médio. de cada marca
.
c) automóveis de aluquel, inclusive «camíonetes» de
lotação
.
d) autos-caminhões, para carqas superiores a 1.500
quilos

e)
f)

g)
h)

V VI

,

:

·............•..

automóveis pequenos
.
autos-caminhões para cargas inferiores a 1.500
quilos ......................................•
autos-ônibus ............................•...•
veículos em trãnsln. (temporário):
153ra sessenta días
.
para cento e vinte. dias
.
para cada mês.. alén- de cento e vinte dias
.

Recibo de depósito para garantia de multa (Serviço
de Trânsíto )
- .
Registro de:
~1)
apartamentos neves (uma vez) •.............
b) embarcações (uma vez):
1) qranctes
.
2) pequt'nas
, ........................•
c \ transferência de proprietário de veículo .......•
i) transferência de registro de proprietário de arma
e) arma ipor ano)
.
f) livro (de 50 fôlhas ) de hotel de. l.'J. classe
.
g) livro (de 50 fôlhas) de hotel de 2." classe ....•.
h) livro (de- 50 fôlhas ) de hotel de 3.'10 classe ...•
i) livro (de 50 fôlhas] de pensão
.

il

casa de habitação coletiva ..............•..•

500.00
1.000,00
500.00
150,00
100,00
200.00
100,00
100.00
500,00
100,00
200,00
50,00
10.00
200,00
20,00
10,00
~(·O,OO

100,00
1.00,00
200,00
100,00
50,00
100,00
50,00
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VII -

Retífícação de nQmes .

VIII -

Cancelamento de nota, por vez

IX X -

0'0

10.00
100.00
5.00

••••••••••••••••••••••••••

Cancelamento de multa (no requerimento)

;

.
.

Carteira de cc.ndutcr de veículo, por vez:

íOO.OO
100.00

particular-amador ...........................•
profissional
;
.
c) motociclista, ciclista e triciclista (em serviço CQK
mcrclal )
.
d) motoctclísta (em serviço não comercial) .. ,-..•
e) entregador ou carregador ..............•.....
XI- Cancelamento' de mamcula de veículo
.
a)
b)

XII -

20.00
50.00

Carteira de identidade, por vez:

a)
b)
c)

30.00

comum
, ..................•..........
para funcionário público ...................•.
para serviço doméstico
.

XIII XIV -

Revalidação

XV XVI -

Fôlha corrida, por vez

XVU -

50.00
1"J.),OO

~O.üO

',' ...........•..........

Clichês. filmes e chapas fotográficas. de Cr$ 50,00 a ..
.

10.00
10,00
300.00
30.00

Fianças lJOS processos - flagrantes (crimes, ou contravenções): Dez por cento (feita a aplicação no livro
de têrmos de fiança)' sõbre o valor da fiança prestada. além da selagem estipulada na legislaç~o vigente.
Guias, por VéZ:
de permissão para trânsito. desembaraço, embarque,
desembarque e entrega de explosivos, armas e
.
munições (quatro guias), cada guia
b) especiais provisórtae
.
c) para aquisição de' explosivos, armas e munições
d) para retirar da Alfândega explosivos, armas e munições
.
e) de embarque e desembarque de veículos matri...

a)

culados

XVIII XIX XX -

XXI -

,

.

40.00
40.00
10.00
40.00
100.00

Inquérito, de ação privada, que fôr custeado. além da
selagem estipulada no legislação vigente .......•...
200.00
Indenização de material, de Cr$ 10,00 a ..........•
100.00
Juntada. por fôlha .........................•....•
3.00
Licenças, anuais'
1.9 ) Pará l funcionamento de cínematóqrafo (paga
pelo proprietário do edifício em que funcionar
a casa de diversão):
na área urbana ..........................•••• 1.000.00
noun ,:,s locais ............................•.
5JO.CO
2.9 ) Para funcionamento de teatro (paga pelo proprtetérto do edifício em que funcionar a casa
de diversão):
na área urbana ....•..................••.•• 1.000.00
noutros locais ..........................••••
500.00
3. 9 ) Para emprêqo de explosivos em pedreiras ou
barreiras (fins industriais - permanente) ....
200.00
4. 9 ) Para emprêqo de explosivos em pedreiras ou
barreiras (de. emergência) .........•........
20.00
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5.')
6.')

Para comércio de armas e munições ....
Para fabrico c comércio de chumbo de caça (escumtlha )
Para rabrico e comércio de explosivos .. 0-' ••••
Para Icbrtco (~ comércio de produtos químicos
c materías correlatas .
Para fabrico e comércio de inflamáveis
.
Para o exercício da profissão de encarregado
o

o

7.°)

8.' )

o

••••••••••••••

o

9.')
10)

•••

o

o

,

•••••

o

••••

•••••

••••••••••••••••

1.000,00

IDO.OO
1.000.00
200.00
200,00

50,00
.
500,00
Para depósito de explosivos
.
Para depósito de inflamáveis em pôsto de bomba de gasolina:
a) zona urbana .
1.000,00
b) zona suburbana
500.00
c) tora da zona suburbana
200.00
Para depósito de inflamável petrolífero e deri...
vados,
razão de um centavo por litro, calculado na base da quantidade importada, ou
produzida co país, no ano anterior.
Para depósito de produtos químicos e matérias
correlatas .....
300.00
Para trãnsítc ele arma de caça (cada arma) ..
200,00
Para trânsito de arma de tiro ao alvo
10.00
Para porte de arma de defesa, individual, por
.'00.00
arma •••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••
Para condução de arma de defesa, em veículo,
por arma:
a) particular .....
200.00
b) pagadores ou cobradores
.
50.00

de fogo (blaster)
11)
12)

o

•••••

o

•••••••••••••••••••

o

•••••••••••••

o

13)

•

o

o

•••••••

o

•

à

14)

o

15)

16)
17)
18)

o

o

o

•••

o

o

o

•••

o

o

••••••

o

o

o

•••

o

•••

o

o

••

•••

••••••••••••••••••••••••

19)

Para porte de arma de defesa de vigia interno
de cstabelecnncnto comercial ou residência par...
ticular .".
200.00
20) Para porte de arma de defesa por vigia externo
de estabelecimento comercial ou resídênca par...
tícular ..
2JO.00
21) Para funcionamento de circo, por local onde se
instalar
J.50,OO
22) Para funcionamento de parque de diversão, por
local onde se instalar .....
1.000.00
23) Para funcionamento de âencinc, cabaré e semelhantes
500.00
24) Para funcionamento de sociedade recreativa, com
entradas retribuídas .. "
200.00
25) Para Iuncíonemento de sociedade desportiva,
com entradas retribuídas
,00.00
26) Para funcionementc de outros espetáculos pu...
blícos, de que se aufertrem lucros, qualquer -que
seja o numero de funções durante o ano:
a) na área urbana ..
lo) na área suburbana .....
27) Para funcionamento de sociedade recreativa..
~,em entradas retribuídas
IDO.OO
28) Para ensaios carnavalescos
100.00
29) Para praticagem de motorista, motociclista, ciclista e mais condutores de veículos
.
200,00
o

o

o

o

o

••

:

•••

o

••••••••••••••••••

•

o

•

,

••••

o

•••

,

••••••

o

o

•

o

o

•••••

••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••

o

o

o'

•

o

•

o

••

o

o

o

•

•••••••••

o

•

o

••

o

o

•••••••

o

•••

o

••••••••••

o

o

•••

o

•

•••

•••••

o

•

o

•••

o

o

•

o

o

•

o

••••••••••••••

•••••

o

o

•••••••••

o

o

•••

•••••••••
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XXII- Licenças:
1;9)

2."')

3. 9 )

4. 9 )

Para a retirada de automóvel ou camínhãc e
ônibus. do Ccís do -Pôrto até o licenciamento de ..
finitivo. por veículo
,.
.
FL\r3 saída de coletividade na época dos folquedos carnavalescos. quer se trate de -associação
já lícenctada paro. funcionar, quer dos agrupa..
mentes que se fcrmem para aquêle fim na época
indicada, PQr vez:
a) pequenas ..................•...........
b) grandes .......•.......•.....•.......•
Para propaganda comercial ou não, em qualquer
época .30 «PO, por um ou mais indivíduos carac..
terízados, por vez
.
Para saída de sociedade recreativa, ou não. por

vez
5. 9 )
6."')
7."')

8.O)
9."')
10)
11)
12)

.

Para saída de veículo ~ anúncio, na época destinada aos folçuedos carnavalescos, por vez "
Para queima diéría de fogos em festejos públicos
. ..
a título precário. por vez
Para compra de explosivos, armas ou mun~ções.
por vez •................................ ~ .•.
Para -retirar da Alfândega explosivos. armas e
.
munições, por vez
Para venda diária de fogos em época joanína, a
título precário. por vez ...................•..
Permanente. para ter arma (anual):
em residência particular. por arma
.
em estabeíechnento comercial, por arma, ....•
Provisória para qualquer fim ..............•.•
Não es.pecífrcada
.

100,00

100,00
300,00
100,00
;00,00
IDO,OO

2(10,00
10,00
10,00
500,00
20,00
200,00
20.00
;0,00

XXIII -- Para funcionamento de casa de bilhares ou esnooker»
(anual):
zona urbana
b)
noutros locais

8)

XXIV
XXV
XXVI
XXVII

.
" .....•......

Matrícula de ajudante de motorista, anual .......•..
ampliações

fotoqráflcas,

de

~O,OO

500,00

Reboque providenciado pelo Serviço do Trânsito
Provas, cópias e
10,00 a

500,00
200,00

Cr$
.

Passaporte individual (Dec . n." 3.345, de 30 de novembro de 1938), por vez
.
fi) prorrogação em passaporte comum
.
b) visto em passaporte comum para sair do território
nacional. ou em passaporte estranqeíro
.

100,00
200,00
IDO,OO
100,00

XXVIII- Têrmos:
8)
b)
c)
d)
e)

de fiança para desembarque, por vez .•..........
de responsabilidade para emprêqo de explosivos
em pedreira. anual ..........................•
para comércio de armas e munições, anual
para fabrico ou comércio de explosivos, anual "
para fabrico ou comércio de produtos químicos e
mare-Ias correlatas, anual ..•..•.....•..•.....•

200.00
50.00
200,00
200.00
1OO,CO

Exzctrrrvc
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para o exercício da profissão de encarreqado de
.
fogos (blaster), anual

20,00

Requenmentos dirigidos. por particular, a quaisquer
dependências policiais. apôsto à margem do requeri...

5,00

menta ....................•.•.•.......••..•.••..•

xxx
XXXI
XXXII

Titulo de liabrlitação de carroceiro, ciclista, trlciclísta,
motociclista, cocheiro. motorneíro e motorista
.
Daíxa de matrícula ele veículo

.

Visto:
a) em Ilceaça de armas, concedida pelos Estados da
União ou Tcrrltórío. a vigia, cobrador, pagador.
funcionário público, encarregado de cobranças ou
pagamentos, bem cemo de outros para defesa pessoal. em casos oevídamente justificados, anual ..
b) periódico em carteiras de identidade de estrangeiros
o o •• o'

XXXlII -

o •••••• o ••• o o o ••••••••

XXXV -

o •••

o •••••

10,00
10,00

Fichas de hotéis e pensões:
De hospedagem, para ceda pessoa, apôsto na ficha de
hospedaqem. per vez
o o

2,00

Casas de' habitação coletiva:
Por locação. p;;lra cada pessoa" pOr vez .

o ••

1,00

o o •• o •• o •

XXXIV -

10,00
50,00

o •• o o o •

o •

o •••

o ••••

o •••

Passagem:

8)
b)
c)

°

de avião entre Brasil e outra nação. por viagem
outras passancns de avião
marítima, entre o Brasil e outra nação, por viagero e por reSI>0a - 1.3 Classe ...
marítima. entre o Brasil e outra nação, por via>
gem e por pessoa - 2,~ Classe
de ca.botaqcm - 1 ~ Classe .
o ••••••

o' o o • • • • • • • o •

o ,

d)

•••••••

o o ••••

e)

o •• o ••••

o o •••••

o •••••

o •

o ••

o o o

o ••

100,00
20,00
2UO,00

100,00
50,00

XXXVI

Passes d~ entrada, ou saída. de naves de longo curso,
estrangeiras

200,00

XXXVII

Passes de entrada cu saída, de naves de pequeno curso,
estrangeiras
.

100,00

XXXVIll

Passes de entrada ou saída, de aeronaves de longo
curso, estrangeiras

100,00

de entrada, ou saída, de aeronaves, de pequeno curso, estranqeíras ,.",

50,00

XL

Passes de entrada, ou saída, de naves de longo curso,
nacionais .... "0 .•

ICO,OO

XLI

Passes de entrada, ou sai da, de naves de pequeno curso,
nacionais
o ••• o •••

50,00

XLII

Passes de entrada, ou saída, de a~ronaves de longo
curso. nacionais

50,00

XLIII -

Passes de entrada, ou saída. de aeronaves de pequeno
curso, nacionais .

XLIV -

Reconhecimento de impressões digitais .

XLV -

Retificação de assentamentos e apostila da portaria de
licença .

o •••••

o o o ••

o •

o •••• o ••••••••••••••• o o ••

o ••• o •••• o o o o ••••••

o.'

XXXIX

•

,.

o,

,

o o :

••••••• o o

o ••••

o. , . " , . ,

,

P;:lSSl:S

o •• ,

o •••••

o ••••

o.

o'

o'

o ••• o •

•• o o. o •• o •

o ••••••• o •

o •• o o o o •

o •• o o ••• ,

•

o •

o •

•

,

••• o o •••• o •• ,

o ••••••

o o. o •

o • • • • • o o o'

o •••• o o •• o ••

•••

o o o o ••

o •

o o •••

o.'

o o o •• o

o •• o ••

o •••••••••••••

o •

•

o •• o •

o o ••••••

o ••

o •• o •••• o o

o ••• o o •

o ••••

20,00
50,00
10,00
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XLVI -

EXECUTIVO

Registros de livros (de 50 fôlhas) cada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

garagem aluguel
.
de matrícula indistinta de veículos
.
de oficina mecânica, de veículos, zona urbana
.
de oficina mecânica, de vetculos, zona suburbana
de oficina mecânica, de veículos, fora da zona SU~
burbana
.
agências ou casas de venda de automóveis, e vetculos em geral
.
casas de acessórios de automóveis e veículos em
geral
.
ferro velho (venda de peças de veículos}

500.00
100.00
200,00
100,00
50,00
1.000,00
500,00
500,00
10,00

XLVII -

Fiscalização de taxímetros, por vez (semestral)

.

XLVIII -

Fiscalização de garagem, semanal

,

5,00

XLIX -

Inscrição para exame de motorista amador, por vez ..

500,00

L -

Inscrição para exame de motociclista profissional. por
vez
,., ...•.................

50,00

LI -

Inscrição para exame de motociclista amador, por vez

100,00

LU -

Inscrição para exame de motorneiro, por vez .....•

50,00

LUI -

Inscrição ·para exame de cocheiro ou carroceiro, por vez

50.00
100,00

'

LIV ~ Exame clinico para motorista amador, inclusive de vista
LV - Visto em carteira de motorista amador, emitida fora do
local do aludido visto
.

100,00

LVI -

Visto' em carteira de motorista profissional, emitida fora
do local do aludido visto
.

50.00

LVII -

Exame médico em razão de acidente ...............•

50,00

LVIII -

Exame médico (diversos)

.

30,00

Registro de taxímetros (uma vez)

.

50,00

.
.
.
.
.

50,00
100,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Fiscalização em clube fechado. para jogos permitidos,
uma vez por semana
.

5,00

LIX LX -

Lista de passageiros:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
LXI -

LXII
LXIII -

de
de
de
de
de
de

portos nacionais
portos estrangeiros
passageiros permanentes
passageiros temporários
passageiros em trânsito
passageiros clandestinos

J

Fiscalização em depósito de inflamáveis, semanal

.

Contas processadas

.
NOTAS

1.')

Fica expressamente proibida, sob pena de nenhum valor, a passagem de certidões ou atestados, a requerimento verbal.

2.')

Incidirá nas multas, a que se refere o Código Nacional de Trânsito (Decreto-lei n. 3.651, de 25
de setembro de 1911), a importância de Cr$ 5,00.

5,00
5,00
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em sêlo adesivo, apôsto no documento relativo à
infração. A última via do documento, que será
selada, deverá ficar arquivada na repartição que
impuser a multa, depois de ser devidamente inutilizado o referido sêlo .

3.~)

Estão isentas:

a b c -

as licenças. concedidas a\ autoridades e funcionários policiais, para uso de armas,
quando na ativa:
as licenças dos veículos a que se refere o
art. 84 do Código Nacional de Trânsito;
as licenças para porte de arma concedidas
aos agentes fiscais do impôsto de consumo
e fiscais auxiliares de impostos internos,
quando no exercicio de suas funções, nos
têrmos do art. 195, parágrafo único. da
Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo (Decreto li. 43.711. de 17 de maio

de 1958).

4.')

22.

Continuam vigentes as isenções previstas no
Decreto número 3.345, de 30 de novembro de
1938, que expede novo regulamento de passaportes. modificado pelo Decreto n . 6.483.
de 5 de novembro de 1940,'não. se compreendendo
como passaporte o salvo-conduto expedido por
autoridade policial para ter efeito dentro do país.

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (taxas especiais) (Lei n." 2.916, de 1956).
I -

Patentes de invenção

Depósito do pedido
;
,
.
Expedição de carta-patente
.
Anotação de transferência
Certidão de transferência
.
Anotação de alteração de nome
;
,
.
Certidão de alteração de nome
'
.
Anotação de contrato de exploração
.
Certidão de contrato de exploração
,
.
Pedido de licença obrigatória
'
.
Certidão de uso efetivo
.
Anotação de comprovante de uso efetivo
.-:
.
Cada ponto característico que exceda de 20
.
Busca pessoal sõbre a existência de invenções anteriores mediante
prévio requerimento
.
Pagamento de anuidades ...........................•... '..::'
0_' • • • • • • • • • • • • • • •

11 -

200.00
300.00
100,00
100.00
100,00
100.00
200.00
100.00
200,00
20,00
20.00
10.00
100.00
200.00

Modelo de utilidade

Depósito do pedido ...................•.•.......
Expedição da carta-patente
'.'
.
Anotação de transferência
.
Certidão de transferência
.
Anotação de alteração de nome
.
Certidão de alteração de nome
".
Anotação de contrato de exploração .. : .-..........•...••....

200,00
300.00
100.00
100.00
100,00
100.00
200.00
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Certídão :do contrato de exploração
.
Pedido de licença obrigatória
:
.
Anotação dos comprovantes de uso efetivo .......•.......
Certidão de uso efetivo
.
Pagamento de anuidades ..................•............•..

III -

Desenho Da mcâélo industrial

Depósito do pedido .................................•....
Expedição da carta-patente
.
Certidão de transferência
.
Anotação de transferêncía
.
Anotação de alteração de nome
.
Certidão de alteração de nome
.
Anotação de contrato de exploração
"
.
Certidão de contrato de exploração ..............•.........
Pedido de licença obrigatória
.
Anotação de comprovante e uso efetivo ..............•...
Certidão de uso efetivo ......................•...........
Contribuições trienais
_
.

IV -

100,00
200,00
20,00
20,00
200,00

100,00
150,00
100,00
50,00
100,00
50,00
100,00
50,00
10b,00
20,00
20,00
100,00

Garantia de prioridade
.
.
.

50,00
100,00
100.00

Depósito do pedido .•....................................
Expedição de certificado
.
Anotação de transferência ...........•.....................
Certidão de transferência
( -~
.
Anotação de alteração de nome
.
Certidão de alteração de nome
.
Averbação de uso autorizado de marca
.
Certidão de uso autorizado
.
Certidão da existência de marca igual à que pretende reqístrar,
referindo-se a uma só classe
.
Por classe que exceder da primeira
~
.
Prorrogação do registro de marca, quando requerida dentro
dos 3 (três) meses seguintes à expiração do prazo legal

200,00
300,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00

Depósito do pedido
Certidão de arquivamento
Cancelamento de garantia de propriedade

v-

Marca de Indústria ou de comércio

VI -

100,00

Nome comercial

Depósito do pedido
.
Expedição do certificado
,
.
Prorrogação do registro, quando requerida dentro dos 3 (três)
meses seguintes à expiração do prazo legal
: ..

VII -

100,00
30,00

200,00
300,00
100,00

Título de estabelecimento, insígnia, expressão
ou sinal de propaganda

Depósito do pedido ...................................•.
Expedição do certificado (para uma só classe)
.
Por classe que exceder da primeira
.
Anotação de transferência " ...........................•.
Certidão de transferência ..........•.. _•.....•.............
Anotação de alteração de nome •.........•....•.•...••..

200,00
300,00
30,00
100,OC
l00,OC
lOü,OC
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Certidão de alteração de nome
.
Prorrogação do registro, quando requerida dentro dos 3 (três)
meses seguintes à expiração do prazo legal
.
Certidão de existência de titulo, insígnia, expressão ou sinal de
propaganda, igual ao que se pretende registrar, referindose a uma só classe
.
Por classe que exceder da primeira .. . ....••...........

VIII _

IX -

b)

a)
b)

XI -

XII -

200,00
200,00

300,00
200,00

30;00

Vista de processos

Vista de qualquer processo solicitada pelo próprio ou por seu
procurador, exceto quando se destinar ao conhecimento
de exigências, oposições, réplicas e tréplicas

b)

100,00
200,00

Cópias [otostétices

Por copia fotos tática de quaisquer documentos sõbre privilégio de invenção, marcas, nomes, titulas, insígnias, expressão ou sinal de propaganda e recompensas industriais .... '

a)

100,00
30,00

Interposição de recursos

Recurso extraordinário para o Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio
.
Recurso para o Conselho de Recursos da Propriedade
Industrial

XIII -

100,00

Pedidos de caducidade

De patente de invenção, de modêlo de 'utilidade, de
desenho ou modêlo industrial
.
De registro de marca de indústria ou de comércio,
nome comercial, título de estabelecimento, insígnia,
expressão ou sinal de propaganda
.

x -

100,00

Recompensas industriais

Depósito do pedido ..........•..........................
Expedição do registro
,
.

a)

233

5,00

Desarquivamento e restauração

Pedido de desarquívameuto de processos de privilégio
de invenção, modêlo de utilidade, desenho e modêlo
industrial, arquivado ou que tenha incidido em arquívamento, desde que requerido o desarquívamento dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data da "publicação do ato que ordenou o arquivamento
.
Pedido de desarquívamento dos processos de marcas·
de indústria e de comércio, nome comercial, títulos de
estabelecimento. insígnia, expressão ou sinal de proqaganda, apenas para efeito de expedição do certificado
do registro. desde que requerido o desarquívamento
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação. do ato que ordenou o
arquivamento •........................•••.......•

200,00

200,00
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c)

d)

Pedido de restauração de patentes de invenção, de
modêlo de utilidade. desenho e modêlo industrial .....
Multa para o pagamento de anuidade de patente restaurada
.

XIV -

300.00
100.00

Arqllivamento de procuração

Pedido de arquivamento de procuração

30,00

.

NOTAS

1.9 )

A primeira anuidade de qualquer patente e, bem
assim, a contribuição do primeiro triênio da patente
de desenho ou modêlo industrial, serão pagas, adiantadamente; em conjunto com a taxa de expedição das
respectivas patentes.
2/) O pagamento da importância correspondente à 15.~
anuidade da patente de invenção será efetuado, ante...
cipadamente. por ocasião do pagamento relativo à
14.~ anuidade.
3.·) Em caso algum serão restituídas as anuidades, con.. .
trtbuições e taxas.
4.~)
O pagamento das taxas, anuidades e contribuições
referidas neste artigo será efetuado por meio de estam.. .
pilhas, apostas nos requerimentos, livros e documentos,
sendo inutilizadas, de acôrdo com a lei, e, sempre
que possível, por perfuração feita pelo Departamento
Nacional da Propriedade Industrial.

23.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE (taxas especiais) (Lei n." 3.519. de 1958).

a)
b)

- Anotações:
de firmas
',
de qualquer natureza, não especificadas

.
.

100.00
200,00

'lI a)

b)

b)
c)

d)
e)
[)

Autorização:
/
para fabrico e venda de produtos ofíctnaís, equiparados a.
oftcinaís e químicos ..................•.............. 1.000.00
para funcionamento de consultório de cirurgião-dentista e
dentista prático licenciado .............•..............

soaoo

Hl -

Concessão de modificação de fórmula," forma farma . .
cêutica e nome de produto
.

300.00

IV -

Exame médico em estrangeiro (Dec. n" 3.010, de
40 de agôsto de 1938), por pessoa examinada ....

200.00

V - Licença:
inicial para funcionamento de laboratório de especialidades
.
farmacêuticas, produtos químicos e de toucador
inicial para funcionamento de laboratório de - antissépticos,
:"
.
desinfetantes e produtos de higiene
inicial para funcionamento de depósitos de especialidades
.
ou produtos referidos nas- alíneas a e b supra
.
inicial para funcionamento de farmácia
.
inicial para funcionamento de drogaria
.
inicial para funcionamento de oficinas de prótese

1.000.00
600.00
1.500,00
1.0Ü'J.00
2.000,00
500.00
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g)

inicial para funcionamento de depósito, escritório ou qualquer estabelecimento que negocie com artigos odontológicos 1.000.00
h) inicial a laboratório para manipular produtos com substâncias entorpecentes
. 1.000,00
i) inicial para importar, exportar ou reexportar substâncias
. 2.000,00
entorpecentes ou produtos que as contenham
j) inicial para fabricar. extrair. transformar ou purificar substâncias entorpecentes
. 3.000,00
le) de especialidade farmacêutica
. 1.500,00
1) de ligas e metais não preciosos para o uso em odontoloqía
:'
. 1.000,00
m) para funcionamento de gabinete de aparelhos de Raios-X
e laboratórios de pesquisas e análises clínicas relacionadas
500,00
com os casos específicos da profissão odontológica

VI a]
b)

cJ

d)
e)

f)

Pedidos:

da autorização a que se refere a alínea a do inciso II ..
de autorização para fabrico e venda de antissépticos,
desinfetantes, produtos químicos, de higiene e de toucador
_
.
de licenciamento de especialidade farmacêutica de qualquer
natureza
.
de licenciamento de ligas e metais não preciosos para uso
em odontologia
.
de revalidação de licença de especialidade farmacêutica
.
de qualquer natureza
de modificação de fórmula, forma farmacêutica e nome de
produto
,
.

VII -

de licença para funcionamento de ervanarla .•..........
da licença referida na alínea a do inciso V
.
da licença referida na alínea b do inciso V
.
da licença referida na alínea c do inciso V
.
e) da licença _referida na alínea d do inciso V
.
1) da licença referida na alinea e do inciso V
.
g) anual da autorização prevista na alínea b do inciso II ..
h) anual da licença referida na alínea f do" inciso V
i) anual da licença referida na alinea g do inciso V
j) anual da licença referida na alínea.·h do inciso V
k) anual da licença referida na alínea i do inciso V
1) anual da licença referida na alínea j do inciso V
m) de licença de qualquer outra natureza
.

VIII -

a)
b)
c)
d)
e)

t)

.

de mais de 200 fôlhas ................••.............

de
de
de
de
de
de

500,00
500,00
300,00
500,00

500,00
500,00
300,00
1.000,00
500,00
1.000,00
300,00
300,00
500,00
500,00
1.000,00
1.500,00
500,00

Rubrica em livros:

de até 200 Iôlhas
IX -

SOO,OO

Revalidação:

a)
b)
c)
d)

a)
b)

500,00

100,00
200,00

Transferência:

responsabilidade de qualquer estabelecimento
.
propriedade de qualquer estabelecimento
.
responsabilidade de fabricação de qualquer'produto ..
propriedade da licença de qualquer produto
.
local de laboratório ou drogaria .....•.............•
local de outros estabelecimentos •.•••.•.••••••••••..

300,00
500,00
200,00
300,00
1.000,00
500,00
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x a)
b)

Visto:

em guias de embarque .......•.......................
em relação de especialidades farmacêuticas licenciadas ..
XI -

Vistoria ou conferência de substâncias entorpeceu..
tes, ou produtos que as contiverem, importadas,
exportadas ou reexportadas, em armazéns alfandegários .........••...•......................•
NOTA

-

24.

A estampilha será ínutllizada:

a)

nos atos referidos no inciso VI. pelo interessado, no pr6 ..
prio requerimento:

b)

nos demais atos, pelo funcionário ou autoridade competente para emiti ..los ou recebê-los .

EMBARCAÇOES (atos translativos).
NOTA

Quando se tratar de embarcação estrangeira adquirida por pes-soa domiciliada no país, inutiliza a estampilha o funcioná"
rio que efetuar o registro no Brasil.
25.

EMPReSTIMOS em geral, garantidos ou a descoberto.
NOTAS

(Lei n." 1.747, de 1952)
1.~)
O impósto será pago no contrato ou nos títulos representativos da dívida, ou, na falta de ambos, em ficha de conta"
bilídade ou no fólio do Diário em que a operação foi registrada
na escrita do devedor, ou, ainda, na do credor, quando o devedor
não tiver escrita comercial.
21)) Não estão sujeitos ao sêlo dêste artigo os saldos em
conta-corrente oriundos da movimentação da conta, nem, quando
se tratar de estabelecimentos bancários, os saldos de quaisquer
contas.
3") Os empréstimos garantidos por hipoteca, anticrese ou
penhor, ficam sujeitos ao impôsto, de acôrdo com o art. 38 desta
Tabela e Notas respectivas.
"1. 9 ) O ímpôsto incidente sõbre contratos de financiamento
de atividades rurais, quando feitos diretamente com os produtores ou suas cooperativas, será cobrado com o abatimento de
cinqüenta por cento.

26.

EMPRS,sTIMOS

por meio

de

obrigações

ou

debêntures.

(Verba)
NOTAS

l.") O impôsto será pago por ocasião da lavratura do contrato ou, à falta dêste, por meio de guia em duplicata antes de
começar a emissão pela entrega dos títulos, ou cautelas que
representem o seu valor.
2.9 ) Em qualquer caso, o ímpôsto incidirá também sôbre
a garantia oferecida.

5,00
20,00

300,00
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ENDOSSOS (Lei n," 3.519. de 1958):
I II IH IV -

De cheques, letras de câmbio, notas promissórias e outros
títulos em moeda estrangeira.
.
De quaisquer títulos. depois do vencimento.
De conhecimento de carga com valor declarado.
De toerrants, quando destacados do conhecimento de depósito.
NOTAS

U) O sêlo de que trata o item IV é devido sempre que
o endósso, embora em branco, houver sido feito para garantIa
de empréstimo, desconto ou outra operação de crédito, ainda
que o conhecimento não tenha sido separado. do warrant.
2. 9 )

Estão isentos:

a) no caso do item 1, o primeiro endôsso de título que
tenha pago sêlo proporcional, desde que não seja feito em branco,
e o endôsso feito pelo estabelecimento bancário comprador das
cambiais emitidas pelos exportadores;
b) no caso do item Il, o endôsso mandato.
28.

EXTRATOS de contas, quando ajuizados.
NOTAS

U) O ímpôsto será calculado sôbre a importância do saldo,
inutilizada a estampilha antes da apresentação em juízo.
2.~) Estão isentos os extratos de contas relativos ao desempenho de funções cuja demonstração seja, obrigatória em
juizo.

29.

FIANÇAS.
NOTA

Estão isentas as fianças em favor de Iuncíonártos públicos,
por têrmo lavrado nas repartições.
30.

FRETE -

marítimo e aéreo.
NorAS

°

1Q.) Cobrar-se-á sêlo, até 8 dias depois da saída da embarcação ou aeronave, sóbre o valor total do frete, que será calculado na nota de despacho ou documento que a substitua.
2Q.) Inutiliza a estampilha o corretor, despachante ou qual..
quer dos responsáveis pela embarcação ou, aeronave.
3. ~ ) Está isento o frete de embarcações ou aeronaves
entre portos ou aeroportos do mesmo Estado.

31.

JUNTA DE CORRETORES DE MERCADORIAS DO DISTRITO FEDERAL (taxas especiais) (Lei n." 3.519. de 1958).
I 11 -

.

20.00

livros findos ou papéis arquivados:
6 meses até 1 ano 0' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1 até -5 anos ...............•.............
5 anos, por qüinqüênio ou fração
.

10.00
20.00
20.00

Arquivamento de qualquer documento ou livro
Buscas nos
de mais de
de mais de
de mais de
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III a)

b)

c)

d)

De qualquer cotação:
Registrada dentro de um período de 12 meses .. ,
De mais de 12 meses

10.00
20.00

.

10,00
20,00

Extraída de qualquer livro findo ou documento arquivado
na Junta (Seção Administrativa dos Corretores de Mel'...
cadorias do Departamento Nacional de Indústria e Comércio), por fôlha ..........................•.......
não especificada, por Iôlha
.

20,00
20,00

IV a)

Certidão:

de cotação média semanal, por semana e por espécie de
mercadorias:
.
'Até .6 meses
De mais de 6 meses, por semana
.
.

Certificados:

de classificação de mercadorias em solução dos contratos
de operações a têrmo
.
de qualidade, procedência e pêso de qualquer espécie de
mercadorias
'
.
de têrmo de compromisso de corretor de mercadorias e de
aprovação e nomeação de prepostos
.

30,00

V - Laudo de verificação de qualidade de mercadorias
pela confrontação com tipos oficiais devidamente arquivados,
de operações não realizadas por intermédio de corretor de mer..
cadorías, por espécie de mercadorias
.

50,00

b)
c)

5,00
10,00

VI -

Portarias de licença concedida aos corretores de
mercadorias, por período de 3 meses 01.1- fração ...........•
VII -

Registro do laudo da comissão de vistorias

.

NOTA

Se

32

indicado o 'ano, a cobrança da busca de que trata o
item II será feita com o abatimento de 50% (cinqüenta
por cento).

íõr

LETRAS de câmbio.
NOTAS

l."]
a)
b)
c)

o sacador, nas letras à vista, e o aceitante, na primeira
via das letras a prazo, quando emitidas no Brasil sôbre
praças do 'País;
o sacador, na última via, que será arquivada para Hscall..
zaçâo, quando sacadas sôbre praças do exterior;
o primeiro portador. na via que Iôr apresentada. aceita, ne..
qocíada, paga ou protestada, quando emitidas do exterior
sôbre praças do País.
2,-e)

a)

Inutiliza a estampilha:

O sêlo dêste artigo também é devido nos seguintes
casos:

quando não houver saques relativos às mercadorias Im..
portadas do exterior;
b) quando houver crédito aberto no estrangeiro para impor..
tação de mercadorias;

20.00
10,00
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c)

nos documentos em geral referentes a liquidação de con..
tratos de câmbio, ainda que tenham a forma de recibo,
ordem telegráfica, ou qualquer outra.
3'~)
Na hipótese da letra a da nota 21>, quando não houver
interferência de estabelecimento bancário, o impôsto
será pago na ficha de contabilidade ou no fólio
do "Diário " da escrita do importador. salvo se se
tratar de particular ou importador não registrado na
repartição aduaneira, caso em que o sêlo será pago
na fatura ou outro documento recebido do exterior
que declare o valor líquido da importação (via destinada à repartição aduaneira) (Lei n," 3.519, de

1958) .
4~)

Para efeito de cálculo do sêlo, no caso da letra a da
nota 2\ a conversão em cruzeiros do valor em moeda
estrangeira será feita com base na taxa média de
câmbio do mês anterior, na categoria e moeda respectivas, incluídos quaisquer ágios e sobretaxas apu..
rados pela Superintendência da Moedà e do Cré..

dito (Lei n," 3.519, de 1958),.
33.

NOTAS promissórias.
NOTAS

I')

O sêlo das notas promissórias emitidas em país estrangeiro é exigível quando negociadas ou cobradas
no Brasil, inutilizada a estampilha pelo primeiro portado"
2' ) A promissória rural, criada pela Lei n." 3.253, de
1957, está sujeita ao sêlo dêsre artigo, pago por verba
{Lei citada: art. 17; parágrafo único).

34.

ORDENS de pagamento.
NOTAS

1~)

O impôsto será pago pelo beneficiário na própria
ordem, ao ser cumprida, ou pelo creditador, na ficha
de contabilidade ou no fólío do "Diário", quando
a importância fôr creditada em conta (Lei n.O 3.519.

de 1958).
2.4 )
a)

b)

c)

35.

Estão isentos:
os cheques em moeda nacional emitidos no Brasil contra
estabelecimentos bancários no Pais;
as ordens em moeda nacional, dentro do País, através de
estabelecimentos bancários;
as ordens de pagamento em moeda nacional, dentro do Pais,
entre comerciantes, para fins mercantis.

PAGAMENTO, recebimento, tranSferência e crédito de qualquer
natureza em moeda nacional, efetuados no Pais a débito ou a
crédito de entidades do exterior.
NOTAS

U)
a)

Não haverá cobrança de sêlo:
quando se referirem a despesas ou. rendas de bens pertencentes ao titular da conta;

239

240

ATOS DO PODER EXECUTIVO

b)

36.

quando se referirem a câmbio comprado ou vendido, desde
que já tenha sido pago o sêlo devido:
c) quando se referirem a papéis que já tenham pago sêlo proporcional;
d) quando se tratar de lançamento referente a importação de
mercadoria, cujo ato e valor já estejam compreendidos na
tributação do art. 32 (Lei n." 3.519, de 1958).
2.~)
Inutiliza a estampilha o creditado! ou debitador em ficha
do respectivo lançamento.
PAPÉIS não especificados em que houver promessa ou
obrigação de pagamento, de entrega ou transmissão de bens
móveis e valores, sob qualquer modalidade. e bem assim os
que contiverem distrato, exoneração, subroqação, caução ou
outra garantia, sinal ou liquidação de somas e valores.
NOTAS

A iserição prevista no art. 1.c do Decreto-lei número 2.281, de 5 de junho de 1940, não alcança o sêlo proporcional relativo a caução ou depósito feito pelos consumidores.
U)

2.~)

a)

b)
c)
d)

e)
f)
fi)

h)

j)

k)

I)
m)

Estão isentos:

aval;
bônus e letras hipotecárias emitidos pelo Banco do Brasil.
para financiamento da' agricultura, na forma da legislação
vigente;
contratos de locação de serviço em que o locador (pessoa
fisíca ) apenas forneça o próprio trabalho;
contratos de mandato e locação de serviço entre os estabelecimentos bancários e seus correspondentes;
contratos de parceria, celebrados com colonos;
duplicatas e triplicatas a que se refere a Lei n." 187, de 15
de janeiro de 1936;
instrumentos de depósito nos têrmos do art. 3." do Decretolei n," 2.612, de 20 de setembro de 1940:
operações que consistam em transferência de crédito. em
moeda nacional, de uma conta para outra, da mesma pessoa
física ou jurídica, domiciliada no Pais ou no exterior; com
o mesmo creditador, mediante simples lançamentos;
quitações por escritura pública relativas a papéis também
passados em notas públicas e nos quais tenha sido paqo
sêlo proporcional, sujeito, entretanto, a êsse impõstc o
excedente da importância consignada no ato primitivo;
proposta de descontos de letras de câmbio, notas promissórias e duplicatas de fatura. feitas a estabelecimento bane
cárie, desde que a obrigação nelas assumida se restrinja
a promessa de reembôlso, independentemente de protesto,
quer por falta de aceite, quer por falta de pagamento;
cauções de ações de sociedades anônimas ou em comandita
por ações feitas para o fim de garantir a gestão de seus
diretores;
endossos de conhecimentos de: depósito, quando feitos para
garantia de operações de empréstimos que pagaram' sêlo
proporcional;
recibos e demais papéis relativos aos recebimentos de quantias. nos quais se dê quitação plena ou parcial, desde que não
criem novas obrigações para qualquer das partes:
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descontos de faturas, duplicatas e todos os títulos de
natureza cambial, antes do vencimento;
documentos trocados entre comissários ou exportadores e
seus agentes e correspondentes, ainda que domiciliados no
exterior, exclusivamente relativos ao exercício das respectivas funções;
propostas para caução de títulos:
documento q,ue ratifique entendimentos entre estabelecimentos bancários e seus clientes, para concessão de crédito
garantido com penhor mercantil, desde que na mesma data
sejam emitidas letras de câmbio ou notas promissórias. correspondentes ao crédito concedido, e seja feita a declaração a que "alude o § L° do art. 45 das Normas Gerais;
incorporação do patrimônio de uma associação proflssíonal ao de entidade sindical, ou das entidades aludidas
entre si (Decreto-lei n." 5.452, de 1943, art. 560, e Deereto-lei n," 7.038. de 1944);
escrituras ou termos de incorporação ou doação de bens às
universidades oficiais ou equiparadas (Decreto-lei número

8.891, de 1946).
t)

37.

as autorizações ou pedidos de inserção de publicidade em
jornais, revistas, estações de rádio. de televisão e seme...
lhantes (Lei n.,o 3.519, de 1958).

PROCURAÇõES e substabelecimentos, com a cláusula "in rem
propríam" ou cláusula equivalente (Lei n." 3.519. de 1958).
NOTAS

1.~)

Equipara-se a procuração em causa própria, para
efeito da incidência do impôsto, a que conferir podêres
irrevogáveis fora dos casos previstos nos itens 11 e 111 do
art. 1.317 do Código Civil.
2.") As procurações em causa própria ou com poderes
irrevogáveis para vender móveis ou imóveis, por prazo indeterminado, ficam equiparadas, para efeitos fiscais.' à promessa de compra e venda. bem como as mesmas" por prazo
determinado, quando êste fôr superior a 12 meses.
38.

PROMESSA de compra e venda e de cessão de crédito 'ou de
direitos de bens móveis e imóveis (Lei n." 1.747. 'de 1952).
Classes

Taxa

Valor em Cruzeiros

I - Até
150.000,00
,
I1 - até
250.000.00
1I1
até
50Q.000,00
até 1.000.000.00
IV
até 1.800.000.00
V
VI
até 3.000.000,00
VII
acima de 3.000.000.00, pelo que exceder

.
.
.
.
.
.

0,4%
0.5%
0)%

.

3

NOTAS
1.~)

O impôsto devido é o resultado da aplicação da
taxa correspondente ao valor indicado em cada uma das
classes dêste artigo.
2.~)
Para o cálculo do Impôsto sôbre os valores compreendidos entre duas classes consecutivas, aplicar-se-á a taxa

1%
1,4%

2 %

%
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menor sôbre o valor correspondente à classe inferior e a maior
sõbre a diferença entre o .valor da promessa e o Indicado na
classe inferior. A soma dos dois resultados constituirá, nestes
casos, o impõstc devido. arredondando-se para Cr$ '1,00 (um
cruzeiro) as frações inferiores a essa: quantia.
3") O cálculo do valor será feito na forma do artigo 40
das Normas Gerais. considerando-se como principal o total do
preço ajustado.
4. 9 ) O valor de uma loja, de uma sala. de um apartamento ou de outras unidades. bem como o das respectivas Irações ideais de terrenos em edifício em condomínio ou em íncorporaçâo, para fins de condomínio, não poderá ser subdividido
em mais de uma escritura de promessa, desde que se trate de
um mesmo promitente comprador ou promitente cessionário.
5. ~) A inobservância do disposto na nota anterior sujeitará
o infrator ao pagamento da taxa máxima prevista neste artigo,
sôbre o valor total do ato, além da multa prevista no art. 65
das Normas Gerais.
ô.") O Impôsto relativo às transações' referentes a proprledades rurais será cobrado com o abatimento de 50% (cinqüenta
por cento).
7.~)
As procurações em causa própria ou com podêres
Irrevoqáveís, para vender móveis ou imóveis, por prazo índeterminado, -Hcam equiparadas, para efeitos fiscais. à promessa de
compra e venda. bem como as mesmas por prazo determinado,
quando êste lôr superior a doze meses.
8.~)
E' isenta do ímpôsto a promessa de compra e venda de
bens imóveis quitada e irrevogável, desde que seja a primeira.
ou, tratando-se de subseqüente sóbre o mesmo objeto. tenha sido
pago o ímpôsto de transmíssão Ynéer-otvos, correspondente à
anterior.
9.
Ficam sujeitos ao impôsto do sêlo previsto neste
artigo os títulos emitidos pelas organizações a que se refere o
o Decreto-leí n." 7.930, de 3 de setembro de 1945. revigorado
pelo Decreto-leí n." 8.953, de 28 de janeiro de 1946. calculado
o impôsto sôbre o valor do objeto da compra e pago por meio
de estampilhas apostas nos títulos e inutilizadas pelo, emitente
(Dêcreto-leí n." 7.930. de 1945) . .
1O.~)
Os títulos a que se refere a nota anterior, quando
sorteados com valor superior ao do objeto de compra. ficam
sujeitos ao sêlo proporcional sõbre o valor excedente (Decretolei n." 7.930, de 1945).
\
.
1U) Ficam também sujeitos ao sêlo previsto neste artigo
os títulos transferidos de prestamistas ou de plano, dentro da
mesma organização ou entre organizações diversas (DecretoQ

)

lei n." 7.930. de 1945).
39.

RECEBIMENTOS superiores a Cr$ 100,00. feítos por es..
tabelecímento bancário (Lei nv 3.519, de 19j8)
NOTAS

1')

Estão sujeitos ao sêlo dêste artigo:

1 - qualquer recebimento feito por caixa;

11- qualquer lançamento a crédito de terceiros, de impor..
tância não entrada por caixa;

3.00
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IH -

qualquer lançàmento a crédito do próprio estabeleci...
mente, mediante débito em conta de terceiros, e que
corresponda a recebimento de títulos de sua proprle...
dade ou de aluguéis que lhe forem devidos.
2~)
O sêlo é devido de cada recebimento ou lançamento.
qualquer que seja a origem da importância.
3~)
O sêlo será inutilizado na ficha de caixa, quando se
tratar de importância entrada em dinheiro. e na ficha
de lançamento, nos demais casos, devendo tais fichas
ser arquivadas para e feito de fiscalização.
4~) Tratando-se da mesma entidade [uridica, o impôsto
deverá ser pago onde inicialmente se verificar a en..
trada em caixa ou o lançamento. seja matriz, filial.
agência ou escritório. ficando isentos os lançamentos
posteriores.
5~)

Estão isentos:
os recebimentos e lançamentos relativos a proventos de
ergpreqados do credítador, a. estornos e a juros decorreu...
tes da própria conta;
b) os recebimentos e lançamentos relativos a juros de apólices
da divida pública;
c) os recebimentos e lançamentos, relativos a arrecadação de
impostos, taxas e mais contribuições federais, a recolhi...
mento da receita da União e' a depósitos e transferência
de fundos feitos pelo qovêrno e repartições federais;
d) os recebimentos e lançamentos relativos a quantias destí ...
nadas a despesas de estabelecimentos bancários, quando
entregues ou postas à disposição de empregados do mes ...
mo .estabeleclmentor
e) os recebimentos e lançamentos relativos às operações re...
feridas na alinea "h" da nota ao artigo 36 da Tabela;
1) 9S recebimentos e lançamentos, até Cr$ 100.00, relativos a
venda de apólices em prestações:
g) os recebimentos e lançamentos tributados. no todo Ou em
parte, com sêlo proporcional;
h) os recebimentos e lançamentos relativos à cobrança de
contas, desde que nas mesmas já tenha sido pago o sêlo
previsto no artigo 4:0 desta Tabela (Lei n," 3.519, de 195R);
i) os recebimentos e lançamentos relativos a depósitos em
conta corrente e ordens de pagamento. de valor· até
Cr$ 2.000,00 (Lei n," 3.519, de 1958).

a)

6l/o)

40.

Aos correspondentes que não sejam estabelecimentos
bancários não se aplicam os preceitos dêste artigo
e sim os do artigo 40.

RECIBOS comuns e outra.s declarações, qualquer que seja
a forma empregada para expressar recebimentos de quantias,
cada via:

De mais de C'$ 100,00 até 500.00
De mais de C'$ 500,00 até C,$ 5.000,00
De mais de Cr$ 5.000,00, por Cr$ 5.000,00 ou fração _
(Lei o' 3.519. de 1958)

:

2,00
3.00
2,00
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NOTAS

14) As expressões "pago", "liquidado", "deduzido", "dtnheíro em conta", e outras. semelhantes ou equivalentes. Iançadas. por extenso ou por meio de iniciais ou abreviaturas, embora
sem assinatura e data, e mesmo que não se trate de quitação,
empregadas, ainda que a carimbo ou impressas, em relações de
mercadorias ou em contas, desde que tais relações Ou contas
sejam -entreques ou remetidas ao comprador ou a terceiros.
ficarão equiparadas a recibos. sujeitos às penalidades do art. 65
das «Normas Gerais» aquêles cujos nomes figurem nesses papéis
ou em cujo poder forem encontrados, sem o sêlo devido.
2~)
Também se equiparam a recibos as relações de mercadarias ou contas que contiverem as expressões «à vista», «a
dinheiro» e outras semelhantes ou equivalentes, a menos que
façam parte de declaração que exprima simples condição de
venda, como «à vista Com ... % de desconto ou a ... dias
sem desconto», ou contenham impressa, em caracteres bem
visíveis, a declaração de não valerem como recibo.
3~)
Estão compreendidos nas disposições dêste artigo,
quando não devido outro sêlo: comunicações, sob qualquer forma,
referentes a recebimentos de quantias; avisos de crédito; avisos
de cobrança feita a terceiros; declarações de saldo credor ou
devedor; vales; recibos de quantias representadas por títulos ou
valores dados em pagamento; papéis líberatórlos de dívida entregues aos que liquidarem os seus débitos por jôgo de contas;
documentos de entrega aos arrematantes de objetos vendidos em
leilão; extratos de contas para qualquer fim e suas confirmações;
contas de venda de comissário a comitente, com ou sem saldo
à disposição; e contas de consumo de energia elétrica e qás e
utilização de telefones.
4") Ainda se equiparam a recibos os papéis, com a índícação de importância ou de simples algarismos ou sinais, entregues
ou remetidos ao comprador de mercadorias ou devedor de
quantias, desde que os dados da escrita ou documentos do vendedor ou credor, em confronto com esses papéis, identifiquem
pagamento ou recebimento.
Não se incluem entre os papéis a que se refere esta nota:
a)
b)
c)

faturas;
duplicatas ou trip!icatas;
notas de vendas e de compra, à vista ou a prazo, a consumidor ou a comerciante;
d} notas de entrega:
e) relações de mercadorias;
f) cartões de máquinas registradoras;
g) notas de taxas de armazéns gerais;
h) notas de despesas;
i) notas de conferência de mercadorias;
j) os papéis a que se referem as notas anteriores;
k) notas de prestação de serviço.
5") Nos extratos de contas e suas confirmà:ções, '! sêlo
recai sôbre a soma das parcelas a débito do respectivo emitente.
6") Os extratos de contas, quando ajuizados, ficarão 5U-sujeitos apenas à diferença do sêlo previsto no art. 28, se já hou ..
verem pago o sêlo dêste arnço.
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7 11 ) Nas contas de venda de comissário a comitente, o sêlo
incide sôbre o total da venda.
811 ) Estão isentos:
a) os avisos de crédito relativos a proventos de empregados
docreditador, a diferença de preços ou devolução de
mercadoria. a estôrno de lançamento e a juros decorrentes
da própria conta;
b) os avisos de crédito, notas de cobrança e recibos que
confirmem, com as necessárias indicações, os reccbímentoa e
lançamentos taxados ou isentos .no artigo anterior:
c) os extratos ou declarações de saldos de contas bancárias.
e suas confirmações. enquanto se destinem a simples verificação;
d) os recibos de pagamento de frete passados nos próprios
conhecimentos:
e) os recibos, passados às repartições pagadoras, de quantias
remetidas por via postal;
f) os recibos de vencimentos, ajuda de custo, diárias e quaisquer remunerações percebidas pelos funcionários civis e
militares; de salários de extranumerários; de proventos de
disponibilidade e de 'aposentadoria;
9) os recibos de custas, emolumentos, impostos e taxas, passados
à margem dos autos judiciais e dos instrumentos públicos
em geral;
h) os recibos. passados às repartições pagadoras, de juros
de apólices da dívida pública;
i) os recibos passados nos cheques que, emitidos em moeda
nacional. não tenham circulado no exterior;
j) os recibos passados por entidades particulares relativos à
arrecadação de impostos, taxas e mais contribuições -federais;
k} os recibos de proventos individuais passados pelos empre..
gados aos seus empregadores;
1) os recibos necessários à percepção de montepio, meio sôldo
ou proventos de inatividade e de beneficios dos institutos
e caixas de aposentadoria e pensões e associações de
beneficência ou assistência, ainda que passados a estabecimentos bancários:
m) os recibos passados em papéis nos quais tenha sido pago
o sêlo proporcional, bem como as quitações decorrentes
de contratos em que tenha sido pago o mesmo sêlo, desde
que tais quitações declarem essa circunstância (Lei
n" 3.519, de 1958);
n) os recibos e outros atos previstos nas notas anteriores. que
constem de papel no qual já tenha sido pago, uma vez, o
sêlo dêste art.igo;
o) as notas de cobrança e extratos de contas, de correspondentes aos respectivos cstabelecímentos bancários;
p) os avisos de frete a pagar;
qJ os recibos de quantias relativas a despesas, passados por
empregados a seus empregadores;
f') vias de recibo, excedentes da primeira, passado a repartições
públicas, desde que o funcionário nelas anote que o paqamenta do sêlo foi feito na 111 via (Lei n" 3.519, de 1958);
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5)

t)

os recibos decorrentes de pagamento de contribuições, subvenções e auxilies consignados nos orçamentos da União,
dos Estados. do Distrito Federal e. dos Municípios {Lei
nv 3.519, de 1958);
os recibos das contribuições destinadas a quaisquer instituições de assistência social. que estejam registradas no
Conselho Nacional do Serviço Social (Lei n." 2.756.

de 1956);
u]

os recibos relativos a direitos de autor

(Lei nv 3.519.

de 1958).
9~)
A isenção prevista no art. 1 do Decreto-lei nv 2.281,
de 5 de junho de 1940. não alcança o sêlo de recibo.
Q,

10~)
A título de quitação de despesa de hospedagem, será
cobrado o sêlo de Cr$ 3,00, atendido o seguinte (Lei nO 3.519.

de .1958);
a)

o sêlo será devido pelos proprietários das hospedarias(hotéis, pensões e estabelecimentos semelhantesj c-. rclatívamente a cada saída .de hóspede, quando a despesa

exceder de Cr$ 100,QO (Lei n" 3.519, de 1958);

41.

b)

o pagamento realizar-se-á .mensalmente, mediante aposição
de estampilhas em livro próprio, dentro dos oito (8) pr imeíros dias de cada mês, relativamente ao valor do imposto
apurado no mês anterior;

c)

a Diretoria das Rendas Internas expedirá modelo do livro;

d)

o infrator ficará sujeito à penalidade prevista no art. 65
das «Normas Gerais»;

e)

estão isentos os recibos entrequcs aos hóspedes, quando êsses
documentos declararem que o sêlo vai' ser pago, no livro
próprio.

RECIBOS ou declarações equivalentes, de mercadorías recolhidas
a armazéns de depósitos, com valor declarado (Lei n" 3.519.
de 1958).
NOTAS

1") O sêlo dêste artigo será pago na segunda via do
recibo ou papel equivalente, a qual ficará arquívéda no armazém
para efeito de fiscalização.
2") O responsável Dela armazém declarará nas vias dos
papéis expedidos a importância do sêlo pEl\JO na segunda via, sem
o que ficarão aquelas também sujeitas ao ímpôsto.
42.

RECIBOS Ou recebimentos de juros de mora e cláusula penal.
NOTA

O sêlo será inutilizado:
a)

na ficha de caixa ou de lançamento, quando-se tratar de
estabelecimento bancário:

b)

nos demais CaSOS, no recibo, a ser obrigatoriamente expedido.
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43.

REGISTRO de firmas comerciais em nome individual.
NOTAS

1") Inutiliza a estampilha o signatário da declaração,
calculando-se o sêlo sôbre o capital registrado.
2") Quando se tratar de aumento -de capital, o impôsto será
calculado sôbre o valor do-aumento (Lei n? 3.519, de 1958).
-H.

SEGUROS, capitalização e congêneres.

NOTAS GERAIS
1~ \ O ímpôsto é devido no momento da aceitação da
apólice e será arrecadado pelo segurador.
2") O recolhimento do Impôsto, inclusive o que fôr devido
posteriormente. de acôrdo com as notas aos números de incidência
dêstc artigo, será feito onde o segurador tiver sede, por «verba
especial». na forma do art. 30 das Normas Gerais. devendo as
Iôlhas destacadas do livro próprio ser visadas, antes do recolhimento, pela Flscalízação do Departamento Nacional de Seguros
Privados e Capitalização (Lei nv 3.519. de 1958).
3~)
O recolhimento do impôsto deverá ser feito até o último
dia útil do segundo mês subseqüente ao em que tiver sido aceita
a apólice.
4~)
Para obtenção do «visto» referido na nota
as fôlhas
destacadas do livro de «verba especial» deverão ser apresentadas
à Píscalíaação até 15 dias antes de expirar o prazo aludido na
nota' 3 u (Lei nv 3.519. de 1958-).
5") Tratando-se de capitalização e contratos congêneres.
o lmpôsto é devido no momento da inscrição do contrato ou
título no registro da sociedade.

z-.

6~)
Ficam isentas do sêlo as operações de ressequros, salvo
os contratos aceitos de sociedades que não operem no País
(Decreto-lei nv 9.409. de 1946).

1:......- Seguros de vida, pecúlios, rendas. dotes. anuidades. capítalízação "e congêneres:

Até C'$ 300,00
De mais de Cr$ 300,00 até Cr$ 600.00
De mais de Cr$ 600.00 até Cr$ 1.000,00
De mais de Cr$ 1.000,00, por Cr$ 1.000.00 ou fração
(Lei n" 3.519, de 1958) ..

.

3,00

..
.
.

5,50
5,00

NOTAS

1~)
a)
b)

c)
d)

'C,$

Calcular-se-é o sêlo.

sõbre o valor total do contrato. Reja o pagamento de uma
só vez ou parceladamente:
sôbre o da prestação de um ano, se o contrato obrigar ao
pagamento de certas quantias, por tempo indeterminado.
durante a vida do contratante ou de seus beneficiários:
sôbre a importância mínima prometida, se o contrato estabelecer diferentes capitais a serem pagos; e
sôbre o menor valor convencionado pela vida de um dos
segurados, nos contratos de seguro em grupo.

450

248

ATOS DO PODER EXECUTIVO

2 4 ) No caso da alínea «c». da nota anterior, se afinal
houver o pagamento de capital maior, será devido o sêlo sôbre a
diferença. no momento da quitação.
31$) no caso da alínea "d", da nota l~,yerificado qualquer
sinistro, o sêlo ainda será devido, no momento da quitação. sôbre
o total que Iôr pago."
.
4 e) Havendo cláusulas acessórias ou suplementares sôbre
pagamento de capitais, por eventualidades que possam ou não
ocorrer, o sêlo também será devido. relativamente a essas cláu...
sulas, nos têrmos das notas autertores ,
5ij) Se houver lucros a pagar, no curso ou na liquidação
do contrato, sôbre êles será devido o sêlo, no momento da
quitação.
6~)
A reforma, renovação. reabílítação. prorrogação ou
alteração de contrato ficará sujeita ao sêlo sôbre a diferença
de valor, a maior, salvo se Iôr emitido novo contrato, hipótese
em que o sêlo será devido integralmente.
11- Seguros de acidentes pessoais, não especificados:

c-s

<

Até Cr$ 50.00

..

De mais de Cr$ 50,00 até Cr$ 100,00
, ....•.....
De mais de Cr$ 100,00. por Cr$ 100,00 ou fração
.
(Lei n' 3.519, de 1958),

3,00
4,50
3,30

NOTAS

14 )

Calcular-se-é o

sêlo

sôbre· o

prêmio

(Decreto-ler

n' 9.409, de 1946).
2 4 ) Fica sujeita a novo sêlo a reforma, renovação ou
prorrogação de contrato, hem como qualquer outra modificação.
desde que haja novo prêmio ou majoração dêste (Decreto-lei
nv 9.409, de 1946).
111 -

Seguros de

acidentes

pessoais, em transportes cole-

tivos (Lei n" 1.747, de 1952)

5%

NOTA

O sêlo será calculado sôbre a importância do
(Decreto-lei nv 9.409. de 1946).
IV -

prêmio

Seguros de acidentes do trabalho

Até Cr$ 1.000,00

5,00

De mais de Cr$ 1.000,00, por Cr$ 1.000,00 ou fração
(Lei n'' 1.747, de 1952)

5,00

NOTAS

·14)

Calcular-se-á o sêlo sôbre o prêmio.
2~) Estão isentas as quitações .relativas à
dos seguros.
V -

liquidação

Seguros não especificados:

Até Cr$ 25,00
De mais de Cr$ 25,00 até Cr$ 50,00

'.. .. .

3,50
5,50

De mais de Cr$ 50,00, por Cr$ 50,00 ou fração .•.•

4,50

(Lei n" 3.519, de 1958),

24~
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NOTA~

P)

Carcular-se-á o sêlo sôbre o prêmio.

2~ )
Nas apólices de averbação, com valor declarado. o
sêlo será pago sôbre o total contratado, e, posteriormente,
ainda será devido sôbre qualquer excesso .de prêmio, por
ocasião de cada averbação (Decreto-lei nv 9.409, de 1946).

3'10) Nas apólices de averbação. sem valor declarado.
o sêlo será devido sôbre cada averbação, separadamente
{Decreto-leí n'' 9.409, de 1946).
4'10) Fica sujeita a novo sêlo a reforma. renovação ou
prorrogação de 'contrato, bem como qualquer outra modifiração, desde que haja novo prêmio ou majoração dêste .
5~)
Neste número V acha-se incluído o seguro
automóveis. quaisquer que sejam os riscos nêle assumidos.

VI -

de

Garantias .provisórlas de seguros, em geral:
Por período de validade de trinta (30) dias ou fração
e de cada Cr$ 1.000,00 do valor da responsabilidade assumida (Decreto-lei n" 9.409. de 1946

e Lei n" 1.747. de 1952)

0.10

NOTAS

1'10) Na aceitação do titulo definitivo (apólice) levarse-á em conta o sêlo que tiver sido pago na garantia provisória [Decreto-leí n" '9.525, de 1946.).
2~)
Fica sujeita a novo sêlo a reforma, renovação ou
prorrogação da garantia provisória (Decreto-lei n" 9.409.

de 1946).
45.

SOCIEDADES comerciais e também as civis que revestirem
forma estabelecida nas leis comerciais.
NOTAS

1~) O sêlo será calculado. de acôrdo com o art. 40.
das Normais Gerais (Lei n," 3.519, de 1958):
a)

na constituição da sociedade ~ sôbre o capital;

no distrato, liquidação ou dissolução quantia que se repartir pelos sócios ou acionistas;
b)

sôbrc a

c) na alteração ou prorrogação - sôbre qualquer entrada ou aumento e sôbre qualquer retirada de capital;
d)

na fusão -

e)

na incorporação -

sõbre o capital da n?va sociedade;
sôbre o capital incorporado;

f) na amortização de ações (art. 18 do Decreto-leí
n," 2.627, de 1940) sôbre o valor das ações amortizadas.

2 4 ) Nos. casos de fusão e incorporação, o ímpôsto também incidirá sôbre qualquer retirada de capital.
3'~)
Havendo alteração de contrato, de que resulte a
saída de todos os sócios, menos um. e entrada de outros
sócios, considera-se, para pagamento do sêlo, que na hipótese
há um distrato da antiga e a constituição de nova sociedade,
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4~)
I'ambém para os efeitos fiscais, considera-se alteração
de contrato, importando em entrada _e saída de capital, a
cessão ou transferência de quotas das sociedades limitadas.
ainda que de um a outro sócio, levado em conta o sêlo porventura pago em separado, no' instrumento de cessão da quota.
5~)
Quando se tratar de sociedade anônima ou em comandita por ações, o sêlo será pago por verba e mediante guia:
8)
nos casos de aumento de capital e de amortização
de ações, antes do arquivamento da ata da assembléia que
'aprovou o aumento ou a amortização (Lei n° 3.519. de 1958);'
b) no caso .de dissolução ou liquidação, até oito dias
após a organização do inventário e balanço (art. 140. do
Decreto-leí nv 2.627. de 26 de setembro de 1940);
c) nos demais Casos, antes do arquivamento dos respectivos atos.

6 a ) Quanto a sociedades anônimas Com sede no estraucetro. calcular-se-á o sêlo sôbre o capital destinado às operações no Brasil.

1"',)

Estão isentas do sêlo previsto neste artigo:

a)

as cooperativas:
a transformação de sociedades quando não haja aumente ou retirada de capital.
b)

'\1{).

TRANSFERBNCIA de títulos da dívida pública interna da
União.
NOTAS

1e)
títulos.

O sêlc será calculado sôbre a cotação oficial dos

2 e ) Está isenta a transferência dêsses títulos para o
patrimônio das caixas econômicas, institutos e caixas de aposentadorla e pensões.

-47.

TRANSFERENCIA ou remessa de quantias do ou para o
exterior em moeda nacional ou estrangeira.
NOTAS

I' )
rêncta,

Inutiliza a estampilha o intermediário da transfe-

o

2')
sêlo não. é devido se houver sido pago em papel
emitido para o mesmo fim.

'4"

USUFRUTO,
NOTAS

1e) O sêlo recairá sôbre a renda de 'Cinco anos se não
fôr indicado ou estipulado prazo menor.
Z"} Tratando-se de usufruto Instítuido por disposição
testamentária, a estampilha será inutilizada, no processo "res.pecüvo, pelo escrivão, ao ser cumprido o testamento.
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RELAÇAO DOS MODELOS
ANEXOS A
CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO IMPóSTO DO SELO
I 11 -

Livro da Receita' do Irupôsto do Sêlo Por Verba.
Conhecimento de Receita do Impôsto do Sêlo por Verba.

IH -:- Livro de Registro de Documentos Selados por Estimativ'a
IV -

Livro de Registro de Contribuintes autorizados a pagar o Im...
pôsto do Sêlo por «Verba Especial».

V -

Livro de Registro do Impôsto do Sêlo arrecadado por «Verba
Especial».

VI -

Livro de Registro Geral do Impôsto do Sêlo arrecadado por
«Verba Especial».

VII -

Livro de Registro do Impôsto do Sêlo arrecadado por «Verba
Especial» (Art. 14 da Tabela).

VIII -

Livro de Pagamento do Impôsto
cie Despesas de Hospedagem.

do

Sêlo

sôbre

Quitação

IX -- Livro de Registro do Movimento de Estampilhas do Impôstc
do Sêlo de Vendedodes Autorizados.
X
Xl
XII
XIII XIV -

Guia de Recolhimento do Irnpôsto do Sêlo por «Verba Especial».
Guia de Recolhimento do Impôsto do Sêlo por Verba.
Guia de Recolhimento do Impôsto do Sêlo sôbre Atos lavrados
em Cartório (anverso e verso).
Guia de Aquisição de Estampilhas do Impôsto do Sêlo.
Requerimento-guia para pagamento do Impôsto do Sêlo e mu1ta
com a redução de 200/0 (anverso e verso).

MOngLO I

'"
[:g

LIVRo DA RECEITADO IMPÔSTO DO 5ÊLO POR VERBA

Data

I
I
I

--,--,--1
Dia

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

I
Mês I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
Ano I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Verba

n."

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Conhecimento

n.·

I
I

Renda
Observações

I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
[

I
I

Diária

I
I
I
I

Mensal

I

Anual

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Notas: 1) O livro deve ser encadernado e as fôlbas numeradas típoqràficamente . 2) Êste modêlo deverá ser adotado em
tôdas as repartições arrecadadoras, podendo, entretanto. a D.R.I. dispensar o seu uso. Dimensões mínimas:
O,m22 x O.m33.

~

m

8

i

~

~
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EXECUTIVO

MODeLO II

ARMAS DA REPGBLlCA
(Nome da Repartição Arrecadadora)
IMPÔSTO DO SÊLO POR VERBA

Exe.cício de 19 ...

Cr$
Pica debitado o Tesoureiro

.

(ou outro responsável) pela quantia supra

de ...........•....................................•..............••...•
(por extenso)

recebida de
(nome do contribuinte)
proveniente do Impôsto do Sêlo por verba devido sôbre ..•.............••

.....

.

...•............................
(especificação do papel)

conforme a verba n," .•.........•..

.... de

Tesoureiro (ou outro responsável)

Escrivão

de 19

.

~

MODSLO III

~

LIVRO DE REGISTRO DH DOCUMENTOS SELA.DOs POR ESTIMATIVA

Dato

N," de
ordem

do
registro

Nome dos

responsáveís

Endereços

II

Especlfl-

I cação do
I
I papel
I

I
I

I

I

I

I
I

Prazo

I:

I

,

\

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

II
I

Início

I

I
I
I

i

Fim 1 Estimativo

I
I
I
I
I

I
i

I

I,,

;

I

i

I
I,
!

I

Valor do Papel

I
I
J

I
I
I
I

I

I

I

I

I

1
II Real
I
I
I
I
I
I
I

I

\ Impôsto do 5;:10

I
I

II Pago
I
I
I
I

I
I
I
I
I

II I
I
I
II
II

I
I

II

I
II
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
II

I

I

I

Nota: O livro deve ser encadernado e as fôlhas numerados típogràfícamente ,

Data da

1--1- reapreI
I
[Devtdolfhf.' sentaçâo

i

Observações

~

ro

g
'ó

~

.~n

~

MODl>LO IV
LIVRO DE REGISTRO DE CONTRIBUINTES

Data
dó
registro

II

I
II

Nome da Firma

I
I
I
I
I

I
I

I
I

I

AUTORIZADOS A PAGAR O IMPôSrO DO SÊLO POR "VERBA ESPECIAL"

Cidade e enderêço

I
I,
I
I

II

I

II
I
I
I
I

I

I

I

I

I

\

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

II

I Númerodae data

I

I

I
I

Número
do
Processo

II
I
I

I
I
I
I

I
I,
I

Portaria

I'

I
I
I

OBSERVAÇOES

---~I

I
I,
I

I

I
I

I

I

II
I
I
I

o~

ól
~
~
~

OJ

""
~

~

s"

II
I
I

Notas: 1) O. livro deve -ser _encadernado e as fôlhas nume radas tipogràficamente.
2) Este modêlo será adotado pelas delegacias fiscais e pelas reçebedorías f~~ra!~ e demais repartições arrecadadoras
mínimas:
0,22
.
2) Dimensões
_.
•
.• "
.. - m
.c . .x
. 0,33
' , ' .. m.
__,_
~

.

"o
'"

t-"

?1
~

MbDftto V

''""
w

LtvRo DE REGISTRO DO IMPÔSTO DO StLO ARRECADADO pOR "VERBA EsPECIAL»

Nome do Estabelecimento.

Enâerêço (cidade. rua e n.O):
Seç 5 0 . - - - - - - - - - - - - - - - - -

I
I I
I

Data
N.' de ordem
- ---- --do
Dia
Mês
Ano
papel

I
I

I

I

Seção
Especificação
do
do
estabelecimento
papel

Nome do 2.°
interessado

no papel

Valor

devido

do
papel

Impôsto

Observações

I
I

8

I
~

I

I

Notas: 1)

~

I
I
O livro deve ser encadernado e as íôlhas numeradas típoqrêfícamente. 2) Cada folha terá três vias (cópia a ccrbono},
destacáveis a 14 e a 2 lJ por meio de picote. 3) A escrituração far-se-á pelo movimento diário dentro de três dias
úteis. 1) O livro deve ser autenticado pela repartição arrecadadora. 5) Este modêlo poderá ser adotado como
registro auxiliar. centralizada a sua escrituração no livro de registro geral. 6) O claro seguido
palavra «Seção» só
à

deverá ser preenchido quando o livro servir como registro auxiliar. 7)

~

'"

Dimensões mínimas: 0,0025 x O,m40.

MOD1!.LO VI
LI\'RQ

DE REGISTRO

GERAL

00 IMPÔSTO DO SÊLO

ARRECI\DADO POR "VERBA ESPECIAL H

Nome do Estabelecimento:
Enderêço (cidade, rua e n.O):

I
I

Data

--,-.-,--1
Dia

I

I

Mês

I

I

-1-'
I

I
I

Ano

I
i

I

Seção
do
Estabelecimento

I

-----T---··
\

I
I

1

j

I

I

Número do
Livro
Auxiliar

'7'r

Total do Impôsto
por
Seção

I ----I

I
II

OBSERVAÇõES

---t-

~

'"

I

8

I

f

I

i

I
.

I

.

I

I
II

L......

_

Notas: 1) O livro deve ser encadernado e as Iôlhas numeradas típoqràfícamente . 2) Cada fôlha terá três vias (cópia

B

carbono), destacáveis a l," e 2.~ por meio de picote, 3) A escrituração Iar-se-á pelo movimento diário. dentro de
três dias Úteis. das importâncias totais, díscrímmadas por Seção. '%-) O livro deve eet autenticado pela repartíçãc

arrecadadora local. 5) Dimensões mínimas: O,m22 x O.m33.

•

~

MODf:LO VII

t;1
00

LrvRQ DE REGISTRO DO IMPÔSTO DO SÊLO ARRHCADADQ POR

"VERBA ESPECIAL"

(Art. 11 da Tabela)
Nome do Estabelecimento:
Enderêço (cidade. rua e n."}:

~
~

Data

--,--,
Dia I Mês I Ano
I

I

I

I

o

Quadro demonstrativo
Impôsto devido

N.O

I

OBSERVAÇOES

Mês a que se reporta

1--1
1
1

Notas: 1) O livro deve ser encadernado e as fôlhas nume radas tipoqràficamente , 2) Cada fôlha terá três vias (cópia a
carbono, destacáveis a U e 2.~ por meio de picote. 3) A escrituração far-se-ã pelo movimento mensal. até quinze
dias antes de findar o prazo de recolhimento do ímpôsto, 1) O livro deve ser- autenticado pela repartição arrecadadora local. 5) Êste modêlo será adotado exclu aívamente pelas companhias de seguros e de capitalização. no
registro do sêlo de que trata o art. 14 da Tabela. da CLIS. 6) Dimensões mínimas: O,m22 x O,m33.

"g
~
~

(

MODllLO VIII
LIVRO DE PAGAMENTO DO IMPÔSTO DO SÊLQ SÔBRE

QUITAÇÃO DE

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

Nome do Estabelecimento:
Endetêço (cidade, rua e n."}:

I
I

Data

-1-1Dia I Mês Ano I

1

I
I

I
I

I
I

I

I

Número de hóspedes
saídos no

dia

I

I
I
I

I
I
I
I

I

II
I

~

r

I
Valor do ímpôsto

I
I
I
I
I
I

OBSERVAÇõES

j

I
I
I
I

'"

8

óJ
'"
~
~

l'J

~
d

~

l;!
O

I

I

Notas: 1) O livro deve ser encadernado e as Iôlhas nume radas típoqràiícamente , 2) A escrituração Far-se-á díàriamente ,
3) As estampilhas serão aplicadas no próprio livro. dentro dos oito primeiros dias de cada mês, relativamente ao
valor do Impôsto apurado no mês anterior. 4) O livro deve ser autenticado pela repartição arrecadadora local.

5) Dimensões mínimas: 0,0022 x O,m33.

"

o.

~

8
MODBLO IX
LIVRO DE REGISTRO DO MOVIMENTO DH ESTAMPILHAS DO IMPÔSTO DO SÊLO DE VENDEDORES AUTORIZADOS

Nome do

Vendedor:

Enderêço (cidade. rua e n. O) :

~"

1

I

Data

-1-1--1
Dia

I

Mês

I

1

1

I

1

I I
1

1

I

1

Ano

I

1

I

Guia de Aquisição

N."

--1--1
Data I Valor

Vendidas

Saldo

I

Cr$

c-s

OBSERV AçaES

I

I I
I I
Notas: 1) O livro deve ser encadernado e as fôlhas nume radas típogràfícamente . 2) A escrituração Iar-se-á pelo movi ...
menta diário. dentro de três dias. 3) O livro será autenticado pela repartição arrecadadora local. 4) Dimensões mt..
nímas: Q,m25 x O.m40.

8
~I

~

i
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EXECUTIVO

JIlODM.O X

N.·
GUIA

.
DE

.... Via
RECOLHIMENTO DO IMPÔSTO
POR "VERnA ESPECIAL"

DO

SÊLO

Impôsto do Sêlo ...•••..

Cr$

Multa

Cr$

Valor do Recolhimento •...

Cr$

....... '.' ....•..................................... , estabelecido à
•

_.....• '.' ....••.....•.. , n." .......• nesta cidade, vai recolher ao

Banco do Brasil S.A., para crédito da conta "Receita da União", de acôrdo
com o art. 30 das Normas Gerais da Consolidação das Leis do Impôsto do

Sêlo, a importância de Cr$ "................

( ..•........•••..••••• , •••

• •.....••.......••......•........ ), correspondente ao período de •..... a
• ..... do mês de .....•...... de 19..•. , conforme a discriminação supra.

..... .. .....• . .••.. de •.......•... de 19..•.
Assinatura do Responsável

Observações:

PARA USO DO BANCO DO BRASIL S'. A.
Recebemos a quantia supra para' os fins especificados na presente guia.

......... ...• •..... de

de 19

.

BANCO DO BRASIL S. A.

Assinaturas

Notas: 1) A guia deve ser emitida em três vias.
colhimento do sêlo do art. 44 da Tab., devido pelas
e de capitalização, deverá ser feita, na guia, mençãoespaço reservado a Observações. 3) Dimensões: 0,m22

2) Tratando-se de re ..
companhias de seguros
dessa circunstância, no
x O,m33.
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MODl!:LQ XI,

N.O •••.••

•.•... Via
GUIA

DE

RECOLHIMENTO

DO

IMPÔSTO

00

SÊLO

POR VERBA

Exerctçlo de 19....

RENDA ORDINARIA
IMPOSTO DO SELO E AFINS
Impôsto do Sêlo ••. •. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
(Nome do contribuinte)

Verba Cr$
com

••••.......... n.v .•.. , nesta cidade. vai recolher

.

enderêço
à

na

•••....•

••••••••••••••••••••

(repartição
a quantia de Cr$

..

(

•...........

arrecadadora)
............... :

-.)

relativa ao IMPÔSTO DO

SeLO por

verba sôbre
(completa especificação do ato ou papel tributado)

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

.

,

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

de

de 19

.

Assinatura

Recebi a importância supra,

Em

....../ ...... /19 ....

Tesoureiro

Lançado às fls. .... do Livro Caixa n° .... pela Partida n" •....•
Conhecimento n. o

•••••••

Em

...... / ...... /19 ....

Encarregado da Escrituração

Notas: Deve ser emitida em três vias.
Dimensões: O.m22 x O.m33.
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MODllLO XII
(Anverso)

N.O ••••

Via ..••

GUIA

DE RECOLHIMENTO DO IMPÔSTO DO
SÔBRE ATOS LAVRADOS EM CARTÓRIOS

SÊLO

com enderêço na ......••
(Nome do contribuinte)
•• , ••.•......... '.........

nesta cidade. vai

n,"

recolher à

a quantia de Cr$ .•........••.•.•
(repartição arrecadadora)
( ...•.•.......................................... ),

referente

ao

to do Sêlo por verba devido sôbre a quantia de Cr$
total das obrigações tributadas constantes da

Impôs, valor

escritura de
(objeto

lavrada em minhas notas. nesta data. às
da escritura)

fls. •..... do Livro

., .. ,

,'

de

de 19

o

..

Tabelião.

(Citar o nome e enderêço do Tabelião)
Oôseevecões:

Notas: 1) .Esta guia deve ser emitida em três vias (A, B e C). -2) A reparti..
ção poderá exigir mais uma via
(via D), para o seu serviço interno.
3) No caso de dúvida quanto ao cálculo ou incidência do impõsto,
a justificação será feita no espaço reservado a Observaçôes; Quando
êste fôr insuficiente, poderão ser anexadas Iôlhas adicionais. 4) Di..
mensões: 0.0022 x 0,0033.
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MODELO XII
(Verso)
CLASSIFICAÇÃO DA

RECEITA

Exercício de 19....

Ceixe Geral
a

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

Cr$
Recebi a importância de
refere a presente guia.

.
" . . . . . . . .. a que se

Em

./

/19

.

Tesoureiro

Lançado às fls.

0.' • • • •

do Livro Caixa n"

pela Partida n- .:

Conhecimento n," .....

Em ..... ./..... ./19 ....

Encarregado da Escrituração

.
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EXECUTIVO

MODE:LO XIII
GUIA

DE

AQUISIÇÃO DE

ESTAMPILHAS DO IMPÔSTO DO SÊLO

Exercício de 19....

RENDA ORDINARIA
IMPóSTO DO SELO E AFINS
Impôsto do Sêlo .....• Cr$

.

• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',' .. , ..•.......... , estabelecido
(Nome do adquirente)
à •.••••••............ n." ..•...• nesta cidade. recolhe à ...........•..

(repartição
• . • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. a quantia de Cr$
arrecadadora)
( •• '
','
). correspon...
dente ao valor líquido das seguintes estampilhas do IMPôSTO DO SSLO
que adquire para vender. nos têrmos dos arts. 13 e H, das Normas Gerais da
Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo:
estampilhas

da

taxa

de

Cr$
Cr$

Cr$

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

c-s
Cr$
Cr$

c-s
Cr$

c-s

Valor total das estampilhas
Menos: Comissão de 2%

Cr$
Cr$

Valor líquido do recolhimento .. Cr$

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

de

de 19

..

Assinatura do, adquirente
Forneci as estampilhas e recebi a importância' supra.

Em

..... ./..... ./19 ....
Tesoureiro

Lançado às fls. ...• do Livro Caixa n" .... pela Partida n" ......••
Conhecimento n,"
Em ......... ./ ...... /19 ....
Encarregado da Escrituração

Notas: Deve ser emitida em três vias.
Dimensões: O,m22 x O,m33.
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MOD~LO

XIV

(Anverso)

N.·

...... Via
Repartição:
Lugar:

.
Impôsto do Sêlo •.......

Cr$

Multa

Cr$

Valor do Recolhimento .... ,Cr$

-----

...........................................
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. n 9

••••••••••••

estabelecido
à
nesta cidade. vem requerer

o recolhimento imediato da quantia supra de Cr$ ..............•. ( .....•
• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.....•....... ) correspondente à soma do
impôsto do sêlo devido e da muIta que lhe .... foi exigida. no Processo
n.- ..•....... (auto ou representacãc

0.° •.•••••.•• ).

esta com a redução

de 20%. DOS têrmos do art. 83' das Normas Gerais da Consolidação das
Leis do Impôsto do Sêlo.

o o. o • • o 0 • • • • 0

••••

de

o o ••• o •••• o'

de 19 ... o

Assinatura do requerente

DESPACHO

.......................................................................
..............
..
"

'

Em ..... ./0 o o. o ./19. o.

Chefe da Repartição

o

~
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EXECUTIVO

MODBLO XIV
(Verso)
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA

Exercido de 19....
CAIXA GERAL

a DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

Cr$

Depósitos para Recurso
Recebi

a

importância de

Em

./

/19 ...•

Tesoureiro
do Livro Caixa. n"

Lançado às fls.
Conhecimento n..

"' pela Partida n·

O" ••••

Em ....../ ....../19 ....

Encarregado da Escrituração

.
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DECRETO

N.O

45.422 -

DE

12

DE FEVEREIRO DE

1959

Consolida e regulamenta as disposições legais de que tratam o Decreto-lei
n? 7.404, de 22 de março de 194& e suas alterações posteriores.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87. n.c I, da constituição e nos têrmos do art. 4.° da Lei D.o 3.520, de 30
.
de dezembro de 1958, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regulamento do Impôato de Consumo que a
êste acompanha e no 'qual são consolidadas e regulamentadas as disposições
do Decreto-lei n.c 7.404, de 22 de março de 1945, e suas alterações poste-

riores.
Art. 2.°
publicação.

~ste

decreto entrará em vigor 30 (trinta) dias após

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 12 de fevereiro de 1959; 138.° da Independência
da República,

~

sua

e 71.°

JUSCELINO KUBITSCHEK:

Lucas Lopes

REGULAMENTO DO IMPôSTO DE CONSUMO
TllULO I·
Normas Gerais
Capítulo
Capítulo
Capitulo
Capítulo
Capítulo

I
II
111
IV
V

-

-

Disposições preliminares.
Das isenções do impôsto.
Da Patente de R.egistro.
Dos rótulos e sua aplicação.
Dos livros, dos efeitos fiscais e do exame das escritas
fiscal e comercial.

Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

I
11
III
IV
V

-

-

Dos livros.
Das notas fiscais.
Do sêlo de autenticação.
Do-manifesto de ambulante.
Do exame das escritas fiscal e comercial.

Das mercadorias, ohjetos e efeitos fiscais, em contravenção
ou em trânsito.

Capítulo

VI -

Capítulo

VII -

Capitulo

Do certificado de desembaraço aduaneiro.
Da emissão da nota fiscal ou documento
equivalente.
Seção III - Do registro e conttôle quantitativo das en..
iradas e saídas de mercadorias.
Seção IV - Das mercadorias em situação irregular.
VIII - Dtspostçôes gerais.

Das mercadorias de procedência estrangeira.

Seção
Seção

I 11 -

ATOS DO PODER ExECUTIVO
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TITULO fi
Normas Especiais
Capítulo

IX -

Do imposto por guia.
Seção

I -

Dos produtos nacionais.
Do. cálculo do ímpôsto,
Da escrituração e recolhimento do ímpôsto.

Parte Primeira Parte Segunda -

Seção
II - Dos produtos estrangeiros.
Parte Primeira - Do cálculo do impõsto ,
Parte Segunda - Da escrituração e recolhimento do ímpõsto,

Seção III - Das disposições especiais.
Parte Primeira - Alínea li! (Artigos-de higiene e cuidados
pessoais) •
Parte Segunda -

Alínea V (Calçados).

Parte Terceira -

Produtos díversosz
a) Alínea XXI. inciso 2 (Chapéus, bonés e semelhantes, de qualquer matéria) ;
b) Alínea XXI. inciso 3 {Guarda-chuva,
quarda-sol, de qualquer matéria) •

Alínea XXVI (Jóias, obras de ourives e
relógios) .
X -- Do impôsto por estsmpilhes,
Parte Quarta

Capítulo

Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

I - Das estampilhas.
II - Da venda e aquisição das estampilhas.
III - Do contrôle e escrituração.
IV - Do cálculo do impôsto e seu pagamento por
.
meio de estampilhas.

V -

Das contravenções relativas às estampilhas
e ~ua aplicação.

Seção VI Parte Primeira
Parte Segunda
Parte Terceira
Parte Quarta Parte Quinta -

Das disposições especiais.
-

Alínea XII (Café torrado ou moído) .
Alínea XXIII (Móveis).
Alínea XXIV (Fumo).
Alínea XXV (Fósforos).
Alínea XXVII (Bebidas).

TITULO

m

Processo, fiscalização e penalidades
Capítulo

XI

Do processo fiscal.
I - _Do procedimento [iscul ,

Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

II -

Da intimação.
Do preparo.
IV - Do julgamento.
V -r- Dos recursos.
VI - Dos leilões de mercadorias.

III -
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XII - Da consulta.
XIII - Da fiscaliza~ã.o e inspeção.

Capítulo
Capitulo

Seção
Seção
Seção
Parte
Parte
Parte
Parte
Parte
Parte

/ Seção

Da direção.
Da fiscalização.
Da carreira de agente fiscal do irnpôsto de
consumo.

I II UI -

Primeira - Da corporação.
Segunda - Da nomeação.
Terceira - Da promoção.
Quarta - Da remoção.
Quinta - Da remuneração e vantagens.
Sexta - Dos deveres.

Do inspetor fiscal do ímpõsto de consumo.

IV -

Parte Primeira Parte Segunda Parte Terceira Seção
Capítulo

XIV -

Da designação.
Dos deveres.
Das vantagens.

Da fiscalização euxiliot de impostos internos.

V -

Das penalidades e disposições especiais.

TITULO IV
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ANEXOS -

Modêlos.
REGULAMENTO

DO

IMPÔSTO

DE

CONSUMO

li:

que se refere o Decreto

n.O 45.422. de 12 de fevereiro de 1959.
TiTULO I
Normas Gerais
CAPÍTULO I

DISPOSiÇõES PRELIMINARES
Art. l' - O ímpôsto de consumo incide sôbre os produtos industrializados,
nacionais ou estrangeiros, discriminados nas Tabelas anexas: .

TABELA «A5>
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

-

Produtos alimentares industrializados
Produtos farmacêuticos
Artigos de higiene e cuidados pessoais
Tecidos e outros artefatos têxteis
Calçados
Couros, peles e seus artefatos
Borracha e seus artefatos
Celulose. papel e seus artefatos
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IX ""
X XI XII XIII XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

XX
XXI

2'11

Artefatos de produtos de origem animal e vegetal
Cimento. mármore, pedras e seus artefatos
Cerâmica e vidro e seus artefatos
Resinas sintéticas, plásticos e seus artefatos
Produtos das ind ústrtas químicas
Produtos da indústria metalúrgica
Máquinas e aparelhos mecânicos
Veículos automotores, bicicletas, barcos, chassis e carroçarias
Equipamento elétrico ou eletrônico
Material de ótica, aparelhos e instrumentos técnicos e científicos
Instrumentos musicais, aparelhos registradores e reprodutores
de som e seus pertences
Armas e munições e artigos de pirotécnica
Produtos diversos:
1
2
3

4:
5 6
7
8 -

Canetas-tinteiro e lapiseiras, de qualquer matéria
Chapéus. bonés e semelhantes, de qualquer matéria
Artigos de esporte e jogos
Brinquedos
Guarda-chuva ou quarda-sol, de qualquer matéria
Bijuteria
Isqueiros, acendedores e pedras de isqueiros
Baralhos ou cartas de jogar, de papel, de plástico ou de
qualquer outra matéria prima, para qualquer fim.

TABELA «B.
XXl1 XXIII XXIV XXV XXVI :-

XXVII

Café torrado OU moído
Móveis
Fumo
Fósforos
Jóias. obras de ourives e relógios

Bebidas.

Art. 2° - Os produtos constantes das alíneas das Tabelas anexas a êste
Regulamento, por conveniência da elaboração de estatística discriminada,
poderão ser reaqrupados, fundidos ou desdobrados em novos incisos, sem modificação, porém, das taxas ou alíquotas do ímpôsto, forma de sua cobrança,
obrigações dos respectivos fabricantes e comerciantes e outras determínacões
legais.
Parágrafo único. Para gste fim, a Diretoria das Rendas Internas proporá,
anualmente, durante o mês de julho, a partir de 1960, a expedição de decreto
regulando a nova discriminação dos produtos tributados a que se refere êste
artigo, tendo em vista a nomenclatura da lei aduaneira.
Arto 3 Q - O ímpôsto será pago pelos contribuintes referidos nêste Regulamento, conforme se acha indicado nas Tabelas «A» e «B» e respectivas alíneas,
por quia ou por estampilhas. na forma estabelecida nos capítulos IX e X,
devendo ser mencionado em parcela separada na nota fiscal.
Art. 4° - O produto, que não estiver nominalmente citado, deverá ser
classíftcado de acôrdo com as seguintes normas:
a) preferencialmente, na alínea com descrição mais específica, sôbre a de
carater geral;
b) os produtos mistos ou compostos e os constituídos pela montagem
Ou reunião de matérias ou artigos heterogêneos, não compreendidos no item
«a», seguirão o regime da matéria ou artigo que lhes conferir caráter essencial;
c) o produto que se classificar em mais de uma alínea. não obstante as
regras dos itens «a» e -sb», será incluído na alínea de taxa mais elevada.
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Art. 5Q - Equiparam-se a fabricante, para os efeitos dêste Regulamento,
os transformadores. montadores, beneftcíadores e reacondícionadores dos, produtos sujeitos ao Impôsto de consumo. assim como os importadores e. nos
casos em que estiverem obrigados ao recolhimento do impôsto. os demais
comerciantes.
Paréqrafo único. Para os efeitos dêste Regulamento, entende-se por:
a) transformação - a operação que, exercida sôbre um produto. lhe
diversifique o gênero ou a espécie, acarretando-lhe nova classificação fiscal;
b) beneficiamento - a que restaure, modifique ou aperfeiçôe o Iunctonamento, a utilidade ou o acabamento de um produto, não se compreendendo
como tal o consêrto de objetos que consista na substituição Ou reparo de suas
peças. partes ou acabamento. sem intuito de revenda;
c) montagem - a' que consista na reunião de- produtos, peças ou partes
e de que resulte a obtenção de um novo produto. ainda que sob a mesma
classificação .Itscal:
d) reeccnâicionemento - a que importe em nova apresentação do pro..
duto, por meio de seü acondicionamento em outra embalagem. não- compreendidos como talos caixões, barricas. sacos não -ímpermeáveís, latas ou latões.
não hermêtícamente fechados. papel comum para embrulho, cêstos abertos e
outros recipientes ou envoltórios que se destinem ao. simples transporte.

CAPÍTULO

fi

DAS ISENÇõES DO IMPãSTO
ArL 6'1 - São isentos do tmpôsto de consumo, nos têrmos do art . 15, § 1'1
da Con..stítuiçâo, os seguintes produtos considerados coroa o mínímo índíspensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas
de restrita capacidade econômica:
a)

Quanto - à habitação:

I - Telhas e tijolos de barro bruto. apenas umedecido e amassado.
cozidos, não prensados;
,
II - Aparelhos indispensáveis à Instalação sanitária em suas habitações.
até o preço máximo de Cr$ 200,00 por unidade;
III - Cal. virgem ou não, areia' e barro;
IV - Fossas assétícas ou Iíquefatoras:
V - Fechaduras, dobradiças, ferrolhos e torneiras, até Cr$ 30,00 por
unidade;
VI - Copos para água até Cr$ 6,00 por unidade e a louça ordinária de
pó de pedra. granito ou semelhante. não decorada, assim como pratos. açucareiros. canecos de ferro esmaltado ou alumínio;
VII - Peças de talheres com cabos de ferro. madeira ou outra matéria,
até o preço de Cr$ 10,00 por unidade;
VIII - Panelas de barro e artefatos rústicos de uso doméstico fabricados
de barro bruto, apenas umedecido e amassado. com ou sem vídramcnto de sal;
IX - -Panelas de qualquer tipo. chaleiras e bules de- ferro esmaltado ou
elumínío, ate Cr$ 40,00 por unidade;
X - Cadeiras, bancos e cavaletes: de preço máximo de venda no varê]o,
marcado pelo fabricante até Cr$ 120.00 por unidade;
XI - Berços para crianças. camas, mesas e sapatetras de preço máximo
de venda no varejo, marcado pelo fabricante. até Cr$ 200.00 por unidade;
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XII - Carrinhos-berços, armários, guarda-roupas, quarda-lcuças. quardacomidas, cômodas e sofás de preço máximo de venda no varê]o. marcado pelo
fabricante. ate Cr$ 500.00 por unidade.
b)

Quanto ao vestuário:

I - 'Tecidos (excetuados os de lã), crus ou tintos, de uma só côr e
tonalidade, lisos, sem li-stra, desenho ou qualquer outra fantasia. com a largura
máxima de 60 cms.; de preço máximo de Cr$ 15.00 por metro;
II - Tecidos de lã, de uma só côr e tonalidade, lisos, sem listra. desenho
ou qualquer outra lentasía. de largura máxima de 80 cms. e de preço máximo
de Cr$ 120,00 por metro;
UI - Chapéus de palha ou fibra, de produção nacional. sem carneira.
Iôrro ou quarnlção:
IV - Chapéus, roupas e proteção de couro, próprios para tropeiros:
V - Chapéus para homem, de preço máximo de venda no varêto,
zaarcado pelo fabrícente, até Cr$ 120.00 por unidade;
VI - Calçados populares. como tal definidos no artigo 10 e de preço
máximo de venda no varê]o, marcado pelo fabricante, não excedente a;
Cc$

1 -- quanto
2 - quanto
3 - quanto
4: -- quanto

aos
aos
aos
aos

tamancos e chinelos
.
sapatos e botinas para homem
.
sapatos para senhoras
.
sapatos e botinas para crianças ..

40,00
200,00
160,00
100,00

VII - Camisas e outras roupas interiores para homem Ou mulher, de preço
máximo de venda no varêjo, marcado pelo fabricante. até Cr$ 120,00 por
unidade.
VIII ~ Cuecas, de preço máximo de venda no varêjo, marcado pelo
fabricante, até Cr$ 40,00 por unidade;
IX - Roupas (calças e paleta ou sáía e casaco) prontas, de preço
máximo de venda no varêjo, marcado pelo fabricante:

1 - de algodão
2-de lã

.
". .

até
até

Cr$
Cr$

700,00;
1.400,00;

x - Meias. de preço máximo de venda no varejo, marcado pelo fabrlcante, por par:
1 - de algodão
2-de lã
c)

até
até

20,00
40,00

Quanto à alimentação:

I - Carne verde Ou fresca de qualquer animal, assim vendida ao consumidor;
I l - Carnes, vísceras c miúdos salgados. sêcos, salqados-sêcos, defumados
ou cozidos - a granel, ou em caixas, caixotes. barricas. sacos e recipientes
semelhantes, de capacidade superior a 15 quilos.
III - Peixes, crustáceos e moluscos, congelados, resfriados, salgados, sêcos,
salqados-sêcos, defumados ou cozidos a granel, ou em caixas, caixotes,
barricas, sacos e recipientes semelhantes, para comércio por grosso;
IV - Frutas e hortaliças frescas; o leite fresco beneficiado, modificado Oh
não: O leite condensado ou concentrado, em emulsão, em pó ou em qualquer
outro estado; o queijo e o requeijão.
V - Cereais em grão ou .moidos, farinhas e semolínas: farinha de trigo
vltamínadar cereais em flocos, escamas ou lâminas, não acondicionados em
latas ou potes para venda a varéjo .
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VI quando a
VII a qlicose,

Línquíça, toucinho, chouriço. morcela, línguas sêcas ou defumadas.
granel;
.
Açúcar de qualquer qualidade, exceto o refinado e o em tabletes,
mal tose, lactose e outros açúcares, mesmo em xarope, tributados
pela Alínea I, inciso 4: da Lei u" 3.520, de 30~12~58. (Alínea L inciso 6,
dêste Regulamento).
VIII - Chá e mate não acondicionados em latas, caixas, saquinhos ou
outra embalagem própria para venda a varêio e chocolate em pó.
IX - Doces chamados de confeitaria e os que não forem acondicionados
em recipientes de metal, madeira, papelão Ou qualquer outra matéria.
d}

Quanto

ao tratamento

médico:

I - óleo de rícino em geral, áqua ínqlêsa, água oxigenada, injeções antiofídicas;

II -- Medicamentos destinados ao combate às vermíncscs. malária, chistosomose, paralisia infantil e outras endemias de maio!' gravidade no pais,
inclusive inseticidas e germicidas neccssérlos à respectiva profilaxia, segundo
lista que fôr organizada pela Diretoria das Rendas Internas, ouvido, para êsse
fim, o Ministério da Saúde;
III - Os aparelhos ortopédicos de qualquer matéria ou tipo, importados
ou produz-idos no pais, destinados à reparação de parte do corpo humano e
adquiridos pelo interessado, para seu uso, ou por entidades assistenciais devídamente registradas no Conselho Nacional do Serviço Social do Ministério
da Saúde.
Art, 79

-

São também isentos:

a) os objetos importados diretamente pelas mesas administrativas dos
estabelecimentos de caridade e de assistência hospitalar, quando se destinarem
ao uso e tratamento gratuito dos assistidos, bem como os produzidos e im-portados pela Fundação Rockefcller, para seu uso, de acôrdo com o artigo 2 9,
do Decreto n 9 24.171, de 25 de abril. de 1934;
b)
os artigos fabricados em esraoetecímentos públicos federais. estaduais
ou municipais, quando não se destinarem a fornecimento ao comércio ou a
particulares;
c) os produtos dos estabelecimentos particulares de ensino ou de carldade. quando para fornecimento gratuito aos alunos ou assistidos;
d) as amostras de diminuto ou nenhum valor comercial, assim se con __
síderando os fragmentos' ou parte de qualquer mercadoria, em quantidade estritamente necessária para dar a conhecer sua natureza, espécie e qualidade.
para distribuição gratuita. desde que tragam, em caracteres bem visíveis,
declaração neste sentido, atendídas as restrições dêste Regulamento;
e) os produtos exportados para o estrangeiro, de acôrdo COm as ínstruções que o Ministro da Fazenda Iíca autorizado a baixar para regular o
serviço de sua exportação, nas quais disporá sôbre as penalídades aplicáveis,
guardando o limite prescrito' nos artigos 394 e 395 dêste Regulamento;
. f) as obras de escultura, quando vendidas por seus autores.
Art. 8(> - São ainda isentos os sequíntes produtos especificamente incluídos nas Tabelas anexas a êste Regulamento;
alínea I:
I - Quanto
1) os alimentos preparados para animais, quando não acondicionados
em caixas ou latas hermeticamente fechadas;
à

2) a banha de porco e a manteiga animal;
3) os produtos de panificação;' o melado ou mel de engenho, o mel d:;
abelha e a rapadura; as massas alimentícias; os biscoitos e bolachas a granel,
compreendendo-se Como talos acondicionados em continentes abertos, ou
embalados em papel comum para embrulho, exclusivamente para acondicio-namento durante o transporte;
.
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4) as salsichas, línquíças. morcelas e os salgados para aperitivos, não
acondICIonados em recipientes de matéria plástica. louça ou vidro, latas,
caixas, sacos ou envoltórios de apresentação de pano e de «stlcome» ou de
papel impermeável;
5) sal em bruto para gado ou qualquer outro fim; sal refinado ou tritu.. .
rado.. desde que não acondicionado em recipientes de vidro, matéria plástica
e embalagens semelhantes.
I I - Quanto à alínea IV:
6) as amostras de tecidos de qualquer larqura até 0,45 metro de com.. .
primento para os tecidos de algodão estampado e 0030 metro para os demais,
desde qU'2 apresentem impressa ou a carimbo a indicação «sem valor comercíal>. da qual ficam dispensadas aquelas até 0,25 metro e- 0,15 metro;
7) os artefatos de tecidos para vestuário, quando confeccionados por alfaiates. modistas ou costureíras. registrados como oficina e por êstes vendidos
diretamente RO consumidor;
8) os sapatos de ponto de malha, de qualquer espécie. para recémnascidos: as rêdes - para dormir, de qualquer cuahdade, Iabrícadas em teares
rudimentares de medeire. acionados a m50, quando vendidas pelo fabricante
até o preço de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) no varêjo.
UI - Quanto à alínea V:
9) os pés isolados de calçados, quando conduzidos por viajantes das
respectivas fábricas como mostruário. desde que contenham. gravada nas solas,
a declaração "amostra para viajante".
IV ~ Quanto à alínea VII:
10) a borracha bruta e a borracha crepe Iamínada. pura Ou regenerada.
V - Quanto
alínea VIII;
11) o papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros, proibida a sua aplicação a fim diferente, salvo a cessão, devidamente autorizada para o mesmo fim, em cada caso, pela repartição arrecadadora competente, a outro jornal ou revista, correndo, entretanto, sob a responsabilidade do primeiro cedente qualquer infração verificada.
VI - Quanto à alínea IX:
12) a madeu a em toras, a serrada ou simplesmente aplainada e os
artefatos de madeira bruta, simplesmente desbastada ou serrada;
13) os caixões, caixotes e engradados de madeira, os jacás e os cêstoa
rústicos.
14) os caixões funerários.
' I

à

VII - Quanto à alínea X:
15} o granito para «guia» (meio fio), paralelepípedos e britas:
16) os pisos e quaisquer revestimentos de produtos dessa Alínea. quando
inteiramente confeccionados pelo construtor no local da aplicação:
17) Cimento refratárto.
VIII - Quanto à alínea XI:
18) os produtos e materiais refratértos, como tijolos, peças, terras e argamassas;
19) Os produtos de eriqem mineral referidos no Código de Minas. tncluslve os que tíverem sofrido beneficiamento para eliminação de impurezas
através de processos químicos:
IX - Quanto à alínea XIII:
~o) Os sabões sem perfume. grosseiros, adicionados ou não de matéria
corante, com carga ou não de caolím ou qualquer silicato alcalino, que não
sejam prensados ou preparados em raspas, lâmmas. ou flocos. que não tragam
qualquer envoltório de apresentação e se destinem exclusivamente à lavagem
de roupas, casas e utensílios domésticos;
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21) Preparações que constituam típicos inseticidas, carrapaticidas, herbicidas e semelhantes, segundo lista organizada pela Diretoria das Rendas
Internas, ouvidos o Ministério da Agricultura e outros órgãos técnicos.
X ~ Quanto à alínea XIV:
22) Us blocos, paCQIeS, pães, rmqoces, pedaços e formas semelhantes,
de qualquer -metal não precioso, destinados à fusão Ou transformação;

23) O arame de ferro galvanizado e o farpado;
24) Os arcos e cubos de aço para rodas, aparelhos de choque c tração,
engates. eixos, rodas de ferro fundido scoquílhado», cilindros para freios,
sapatas de freio, assim como qualquer peça de aço Ou ferro.

uma vez que

se destinem ao emprêqo exclusivo e específico em locomotivas. «tendere»,
vagões ou CaiTOS para estradas de ferro;
25) Os trilhos e dormentes para estradas de ferro;
26) Enxadas. mechados, foices, ancinhos. pás, picaretas e outros implementos ou ferramentas aqrtcolas rudimentares, declarados. como tal, pelo
Diretor das Rendas Internas,
XI -

Quanto à alínea XV:

27) As locomotivas, «tendera», vagões ou carros e eutros veiculas para
estrada de ferro;
XII - Quanto à alínea XXVII:
28) As águas minerais definidas no artigo I\> do Códíqo de Aquaa Míneraís, já tributadas de acôrdo com o disposto no artigo 37, .do mesmo Código.
29) O guaraná em bastões ou em pó.
Art. 9? - Mediante circular do Ministro da Fazenda, poderá ser declarado isento do Impôsto de consumo. a título precário. qualquer produto referido no artigo 61>. letra «d», inciso Il, de procedência estrangeira, quando,
atestado pelo Departamento Nacional de Saúde, não existir similar nacional
ou fôr insuficiente sua produção no país.
Art. 10 - Considera-se «calçado popular». para os efeitos da isenção
prevista nc n? VI. letra «b» do su-tiqo 6?, aquêle confeccíonado de vaqucta e
sola comuns, liso, de uma só côr (prêta, marron ou havana}, Com as seguintes características:
a) sapatos e botinas para homem e criança: palm ilha de" sola. giga mínima nove, ponteado nu côr ou finge ponto; salto e solado de sola comum;
alma de aÇO com enfuste. meio Iôrro e calcanheíra de Carneira espichada ou
porco· ao natural;
b)
sapatos para senhoras: sem qualquer adõrno, enfeite ou desenho;
palmilhe de papelão 01.1 raspa; salto e solado de sola comuns; alma de aço;
fôrro e celcanhelra espichada ou porco ao natural.
Art. 11 ~ Os produtos isentos do impôsto de consumo, além de rotulados na forma do artigo 57, deverão ter marcados. em caracteres visíveis, em
cada unidade e nos respectivos ínvolucros, a expressão «ISENTO DO
IMPôSTO DE CONSUMO» - e o prêço de venda no varê]o. quando a
isenção decorrer dessa circunstância. A marcação poderá ser feita no próprio
produto, em etiqueta a êle colada Ou no rótulo.
§ 1Q _
Quando impróprio ou inadequado o uso dessa marcação no
produto ou no rótulo, poderá ela ser feita apenas nos Invólucros .
§ 21> _ Nos tecidos, essa marcação deverá ser aplicada na ourela, de
três em três metros, por meio de decalcomania, carimbo ou textura; nos
chapéus. a fogo ou a picote na carneira c, quando não houver carneira. em
etiqueta prêsa a cola forte. ria parte interna: e nas meias, camísas, cuecas e
outras roupas prontas, por meio de carimbo, decalcomania ou etiqueta fortemente costurada ou colada.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

277

Art. 12. Os preços limites mencionados no art. 6 9 referem-se a vendas
no varejo e deverão ser indicados, discriminadamente, nas notas fiscais relativas aos produtos isentos do nnpôsto de consumo, que os fabricantes são
obrigados a emitir.
§ I? licito ao fabricante marcar preços diferentes, conforme o Estado
ou reqião, contanto que inferiores aos fixados neste Regulamento, como limite
maxímo para o gôzo da isenção.
§ r - A marcação de preços, para os efeitos da isenção, não exclui o
tabelamento pelas autoridades competentes da União, dos Estados, do Dístrito Federal e dos Municípios, em limites inferiores, conforme o custo de
produção e as despesas gerais.
§ 3 9 - Os produtos cuja isenção decorra do limite máximo do preço de
venda no varê]o, Só poderão ser vendidos por preço superior ao marcado
pelas fabricantes, se êstes ou os comerciantes pagarem o impôsto correspondente e se sujeitarem ao cumprimento de todas as demais obrigações
fiscais, sob pena de serem considerados produtos tributados e, assím, sujeitos a
tôdas às exigências dêste Regulamento, inclusive penalidades.
Ar-t. 13. Na nota tl:SC<.Jl pi evtsta no arnqo anterior. os raoricantes são
obrigados a imprimir a declaração _ «NOTA DE PRODUTO ISENTO
DO IMPÔSTO DE CONSUMO" - , nela não podendo incluir produtos
tributados, salvo o disposto no artigo 82, § 50.
Art. 14. Os fabricantes de produtos Isentos s50 obrigados a possuir
e a escriturar o livro fiscal modêlo 58, autenticado pela repartição arrecadadora local, registrando, dtàrtamente, a produção e a saída dos artigos
isentos, encerrando, até o quinto dia útil do mês subseqüente. o movimento
do mês anterior, transportando o saldo de balanço para o mês imediato.
Art. 15. São dispensados de qualquer marcação nos produtos, assim
como de possuir o talão nota fiscal de produto isento do impôsto de consumo
e o livro previsto no artigo anterior, os fabricantes dos produtos enumerados
nos incisos I e IH da letra "a" e I a IX da letra "c", do art. 6.9 dêste Requlamenta.
Art. 16. Ao fabricante de produto isento. que desejar eximir-se das
obrigações para êlc fixadas neste Requlamento, é facultado o paqamcnto do
imposto de consumo. desde que cumpra as normas e cxtqêncías previstas para
os fabncentes de produtos tributados.
É

CAPÍTULO 1II

DA PATENTE DE REGISTRO
Art. 17. Além do ímpôsto de consumo de que tratam as alíneas das
Tabelas dêste Regulamento, serão cobrados, para fim de contrõle, emolumentos de Patente de Registro dos fabricantes e comerciantes.
Art. 18. Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá fabricar, beneficiar.
transformar. montar, reacondícíonar. vender, expor à venda ou ter em depósito
para êsses fins, produtos sujeitos ao impôsto de consumo, sem se achar habí[itada com a Patente de Registro, salvo os casos especiais previstos neste
Regulamento.
Art. 19. São obrigados a habilitar-se com a Patente de Registro:
a) os fabricantes;
b) os comerciantes. inclusive os comerciantes por grosso de fumo em
corda. fôlha ou pasta de origem nacional. os de artefatos de papel e têxteis
não alcançados pela tributação, e os mercadores ambulantes;
c) os cscrttónos comerclaís, representantes, agentes, ou prepostos de
fabricantes ou de comerciantes:
d) os depósitos fechados.
Paráqralo único. Os ímportadcres e varcústas de ciqarros e cigarrilhas
estrangeiros ficam obrigados à Patente de Registro especial para a impor-
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tação e venda dêsses produtos, de acôrdo com a respectiva tabela, indepeo...
cientemente de qualquer outra Patente a que eventualmente estejam sujeítos .
Art. 20. Os tabrícantes e comerciantes, que também tiverem venda

ambulante, paqarâo pelo comercio ambulante. embora feito por qrosso, os
emolumentos do art. 56, letra «C», inciso I.
Art. 21. Os lavradores que produzirem até 10.000 litros anuais de
vinho, graspa, álcool, aguardente de cana Ou de mandioca, pagarão os emolumentos do artigo 56. letra «a», inciso I; quando produzirem mais de 10.000
até 100.000 litros, paqarão os emolumentos do inciso Il, ficando sujeitos aos
emolumentos do inciso III quando a sua produção exceder de 100.000 litros.
Parágrafo único. Servira de base para o cálculo da produção a média
dos três anos anteriores, ou, quando se tratar de indústria nova, o confronto
com a produção de estabelecimentos semelhantes.
Art. 22. Da Patente de Registro dos tabrtcantes de vínhos compostos
a que se refere o Decreto n" 22.480, de 20 de fevereiro de 1933, constará
obrigatoriamente o número de ordem da autonaação concedida pelo Diretor
das Rendas Internas a que se refere O artigo 269 dêste Requlamento .
Art. 23. A Patente de Registro de fabricante dá direito somente à venda
de seus produtos na própria -fábrica, e é exigível, para efeito de ccntrôle,
dos que fabricarem os artefatos de tecidos referidos no artigo 8.1.', número 7, do
Capítulo Il, e dos que fabricarem artefatos de papel excluídos do paga...
menta do impôsto pelo inciso 3 da alínea VIII, da Tabela «A», não sendo,
entretanto, obrigados às demais exigências dêsre Regulamento.
§ lI.' _ No Cé1lCl;]O para cobrança de emolumentos ele registro de fábrica
de mais de um produto. servida por aparelho ou fôrça motora, serão computados os aparelhos ou a fôrça empregados na fabricação de mercadorias
tributadas, calculada esta pela média dos três últimos anos, em confronto
com o número de operários capazes de igual produção. Nas fábricas de
mais de uma espécie tributada, o cálculo será relativo aos aparelhos, fôrça
motora ou operários empregados em cada espécie.
§ 21.' _ No número dos operários serão também computados os que tra...
balharem fora do estabelecimento.
Art. 24. Os escritórios comerciais, representantes. agentes ou prepostos
de fabricante ou de comerciante, e os mercadores ambulantes. que mantenham
estoque de mercadoria, são consíderadcs comerciantes, sujeitos aos emolumentos da Patente de Registro, atendida a categoria do comércio que
exerçam,
Art. 25. Os escritórios comerciais, representantes. agentes ou prepostos
de fabricantes ou de comercíantes. que negociem por meio de amostras ou
encomendas, além das Patentes de Registro a que eventualmente estejam
sujeitos, ficam obrtqados CI habilitar-se com Patente de Reqístro para aquelas
atividades, paqandc os emolumentos de acõrdo COm o artigo 56, letra «c»,
obedectdo o seu caoítal .
Paraqraro único. Os construtores ficarão suic.cos aos emolumentos pre...
vistos no arttqo 56. letra «c». embora mantenham depósitos de materiais -para
empreqar nas construções. Iícando tais depósitos sujeitos à Patente de
Registro de que trata o artigo 27.
Art. 26. Os emolumentos da Patente de Registro, a que estão sujeitos
os tintureiros que receberem tecidos para alvejar, tingir. estampar, acabar ou
para, de Qualquer OUITO modo. beneficiar, são os do artigo 56. letra «a».
,
Art. 27. Os depósitos fechados de fabricantes ou 'comerciantes ficam
sujeitos aos emolumentos da Patente de Registro de acôrdo com o art. 56,
letra «c», inciso I.
Art. 28. Os comerciantes por grosso de uma ou mais espécies tríbu...
tadas. que também ncqociarem a varejo com outra ou outras espécies. paqarão"
sôbre o comércio a varêto emolumentos cOl'rescondentesàs espécies excedentes
das de comércio por ÇJr05SO, respeitadas a ordem de Incidência e a catcqoría
do comércio. isto ~·é. os comerciantes de Uma só espécie por grosso e outras
a varê]o pagar 50, por aquela, conforme o capital, os emolumentos constantes
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do artigo Só, letra «b» e seus incisos, e pelas demais a varêjo, os da letra «c».
a partir da segunda espécie; os de duas espécies por grosso e outras a varê]o,
os emolumentos da letra eb» e seus incisos, também conforme o capital, e
pelas demais a varê]o, os da letra «C», a partir da terceira espécie;, e assim
sucessivamente. Da mesma forma proceder-se-á com relação aos fabricantes.
~ 1Q _
O comerciante que, depois de registrado, modificar o seu cornércio de varejista para qrosslsta em uma ou mais espécies, pagará os emolumentos calculados como se se tratasse de registro iniciai. de acôrdo com
a sua nova situação, deduzidos do total os emolumentos anteriormente pagos.
~ 2Q _
As firmas, sociedades ou companhias COmerciais autorizadas a
funcionar no Brasil, desde que não tenham capital registrado no país. paqat-ão
os emolumentos da Patente de Registro de acôrdo com as incidências máximas
da classe respectiva.
Art. 29. São obrigados à Patente de Registro gratuita:
a) os estabelecimentos particulares de educação que fabricarem artigos
para venda aos próprios alunos;
b) os asilos e casas de caridade ou de assistência. particulares, que
fabricarem produtos para comércio;
c) as cooperativas de tecelões de rêdes para dormir. de qualquer qua...
Hdade, fabricadas em teares rudimentares de madeira, acionados a mão,
quando vendidas pelo Fabncante até o preço de Cr$ 50,00.
Art. 30. São dispensados da Patente de Registro:
a) as fábricas, usinas. oficinas e outros estabelecimentos. públicos fe...
deraís. estaduais e municipais; as escolas de educação profissional, asilos e
recolhimentos de menores e estabelecimentos semelhantes, nos quais -se fabriquem
artigos sujeitos ao impôsto de Consumo, como meio de aprendiz aqem ou para
consumo exclusivo nos mesmos estabelecimentos;
b) os armazéns. farmácias e dispensários de instituições de caridade,
desde que funcionem nos respectivos estabelecimentos e se destinem à distri...
butção gratuita de produtos tributados 80S seus assistidos;
c) os botequins, restaurantes e outros estabelecimentos de instalação I;;:
funcionamento provisório. durante festas públicas, tais como: romarias, ruanobras e paradas militares, excursões turísticas ou desportivas e semelhantes;
d) os caixeiros viajantes, pracístes e' empregados de estabelecimentos
registrados. incumbidos de agenciamento e venda por meio de amostras, com
carater itinerante e sem Instalação,
e) os estabelecimentos e os profissionais que tiverem produtos destinados
exclusivamente aos misteres de sua atividade.
Art. 31. O prazo para pagamento dos emolumentos da Patente de
Registro, ou para a sua obtenção gratuita, será:
a)
antes de iniciado o comércio ou "fabrico - para os que pretenderem
comerciar ou fabricar produtos tributados, pagando o emolumento integral,
qualquer que seja a época do início do comércio ou fabrico:
b) de 2 de janeiro a 31 de março - para os que tiverem de renovar as
respectivas Patentes de Registro. pagando também os emolumentos integrais
de acôrdo COm os do ano anterior, se dentro daquele prazo encerrarem as suas
atividades comerciais ou fabris:
c) antes da alteração ou da adição - para os que alterarem a categoria
ou a clessíiícacão do comércio ou fabrico. de modo, a torná-lo sujeito a
emolumento maíor, ou adicionarem ao comércio ou fabrico, produto compreendido em alínea ainda não registrada, salvo quando se tratar de modificação
do capital social, caso em que .a diferença de emolumento da Patente de
Registro será paga dentro de 60 dias da data da referida modificação.
§ 1Q - O contribuinte que, fora do prazo Ieqal, mas antes de notificado,
der entrada à guia para pagar a Patente de Registro ou diferença da mesma
será -admitido a fazê-lo, devendo o íuncíonárío info-rmante declarar as ímportâncias devidas, o valor da multa e o exercício a que se referir a Patente
de Registro.
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§ 21' _ O recolhimento da importância devida será feito, sob pena de
notificação, dentro de 10- - dias contados da data em que a guia, depois de
informada, estiver pronta para ser paga na seção competente.
§ 31' _ Quando o contribuinte requerer a alteração. transferência de local
ou de firma, fora .dos prazos estabelecidos neste Regulamento, a multa será
imposta no próprio requerimento, por ocasião do despacho final. (Multa de
30 % sôbrc os emolumentos devidos).
Art. 32. Ao contribuinte que Iôr notificado e multado por falta 'de
Patente de' Registro e tenha apresentado pedido de reconsideração ou recurso,
não será recusada nova Patente de Registro no ano seguinte e, conseqüentemente, não poder-á ser novamente notificado enquanto não .solucíonado o
processo.
Art. 33. Para obter a Patente de Registro. o interessado preencherá
e apresentará à repartição arrecadadora local, em cinco (5) vias, o formulário-quia que corresponder à sua atividade, a saber:
<1:) os fabricantes, o modêlo 1, indicando o número de seus operarros,
a quantidade da produção em litros. quando fôr o caso, bem como a fôrça motora
utilizada. expressa em cavalos vapor (H. P . ), as alíneas e respectivos incisos nos
quais Si? classifiquem os produtos fabricados, o seu capital registrado e
outros elementos nêle solicitados;
b) os comerciantes, o modêlo t-x. indicando o capital registrado, a
categoria do seu comércio, bem como as alíneas nas quais se classifiquem os
produtos com que comerciam e outros elementos nêle solicitados, cabendo aos
mercadores ambulantes mencionar o número da caixa, chapa ou veículo e
devendo os importadores declarar. no local competente do modêio, além
dessa qualidade, os incisos e alíneas em que se classifiquem os produtos
importados.
§ 1
A repartição arrecadadora ao receber o formulárto-quia, deverá
numerá-lo em ordem cronológica de entrada, indistintamente.
§ 21' _ Os estabelecimentos sujeitos à Patente de Registro serão divididos
em três (3) grupos, assim compreendidos:
Q

_

GRUPO A
CHUPO B
GRUPO C

Fabricantes
Comerciantes sujeitos ao recolhimento de impôsto de consumo;
Demais comerciardes.

§ 3'-' - No grupo A - além dos fabricantes, estão incluídos os trans..
formadores. os montadores, os bencfícíudores e os reacondíclonadores, e no
Grupo B os importadores, os comerciantes de produtos da alínea XXIII
(Móveis) e da alínea XXVI (Jóias), as filiais. agências e depósitos de
fabricantes ou importadores, bem como os comerciantes citados no artigo 131.
paráqrafo único, e os atingidos pelo regime do artigo 146.
§ 41' - A numeração da Patente de Registro obedecerá a série distinta
para cada Grupo, cuja letra designativa, segundo a atívldade do estabelecimento. precederá o número de cada Patente.
§ 51' _ O número da Patente de Registro de cada contribuinte deverá,
o quanto possível, ser mantido nos anos seguintes, substítulndo-se os números
que se vagarem, em cada série, pelo das novas que forem expedidas, mesmo
em exercícios posteriores.
Art. 31. Tratando-se de estabelecimento novo, os interessados, ao apre...
sentarem o formuláno-quía a que se refere o artigo anterior, deverão exibir
ao encarregado do respectivo serviço, quando se tratar de sociedade comercial
de qualquer espécie, a prova de sua constituição legal, ou. em caso de firma
individual, documento hábil de identidade. para anotação no referido Iormulárlo das números do registro competente.
Parágrafo único. Semente será concedida Patente de Registro aos Iabrlcantes de fumo e bebidas. mediante prova de propriedade de tõda a instalação
fabril ou do direito de seu uso; para o fabricante de bebidas, será exigida ainda.
mediante declaração no formulário a que se refere o artigo 33, a indicação da
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quantidade e capacidade dos depósitos ou declaração da não existência
dêstes, sendo esta última exigência extensiva aos comerciantes de bebidas
por gJ:OSSO.
Art. 35. Quando .se tratar de renovação. com o formulário-quia de que
trata o artigo 33, serão apresentados:
a) a Patente de Registro do 8UO anterior; e
b)
até 30 de abril, o recibo da declaração de' rendimentos apresentada
repartição competente no ano anterior e, nos meses subseqüentes, o recibo
da declaração do exercício em curso (Decreto nv 40.702, de 31 de dezembro
à

de 1956).
Art. 36. As Patentes de Registro, em quaquer caso, só deverão ser
expedidas mediante apresentação do comprovante de quitação do Impôsto
Sindical.
Art. 37. Não será concedida Patente de Registro:
a) àqueles que não possuírem Instalação suíícícnte e adequada aos
fins da fabricação, ressalvada a hipótese do parágrafo único do artigo 131;
b) aos estabelecímentos. fabricantes dos produtos das alíneas 1, inciso 11
(vinagre), Ill (artigos de htqjene e cuidados pessoais), IV [tecidos e outros
artefatos têxteis), V (calçados), VI, inciso 3 {peles ele peleteria preparadas
ou apresentadas e seus artefatos), XIII, inciso 3 (álcool etílico), XXI, incisos
5 e 8 (guarda~chuva ou guarda-sol de qualquer matéria e baralhes ou cartas
de jogar, de papel, de plástico ou de qualquer outra matéria prima, para
qualquer fim), XXIV (fumo) e XXVII (bebidas), cuja seção de venda a
varê]o tenha qualquer comunicação interna Com a seção de fabricação.
Art. 38. Quando se tratar de contribuinte que 050 tenha capital reqistrado ou contrato social que permita a sua verificação e sobrevenha dúvida
em tôrno do que fôr indicado no formulário-guia a que se refere o artigo 33,
considerar-se-á o seu capital como sendo correspondente a 400/0 do volume
de vendas durante o ano civil ante rio!' . Em se tratando de contribuinte novo,
os emolumentos serão calculados de acôrdo com o artigo 56, letra «b» ou «c»,
inciso L conforme a sua categoria de comércio.
Art. 39. As emprêsas ou firmas comerctaís que mantiverem mais de um
estabelecimento, seja filial, agência. sucursal ou simples põsto de" venda, para
os quais o contrato social Ou os estatutos não tenham "fixado cota de capital.
poderão atribuir 20S referidos estabelecímentos, para efeito do pagamento
dos emolumentos da Patente de Registro, um determinado capital. que ser-vira
de base à cobrança dos mesmos emolumentos.
Art. 40. A Patente de Registro para o comércio por grosso só será
concedida a quem vender por atacado. Para os fins déste Regulamento,
considera-se atacadista o negociante que, habitualmente, vender por atacado
ou a revendedor.
Art. 41. Os estabelecimentos comerciais ou industriais que tiverem
venda ambulante ou em feiras, são obrigados a tantas Patentes de Registro
quantas forem as pessoas ou veículos empregados nessa venda; a· Patente
de Reqistro expedida para êsse fim será válida em tôdo o terr-itório nacional,
ficando sujeita ao. visto anual das repartições das zonas fiscais onde se realizarem vendas ambulantes, diversas de zona fiscal da reparfiçâo que a
houver concedido.
§ 10 Os comerciantes e fabricantes nos casos dêste artigo são obngados a mencionar no verso da Patente de Registro o nome por extenso
do encarregado da venda ou o numero do veículo. (Multa de Cr$ 500,OJ
a
1.000,00).
~ 2 Q As Patentes_ de Registro expedidas para comerciantes ambulantes
só serão válidas na zona fiscal da repartição que as houver concedido.
Art. 42. Os contribuintes que não se acharem quites com a Fazenda
Nacional, isto é, que estiverem condenados por decisão passada em julgado.
assim Como os responsáveis ou fiadores que não tiverem solvido os seus
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compromissos no prazo legal, não poderão obter, renovar, ou transferir para
outrem a sua Patente de Registro, nem alterar a firma concessionária da
mesma, sem

prévio pagamento ou depósito da multa e do ímpôsto devido,

na repartição arrecadadora competente. Também não será fornecida Patente
de Registro a firma nova de que laça parte sócio cotista gerente, sócio
solidário. ou diretor gerente, de sociedade anônima, ou sócios gerentes ou
diretores de sociedade em comandita por ações que não se acharem quites
com a Fazenda Nacional, nos têrmos dêste artigo.
§ 10 Para os efeitos dêste artigo, as repartições que tiverem aplicado
multa a contribuintes estabelecidos em zona fora da sua jurisdição enviarão
diretamente, até 31 de dezembro, a relação dêsses contribuintes
respectiva
repartição.
9 20 As .reparttções arrecadadoras deverão ter fichário dos contribuintes
de Sua jurisdição multados por infração dêste Regulamento ou devedores
Fazenda Nacional, com. indicação do numero do processo, nome e endereço
do contribuinte, dispositivos intrinqidcs, importância da multa imposta, data
do seu pagamento ou depósito. data e número da certidão de divida ou data
e número da remessa a cobrança executiva.
§ 3~ Nas fichas serão anotadas as alterações decorrentes dos julgados
proferidos pelas instâncias superiores.
Art. 43. O comprador é responsável pelas dividas do vendedor, exceto
se houver adquirido o estabelecimento em hasta pública.
Art. '4'1. ü contribuinte, preenchido o Iormulárlo-quía a que se refere
o artigo 33, e, cumpridas, se Iôr o caso, as demais exigências estabelecidas,
o entregará à seção competente da repartição arrecadadora do seu domicílio,
e nêle o funcionário especialmente destacado anotará o cumprimento das
formalidades previstas nêste Requlamento e indicará, em cada via, o numero
da circunscrição ou seção fiscal a que pertencer o estabelecimento registrado.
§ 10 Recolhidas as importâncias, a segunda via do formulário-guia
será devolvida ao contribuinte, Com a quitação dos emolumentos e servirá
de. Patente de Registro de seu estabelecimento.
§ 2° Para fins estatísticos a 5" {quinta) via será remetida pelo órgão
arrecadador
Seção Mecanizada da Delegacia Fiscal, Rccebedoría ou Alfândega do respectivo Estado. No caso de não haver nessas repartições
Seção Mecanizada, tal via será remetida diretamente à Seção Mecanizada da
Diretoria das Rendas Internas, para a qual deverão, também, ser remetidos
os resumos do Cadastro de Contribuintes, do Estado, confeccíonados nas
mesmas repartições.
§ 39 As demais vias terão os destinos que a normalidade dos serviços
da repartição exigir, devendo uma delas ser encaminhada ao agente fiscal
do ímpôsto de consumo da circunscrição ou seção, para que o mesmo
organize o. cadastro dos estabelecimentos sob sua fiscalização.
§ 4 Quando houver dúvida sôbre a concessão da Patente de Registro,
o formulárto-quía. depois de informado e processado convenientemente, será
submetido ao chefe da repartição.
§ 50 B. contravenção registrar fábrica ou comércio inexistente ou em
nome de emprêsa ou firma fictícia. (Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00).
Art. 45. As transferências de Patente de Registro por aquisição de
estabelecimento ou alteração de firma deverão ser requeridas pelos novos
proprietários à repartição arrecadadora competente, no prazo de 30 dias.
instruido o pedido com a Patente de Registro da antiga Fírma e os do;'
cumentos justificativos da transferência. (Multa de 300/0 sôbre os emolumentos
devidos, aos que requererem fora do prazo).
Parágrafo único. Quando não fõr anexada a Patente de Registro ou
sua certidão, o eqcnte fiscal da seção ou circunscrição poderá notificar
o contribuinte para a extração em nome da nova firma.
Art. 46. A transferência ou alteração de firma, que houver sido
autuada por infração de requlamentos fiscais, será autorizada mediante pe ...
à

à

à

0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

283

tição do novo proprietário, na qual se declare responsável por qualquer
processo ou débito do antecessor, podendo o chefe da repartição exigir
garantia idônea que reforce essa responsabilidade.
Art. 4:7. A mudança de local de fabricante ou de comerciante ou de
número de chapa, caixa, ou veículo, de seus mercadores ambulantes, deverá
ser comunicada à repartição arrecadadora competente, dentro de 30 dias,
em requerimento acompanhado da respectiva Patente de Registro ou sua
certidão, a qual só terá validade em qualquer ponto do país, para onde se
verificar a mudança, quando esta se der com tôdas as mercadorias e utensílios. (Multa. de 300/0 sõbre os emolumentos devidos aos que requererem
fora de prazo).
Parágrafo único. No caso de mudança para localidade fora da jurisdição da repartição arrecadadora, deverá o interessado solicitar guia de
transferência conforme modêlo 2.
Art. 18. As transferências de firmas, as mudanças de local. as alterações de número de caixa, chapa" ou veiculo, depois de autorizadas, serão
averbadas em todos os efeitos riscais. inclusive os ,de que cogitam o decreto
n" 22.061, de 9 de novembro de 1932, a Lei n" 187, ce 15 de janeiro de 1936
e o Decreto-lei n" 9"15, de 1" de dezembro de l 938, na própria repartição
arrecadadora, por funcionário para tal fim designado, dando-se ciência do
fato ao agente fiscal da seção ou circunscrição.
Art. 1<). As repartições arrecadadoras incumbidas da concessão do
registro terão um livro ou fichário no qual farão o cadastro geral dos- 'estabelecimentos e pessoas registradas, averbando, quando se tornar mister, as
alterações ocorrtdas .
Art. 50. As Patentes de Registro ou suas certidões serão exibidas aos
agentes fiscais sempre que reclamadas, para o que deverão ser conservadas
em um quadro ou em lugar que permita exibição imediata por quem estiver
à testa do negócio. (Multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00).
Art. 51.· O mercador ambulante. encontraootsern a respectiva Patente
de Registro, será imediatamente notificado para pagamento dos emolumentos
devidos, no prazo de oito dias, efetuando-se ao mesmo tempo a apreensão
das mercadorias em seu poder, as qúaís só serão restituídas mediante a
exibição da Patente, da prova do pagamento ou do depósito da multa respectiva.
Paráqrafo único. Se, esgotado o prazo, não Iôr satisfeito o pagamento
dos emolumentos devidos e, da multa, a repartição providenciará sôbre a
venda em leilão das mercadorias apreendidas.
Art. 52. O contribuinte que houver pago Patente de Registro de classe
superior à de seu comércio ou fabrico, por erro seu ou exigência da repartição, nêo gozará das vantagens inerentes à mesma e poderá requerer restttuíção do excesso de emolumentos.
Art. 53. Quando encerrarem suas atividades, os fabricantes ou contrtbuíntes a êlea equiparados, serão obrigados a requerer baixa de seu registro.
a qual só será concedida. após ouvido o agente fiscal da seção ou circunscrição, mediante as cautelas fiscais indispensáveis à garantia de eventual
crédito da Fazenda Nacional, obedecido, especialmente, o que determina

o artiqc 91. (Multa de Cr$ 1.000.00 a Cr$ 2.000.00).
Parágrafo úuíco , Não será concedido novo registro àqueles que não
fizerem prova da baixa do anterior.
Art. 54. A Patente de Registro ficará sem efeito:
a) quando não tiver sido pedida em nome do verdadeiro proprietário
do estabelecimento;
b) quando tiver sido obtida em desacôrdo com os artigos 21 e 33_ e
seus parágrafos e 37 letras «a» e «b»:
c)
quando o estabelecimento houver sido adquirido em leilão ou hasta
pública;
d)
quando dela não constar a exíqéncía do artigo 41, § 1", ou fôr encontrada em poder de pessoa diferente da mencionada no seu verso;
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e) quando ficar apurado que faz parte da firma concessionária da
Patente de Registro sócio cotista gerente, sócio solidário. diretor-gerente de
sociedade anôníma.Lsócío-qerenre de socíedade anônima, sócio-gerente ou
diretor de comandita por ações, devedor à Fazenda Nacional de qualquer
ímpôsto ou multa;
t) quando contiver- rasuras ou emendas que suscitem dúvidas quanto à
sua legitimidade;
g) quando encontrada sem o visto anual das repartições a que se re ..
fere o artigo 41;
h) . quando de qualquer modo houver sido obtida indevidamente.
§ 1Q Em qualquer dêstes casos ,0 agente fiscal promoverá a apreensão
da Patente de Registro, mediante têrmo, e a encaminhará ao chefe da
repartição arrecadadora local.
§ 2° Os contribuintes que reincidirem em infração decorrente das
normas estabelecidas nos artigos 146 e 147. além das sanções previstas nêste
Regulamento, terão cancelada a respectiva Patente de Registro.
§ 3" O processamento da anulação obedecerá ao rito estabelecido para
as notificações.
Art. 55. Para fins estatísticos, os estabelecimentos compreendidos nos
incisos I e Ir da letra "a" do artigo 56, são considerados oficinas, devendo
como tal ser extraída a Patente de Registro.
Art. 56. Os emolumentos de registro obedecem à seguinte tabela:
a) Fábricas de acôrdo com o número de operários, aparelhos e
fôrça motora equivalente, calculando-se cada cavalo (H. P .) como equiva...
lente a três (3) operários.

I -

Até 3 operários:

Cr$

Em uma. só espécie tributada
Il
III IV -

V
VI

VII VIU IX X -

.
.

Pelas excedentes, cada uma, mais
De mais de 3 até 6:
Em uma só espécie tributada .. , ,
.
Pelas excedentes, cada uma, mais
.
De mais de 6 até 12:
Em uma só espécie tributada .....................•
Pelas excedentes, cada uma, mais ..•...•..•.....•.••
De mais de 12 até 25:
Em uma só espécie tributada
_
Pelas excedentes. cada uma, mais
.
De mais de 25 até 50:
Em uma só espécie tributada
.
Pelas excedentes, cada uma, mais ..............•...
De mais de 50 até 100:
Em uma Só espécie tributada
.
Pelas excedentes, cada uma, mais
.
De mais de 100 até 200:
.
Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes. cada uma, mais
.
De mais de 200 até 500:
Em uma só espécie tributada
.
Pelas excedentes, cada uma, mais ........•.......
De mais de 500 até 1.000:
Em uma só espécie tributada ......••..........•
Pelas excedentes, cada uma. mais
.
De mais de 1.000 até 2.000:
Em uma só espécie tributada
.
Pelas excedentes, cada uma, mais ........•....•.

50,00
5,00
100,00
10,00
300,00
30,00
600,00
60,00
1.100,00
110,00
3.000,00
300,00
1.000,00
100,00
6.000,00
600,00
7.000,00
700,00
9.000,00
900,00
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I II -
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De mais de 2.000 operários:
Em uma só espécie tributada
.
Pelas excedentes, cada uma, mais .•...............
Comércio por grosso:
Com capital até Cr$ 10.000,00:
Em uma só espécie tributada
.
Pelas excedentes, cada uma, mais
.
Com capital superior a Cr$ 10.000,00 até Cr$
.

10.000,00
1.000,00

200,00
20,00

50.000,00:
III -

.
.
.

400,00
40,00

.
.
.

1.000.00
100,00

.
.
.

1.600.00
160,00

Em uma só espécie tributada .....................•
Pelas excedentes, cada uma, mais
'.
Com capital superior a Cr$ 1.000.000,00 até Cr$
.

2.000,00
200,00

Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais
Com capital superior a Cr$ 50.000,00 até Cr$

200.000,00:
IV -

Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais
Com capital superior a Cr$ 200.000,00 até Cr$

V -

Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais
Com capital superior a Cr$ 500.000,00 até Cr$

500.000,00:

1. 000 .000,00:
VI

2.000.000,00:
\111 c)
I 11 -

Em uma só espécie tributada
.
Pelas excedentes, cada uma, mais
.
Com capital superior a Cr$ 2.000.000,00:
Em uma só espécie tributada
.
Pelas excedentes, cada uma, mais ..............•
Comércio a varejo:
Com capital até Cr$ 10.000,00:
.
Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais
;
.
.
Com capital superior a Cr$ 10.000,00 até Cr$

2.400,00
240,00
4.000,00
400,00
100,00
10,00

50.000,00:
III -

Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais
Com capital superior a Cr$ 50.000,00 até Cr$

IV -

Em uma só espécie tributada
Pelas excedentes, cada uma, mais
Com capital superior a Cr$ 200.000,00 até Cr$

.
.
.

200,00
20,00

.
.
.

500,00
50,00

200.000,00:

V -

VI -

VII -

500.000,00:
Em uma só espécie tributada ....................•
Pelas ex'cedentes., cada uma, mais ...............•
Com capital superior a Cr$ 500.000,00 até Cr$ ...•
1.000.000,00:
Em uma só espécie tributada
.
Pelas excedentes, cada uma, mais
.
Com capital superior a Cr$ 1.000.000,00 até Cr$
2.000.000,00:
Em uma só espécie tributada ................•...
Pelas excedentes. cada uma, mais
.
Com capital superior a Cr$ 2.000.000,00:
em uma só espécie tributada ...............•...
Pelas excedentes, cada uma, mais .......•..••.•..

800,00
80,00
1.000,00
100,00
1.200,00
120,00
2.000,00
200,00

ATOS

286

no PODER EXECUTIVO
CAPÍTULO IV

DOS ROTULOS E SUA APLICAÇÃO
Art. 57. O fabricante é obrigado a rotular ou marcar os seus produtos ou os volumes que os acondicionarem em lugar visível, indicando a sítuação da fábrica (localidade, rua e número). nome do fabricante ou da
emprêsa fabril registrada na estação arrecadadora competente ou marca fabril
devidamente registrada. e a expressão «Indústria Brasileira».

§ 1'? São dispensados da rotulagem ou marcação as cordoalhas do
inciso 1 da alínea IV, bem como os produtos das alíneas X. XI. XIV
incisos 1 e 2, XXI inciso 6 e XXVI, e outros em que houver impossibilidade
ou impropriedade, reconhecida, em cada caso, em circular do Diretor das
Rendas Internas.
§ 2" Os que fabricarem o mesmo produto em mais de um estabelecimento fabril ficarão obrigados a indicar nos rótulos ou em ettquêtas o local
da fábrica produtora.
§ 3" As indicações dêste artigo serão feitas em cada unidade, por processo de gravação, estamparia ou impressão a tinta, ou por meio de etíquêtas
coladas, ou ainda, costuradas, quando se tratar de tecidos ou artefatos de
tecidos e bem assim, nos de que trata o inciso 3 da alínea VI da Tabela "A".
§ 4 Q OS tecidos, além das indicações dêste artigo. conterão, obriqatõríamente, na ourela, a expressão «Indústria Brasileira» por meio de decalcomania, carimbo ou textura, em distância não maior de 3 metros, ou por
meio de frisos ou fios verde e amarelo.
§ 5" Nos tecidos de sêda, nos de ftló e nos de tipos «Madras» e
«Bagdá», as indicações dêste artigo serão gravadas por meio de decalcomania, carimbo, etíquêta ou textura em espaço de dimensões nunca ínferlores a 5 x 10 centímetros, nas duas extremidades de cada peça. não
podendo o vendedor cortar essas indicações do fim da peça. (Multa de
Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00 aos que infringirem êstc artigo e seus §§).
§ 6" Nos produtos dos incisos 1 a 3 da alínea III (artigos de higiene
e cuidados pessoais) as exigências dêste artigo poderão ser completadas por
etíquêta aposta ao produto.
Art. 58. Não é permitida a importação de tecidos e panos contendo, nas
ourelas ou junto delas, frisos ou fios com" as côres verde e amarela. (Multa

de Cr$ 5.000,00 a
Art.
recebido,
própr-ios,
dutor, se

c-s

10.000,00).

59. O reacondícíonamento de mercadorias de modo diferente do
obriga os reacondícíonadores a aplicar aos novos volumes rótulos
Como exigido pelo artigo 57. indicando ainda o nome do país proestrangeiro, e o Estado em que foram produzidas, se nactonala.

(Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Art. 60. Os fabricantes de produtos sujeitos ao impôeto em razão
de pêso, ou volume, deverão mencionar nos rótulos ou etíquêtas apostas
aos seus artigos, o pêso ou o número .de litros que contiverem e que serviu
de base à incidência do ímpôsto de consumo, devendo os de bebidas alcoólícas indicar também a respectiva graduação. (Multa de- Cr$ 1.000,00 a

Cr$ 2.000,00).
Art. 61. Os fabricantes de produtos farmacêuticos são obrigados a
imprimir no r-ótulo e na bula dos seus produtos as indicações exigidas pelo
Departamento Nacional de Saúde, e os de vinagre o número do registro
no Instituto de Fermentação do Ministério da Agricultura ou outra repartição
federal competente. (MuIta de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Art. 62. Poderão ser aplicados aos produtos carimbos ou etíquêtas
mencionando marca, firma e local dos vendedores do artigo, desde que o
rótulo não fique alterado ou encoberto. (MuIta de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
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Art. 63.
proibido importar, fabricar, possuir, vender ou expor à
venda, rótulos, etíquêtas, cápsulas ou invólucros que se prestem a inculcar
como estrangeiras quaisquer mercadorias de produção nacional.
§ 1.9 Na proibição de importar rótulos, cápsulas e invólucros a que se
refere êste artigo não se compreendem os que forem importados pelas casas
comerciais que sejam filiais de outras estabelecidas no estrangeiro, contanto
que os rótulos, cápsulas ou invólucros contenham a designação das Iocalidados em que estiverem estabelecidas a casa' matriz no estranqeíro e a
filial no Brasil.
§ 2v As filiais são obrigadas, no caso do parágrafo anterior, a provar,
por contratos devidamente registrados, que se acham' em condições de gozar
das _vantagens ali estabelecidas e a fazer acompanhar os seus despachos
de importação de atestados, em que as autoridades consulares brasileiras nas
localidades exportadoras declarem que as casas remetentes são sedes ou
matrizes.
§ 30 l.:e os rótulos, cápsulas ou invólucros forem importados juntamente
com as mercadorias a que se destinem, somente se concederá o despacho dos
mesmos, em quantidade estritamente necessária às mcrcadorías importadas.
§ 40 Os rótulos, etíquêtas, cápsulas e invólucros, bem como as chapas,
matrizes, carimbos e objetos semelhantes destinados à confecção de rótulos
de fábricas inexistentes, -mreendídos em contravenção dêste Reoulamento,
serão destruídos mediante ·as formalidades legais, depois de passadas em
julgado as respectivas decisões e de retirados os exemplares necessários ao
processo criminal. (Multa de Cr$ 10.000,00 a. Cr$ 20.000,00 <'l.OS que infringirem êste artigo e seus §§) ,
Art. 64. Não
permitido assinalar, vender ou expor à venda mercadorias nacionais Com rótulos escritos, no todo ou em parte, em língua estrangeira, salvo se contiverem êstes, em português, os dizeres exigidos pelo
artigo 57, com a expressão "Industria Brasileira» em lugar destacado e letras
maiores que quaisquer outras. (Multa de Cr$ 5.()(}O,OO a Cr$ 10.000,00).
§ 19 Excetuam-se os nomes de bebidas e outros que- não tenham correspondência em português, como «Champaqne>, «Bítter». «Brandy», «Coqnacs,
«Vodka». «Whísky», eKírsch», etc.; uma vez que os rótulos contenham as Indicações do artigo 57, bem como os nomes de produtos escritos em idioma
estrangeiro, desde que os mesmos constituam marcas reqístradas no Departamento Nacional de Propriedade Industrial. (Multa de Cr$ 5.000,00 a
Ê

é

c-s

10.000,00).
§ 2° O nome e o domicilio de pessoa' autorizada pelo Diretor das

Rendas Internas a mandar preparar produtos em qualquer estabelecimento
fabril, deverão, também, figurar no rótulo que, contendo os dizeres exigidos
no artigo 57, fôr apôsto pelo fabricante, assumindo êste as responsabilidades
decorrentes das prescrições do presente Regulamento. (Multa de Cr$ 1.000,00
a
2.000.00).
Art. 65. E: proibida a importação de produtos estrangeiros que tragam
rótulos no tôdo ou em parte em língua portuquêsa, sem mencionar o país
de origem.
Parágrafo único. E proibido vender ou expôr à venda, como estrangeira. mercadoria produzida, fabricada ou transformada no Brasil. (Multa
de Cr$ 10.000.00 a Cr$ 20.000,00 aos que infringirem êste artigo e seu
parágrafo) .
Art. 66. Os fabricantes a que se referem os incisos I, II e UI da
letra «a» do artigo 56 e os de Patente de Registro gratuita, são obrigados
a rotular seus produtos logo depois de acabados.
Parágrafo único. Os fabricantes incluídos nos incisos IV a XI da
letra «a» do mesmo artigo, deverão rotular os respectivos produtos antes
de lhes darem saída ou de remetê-los para a seção de venda a varejo~

c-s
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(Multa de Cr~ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00, aos que infrinqírcm êste artigo
e seu parágrafo).

Art. 67.

Os rótulos de marca, Iírma ou local diferentes dos da fábrica

poderão ser adaptados por meio _de carimbo impresso com tinta diversa da

anterior, a fim de evitar confusões c pela mesma forma corrigidos os que
não estiverem nas condições do artigo 57. (Multa de Cr$ 1.000,00 a

Cr$ 2.000,00).
Art. 6<S. Consídera-se contravenção o emprêqo de rótulo de fábrica
não existente ou indicando falsa procedência ou qualidade, bem CO!llQ a
venda de mercadorias com rótulos nas mesmas condições e a venda ou
exposição à venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas inculcadas
como estrangeiras ou vlce-versa , (Multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 20.000,00).
Art. 69. Os rótulos serão aplicados:
10) a tinta indelével ou a fogo nos barris de qualquer espécie. nas
barricas e nos caixões;
2°) por meio de dizeres colados, impressos ou gravados:
a)
nas caixas, latas, maços, carteiras, pacotes, peças e em qualquer
outro envóltórío.
b)
nas unidades em que forem apostas estampilhas e nos envoltórios
em que as mesmas unidades forem expostas à venda;
c) em qualquer parte visível do objeto ou invólucro, nos demais casos.
(Multa de Cr$ 1.0oo,C'O a Cr$ 2.000,00 aos que infringirem o disposto
nêste artigo e seus incisos).
Art. 70. Para os casos não previstos nêste Regulamento, em relação
aos rótulos, será aplicada a legislação em vigor;
CAPÍTULO V

DOS LIVROS, DOS EFEITOS FISCAIS E DOS EXAMES
DAS ESCRITAS FISCAL E COMERCIAL

SEÇAO 1
Dos livros
Art. 71. Os livros da escrita fiscal exigidos por êste Regulamento
terão as fôlhas numeradas típoqràftcamente, devendo, antes de sua utilização,
ser autenticados pela repartição arrecadadora local. (Multa de Cr$ 1.000,00

a Cr$ 2.000,00).
§ 1" Os dados constantes dos livros da escrita fiscal, quanto <ia registro
da produção, estêo sujeitos à tolerância de quebras adrníssíveís para cada
espécie tributada, segundo critério a ser determinado pelo Diretor das Rendas
Internas.
§ 2° A escrituração será organizada com clareza, asseio e exatidão,
obedecidos os mcdêlos anexos a êste Regulamento. de modo a não deixar
dúvidas. devendo os lançamentos ser feitos dentro de três dias, pelo movi ...
menta diário, e encerrados nos prazos fixados nos respectivos modêlos .

c-s

(Multa de
1.000.00 a Cr$ 2.000,00).
§ 3 9 Aquêles que também fabricarem produtos -ísentos do impõsto de
consumo ;50 obrigados a escriturar o respectivo movimento em coluna própria
do livro fiscal exigido. (Multa de Cr$ 1.000.00 a Cr$ 2.000,(0).
Art. 72. Poderá ser autenticado mais de um livro ou talão de cada
vez, desde que tenham numeração seguida ao do último de cada série,
devendo, então, ser êste apresentado à repartição, ainda que não utilizado.
Parágrafo único. Os livros e talões serão autenticados mediante prova
dó registro do. neqócío, de autenticação de igual livro ou talão anterior, ou
por motivo justificado, desde que estejam de acôrdo com o modêlo regulamentar.
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Art. 73. Poderá ser usado um só livro para mais de uma alínea ou
inciso, desde que, na escrituração respectiva, haja separação que facilite a
verificação do impôsto incidente.
Art. 74. Os livros e talões de que trata êste Regulamento serão
conservados no respectivo estabelecimento, mesmo em caso de transferência
de firma ou de local, fazendo-se, quando' necessárias, as devidas anotações
para continuidade da escrituração. (Multa de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 4.000,00).
Parágrafo único. Os contribuintes são obrigados a conservar, para
exibição à fiscalização, os livros e notas fiscais durante o prazo de cinco
(5) anos, que se interrompe por qualquer exigência fiscal.
(Multa de
2.000.00 a
4.000.00).
Art. 75. Os fabricantes de produtos incluídos na Tabela «A» são
obrigados:
a) a ter para cada alínea o livro modêlo 20 e o talão de nota fiscal
tnodêlo 1'6, e a escriturá-los de ácôrdo com as ínstruçôesvnêles contidas,
ressalvado Q que dispõem o artigo 73 e o parágrafo 5° do artigo 82. (Multa
de Cr$ I. 000.00 a Cr$ 2.000.00);
b) a ter o registro da- produção modêlo 29 e nêle escriturar, dentro
de três dias, a produção por unidade, volume ou pêso, utilizando uma
fôlha para cada espécie de produto e conservando-o no estabelecímento para
fim de fiscalização, assinado por pesso-a autorizada, excetuados dessa exígência os produtores e benefícíadores de açúcar. obrigados à escrituração
do livro referido no artigo 25 do Decretõ-Ieí n° 1.83'1, de -4 de dezembro

os

c-s

de 1939. (Multa de Cr$ 5.000.00 a Cr$ 10.000.00);
c) a ter o livro modêlo 21 de contrôle da matéria prima adquirida
para emprêqo no fabrico de produtos tributados, ou o modêlo 21~A, quando
produzirem artigos tributados e também isentos ou revenderem matéria

prima.

(Multa de Cr$ 1.000.00 a Cr$ 2.000.00);

d) a ter a guia de remessa modêlo 14, se mandarem beneficiar ou
preparar os seus produtos fora da fábrica. (Multa de Cr$ 1.000,00 a

Cr$ 2.000.00);

e) a ter o livro modêlo 21 e a guia de devolução modêlo 14~A. se
beneficiarem ou prepararem produtos de outros fabricantes. (Multa de Cr$

1.000.00 a Cr$ 2.000.00).
Art. 76. Os transformadores, benefícíadores. montadores' e reacondicionadores, bem como os comerciantes quando equiparados a fabricantes, deverão possuir e escriturar os livros e efeitos fiscais exigidos para os fabrl-

cantes.

(Multa de Cr$ 1.000.00 a Cr$ 2.000.00).

Art. 77. As filiais, aqêncías. depósitos e postos de venda. tanto os de
fabricantes como os de importadores. bem como os demais comerciantes a
que se refere o artigo 146. são obrigados a escr-iturar os livros modêlos .22 e 23,
cumprindo as normas nêles indicadas. (Multa de Cr$ 1.000.00 a Cr$ 2.000.00).
Art. 78. Os importadores e arrematantes de produtos de procedência
estrangeira. sujeitos ao impôsto de consumo, são obrigados a escriturar O
livro de contrôle do impôsto, modêlo 53, e, se as mercadorias de seu comércio
estiverem sujeitas ao contrôle quantitativo, na forma determinada pela Díreteria das Rendas Internas. o livro de registro de estoque, modêlo 54. (Multa

de

c-s

1.000.00 a Cr$ 2.000.00).

.
Parágrafo único. Os revendedores de mercadorias estrangeiras adquiridas no mercado interno e sujeitas àquele contrôle quantitativo. são também
obrigados a escriturar o livro modêlo 55. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$
I

2.000.00) .
Art. 79. Os fabricantes de açúcar são obrigados a possuir o livro
modêlo 59 e a escriturá-lo de acôrdo com as instruções nêle contidas,

(Multa de Cr$ 1.000.00 a Cr$ 2.000.00).
Art. 80. Os fabricantes de tecidos, além dos livros indicados no
artigo 75, terão o livro modêlo 25, em que deverão escriturar a saída do
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tecido para a tinturaria, bem como o retôrno à fábrica, indicando a sua
espécie e quantidade em metros. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000.00).
§ 1Q Quando, por qualquer motivo, ocorrer devolução à tinturaria, deverá ser feita nota na coluna própria do referido livro.
§ 2° O tecido deverá sair da fábrica acompanhado da guia modêlo 14,
extraída de talão com cópia a carbono, indicando a espécie, a quantidade em

metros e o valor. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Art. 81. A tinturaria deverá ter livro e talão modêlo 26 e

H~A.

No primeiro mencionará a entrada e a saída dos tecidos recebidos para
beneficiamento e outros fins, indicando espécie e metraqem , Do segundo
se servirá para encaminhar à fábrica de origem os tecidos beneficiados, com
as mesmas indicações e mais a natureza do beneficiamento feito. (Multa

de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,(0).

SEÇAO II
Das notas fiscais
Art. 82. Os fabricantes e os contribuintes a. êles equiparados são
obrigados a fornecer Com os produtos, ainda que os compradores sejam
particulares Ou comerciantes não registrados. notas fiscais modêlo 16. e Os
comerciantes por grosso, do mesmo modo. fornecerão notas fiscais modêlo 16~A,
aquelas e estas extraídas de talões com fôlhas numeradas tipográfica e seguidamente. devendo a 1(1. via da nota acompanhar a mercadoria, 'ficando
cópia tirada a carbono nos talões respectivos. A numeração da nota fiscal
poderá ser reiniciada anualmente ou quando atingir' o número 999.999.
Poderão ser utilizados tantos talões quantos forem necessários. desde que
se distingam por seriação alfabética.
§ 1'1 A indicação do valor do Impôsto em parcela separada só poderá
ser feita pelos contribuintes obrigados ao respectivo recolhimento. ficando
aquêles que indevidamente o destacarem sujeitos à multa de valor igual ao
impôsto indicado, nunca -inferior a Cr$ 500,00.
§ 2'1 A nota fiscal modêlo 16 ou 16~A poderá, mediante declaração
feita na mesma pelo emitente, substituir, para todos os efeitos Ieqaís, as
faturas. podendo nela ser incluídas outras indicações além das exigidas neste
Regulamento. para servir de elemento
emissão de duplicatas, nos têrmos
da Lei n" 187, de 15 de janeiro de 1936.
'
§ 3° É permitido o uso da nota fiscal emitida mecânícamente ou
datilografada, com os dizeres do modêlo 16 ou 16~A, desde que seja copiada
em copiador revestido das formalidades legais e contenha. ainda, o número
dêste e o da respectiva fôlha. É dispensada a cópia em copiador auten..
tícado, das notas fiscais com os dizeres do modêlo 16 ou 16~A, quando
emitidas em sanfonas de formulários contínuos, com numeração típoqréflca
e seguida apenas na última via; desde que êsse número seja repetido em
outro local da nota fiscal. mecânica ou datiloqràficamente em tôdas as
vias, por cópia a carbono. Essas sanfonas deverão ser autenticadas com
o sêlo de autenticação aplicado também na via numerada que. depois de
preenchida, ficará arquivada, em sanfonas não desmembradas com o mínimo
de 25 (vinte e cinco) notas fiscais cada uma, em poder do contribuinte, à
disposição da fiscalização.
"
§ 4'1 Nas notas fiscais, as mercadorias serão. obrigatoriamente discrlmtnadas pela quantidade, marca, tipo: modêlo e número, se houver, assim como
pela espécie, qualidade e mais elementos que permitam a perfeita Identlíícação do produto a que se referir. mencionando o preço unitário e total
por que foram vendidas, assim como o .preço de venda no varejo. quando
o cálculo do imposto depender desta circunstância. considerando-se sem efeito
à
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legal a nota fiscal que não contiver qualquer dos requisitos aqui mencionados
e como não pago o respectivo Impôsto .
§ 5° Numa mesma nota fiscal poderão constar produtos de mais de uma
alínea ou sujeitos a taxas distintas, bem como produtos isentos ou não
tributados, desde que haja separação perfeita em colunas ou por especificação distinta, de modo a estabelecer, com facilidade. o ímpôsto devido.
(Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00 aos que infringirem êste artigo
e seus parágrafos, se outra maior não fôr aplicável por falta de pagamento de
ímpôsto ) .
Art. 83. É vedada a emissão de nota fiscal que não cor-responda a
uma saída efetiva de mercadoria do estabelecimento emitente, ficando os
infratores sujeitos ao pagamento do impósto correspondente à mercadoria nela
descrita e às respectivas penalidades previstas nêste Regulamento.
Parágrafo (mico. Excetuam-o- da norrr'a dêste artigo:
a) a venda de produtos cuja unidade não possa ser transportada de
uma só vez, caso em que deverá ser emitida nota fiscal correspondente à
venda total. descrevendo as partes que a acompanham, bem como as que
serão remetidas posteriormente, devendo, nas remessas restantes, ser emitida
nova nota fiscal, discriminando as partes que a acompanham, feita ainda
remissão à nota global. originalmente extraída;
b) a venda de -mercadoria. para entrega futura, por aquêles que usarem
a nota fiscal que sirva símultãneamente como fatura, na forma prevista no
artigo 82, § 2°, desde que na mesma se declare destinar-se a simples faturamento. ficando os emitentes obrigados, por ocasião da entrega dos produtos,
à emissão das notas fiscais necessárias. em que mencionarão .o número do
primeiro efeito fiscal ex-pedido, anotando. ainda. quando do lançamento, no
livro próprio, que o Impôsto foi pago na nota fiscal original.
Art. 84. Nas notas fiscais emitidas pelos fabricantes ou importadores
para os: estabelecimentos compreendidos no art. 146, excetuados os casos da
letra «e», será obrigatória a declaração de que os produtos remetidos estão
sujeitos ao pagamento da diferença de impôsto na base do preço de revenda.

(Multa de Cr$ 1.000,00 a

c-s

2.000,(0).

Art. 85. A nota fiscal modêlo 16 será substituída, quando se tratar
de fabricante de açúcar, pela nota de remessa modêlo 17, criada pelo
Instituto do Açúcar e do Alcool (art. 36 do Decreto-leí n. ° 1.831, de 4'
de dezembro de 1939). devendo constar da mesma o valor .total da merca-

doria. (Multa de

c-s

1.000,00 a Cr$ 2.000,(0).

Arr .. 86. As refinarias que adquirirem açúcar de outro produtor e os
estabelecimentos que derem ao produto a forma de «tablete» adotarão, em
substituição da nota fiscal. a nota de remessa modêlo 17. Multa de Cr$

1. 000,00 a

c-s

2.000,00).

SEÇAO III
Do sêlo de autenticação
Art. 87. Tôdas as notas fiscais serão obrigatoriamente autenticadas
por meio de aposição de um sêlo especial, que será fornecido gratuitamente,
mediante requisição do interessado, pela repartição arrecadadora local, sob pena
de multa de 10% sôbre o valor de cada nota fiscal não autenticada, até
o máximo de Cr$ 10.000.00, independentemente da multa cabível por falta
do recolhimento do ímpôsto.
§ 1° O contribuinte requisitará à repartição arrecadadora local os selos
de autenticação, preenchendo a guia modêlo 7, de acôrdo com as instruções
dela constantes.
§ 2 Q A repartição, após examinar se foram cumpridas as disposições
dêste Regulamento, devolverá, juntamente Com os selos, uma das vias da.

I
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guia ao contribuinte, que a arquivará. em pasta especial, à disposição da
fiscalização.
§. 3'" Depois de anotar, no verso da ficha do contribuinte {modêlo 13).
a quantidade de selos fornecida. a repartição arquivará uma das vias 'da
quia de requisição, ficando outra como documento de tesouraria.
§ 4.° Para aplicação do sêlo de autenticação, os fabricantes e comerciantes
o dividirão ao meio, em sentido horizontal. colando uma parte em qualquer
local da primeira via da nota fiscal e a outra na via que ficar prêsa ao talão
ou arquivada no estabelecimento.
§ 5<;> Os fabricantes e comerciantes inutilizarão o sêlo de que trata
êste artigo ti tinta ou a carimbo, com a data da saída do produto da fábrica
ou do estabelecimento comercial.
§ 6.0 Nenhum comerciante ou fabricante poderá ter em estoque selos de
autenticação em quantidade superior às suas necessidades, previstas para
sessenta dias, feito o cálculo na base da emissão de notas fiscais no mês
anterior. Se, em virtude da diminuição de neqócíos, o estoque dêsses selos
ultrapassar os limites estabelecidos nêste parágrafo, não poderá o fabricante
ou comerciante fazer novas requisições enquanto o estoque não baixar aos
limites aqui previstos.
§ 7'" As disposições dos artigos 217 a 219 e 221, inclusive quanto às
penalidades nêles previstas, são aplicáveis aos selos de autenticação, constituindo contravenção de natureza grave a sua cessão ou venda a outrem,
por qualquer forma, ou o seu reaproveitamento.
§ 8 0 No caso de encerramento definitivo das atividades fabris ou
comerciais, devolverá o fabricante ou comerciante os selos em seu poder
à repartição arrecadadora local, mediante guia modêlo 8. (Multa de Cr$
1.000,00 a Cr$ 2.000,00 aos que infringirem o disposto nos parágrafos 4'" ao
6'" e 8"', se outra maíçr não fôr aplicável) .
Art. 88. Quando, por qualquer motivo, não fõr possível à repartição
atender à requisição de selos feita pelo contribuinte, competirá ao respectivo
chefe destacar funcionário para autenticar as notas fiscais, fornecendo ao
contribuinte a necessária ressalva escrita. A autenticação, então, deverá ser
feita por meio de carimbo, contendo o nome da repartição e do funcionário
encarregado, com sua rubrica, aplicados em cada uma das primeiras vias
das notas fiscais.
Na ultima das vias fixas no talão será lavrado têrmo
assinado pelo funcionário.

SEÇAO IV
Do manifesto de ambulante

ss.

Art.
Os fabricantes e importadores de produtos sujeitos ao imo'
pôsto por meio de guia, com exceção dos da alínea XXVI, que mantiverem
vendas por intermédio de ambulantes, entregarão a mercadoria a êstes, sempre
acompanhada do manifesto modêlo 19, devidamente autenticado com o sêlo de
autenticação previsto para as notas fiscais, obedecendo às seguintes regras:
a) registrarão os manifestos no livro modêlo 19~A, obedecendo às
instruções uêle contidas;
b) entregarão também ao ambulante talão de notas fiscais devidamente
autenticadas e de série especial e distinta para cada ambulante, a fim de que
o mesmo emita nota fiscal relativa à entrega ou venda que realizar. na
qual será indicado. em parcela separada, o impôsto devido e inutilizado o sêlo
de autenticação com a data da entrega das merc~dorias.
c) as devoluções de produtos feitas pelos ambulantes serão anotadas
nos manifestos correspondentes e lançadas na coluna própria do livro a que'
se refere a "letra «a»;
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d) as vendas constantes das notas fiscais emitidas pelos ambulantes serão
registradas na coluna própria do livro a que se refere a letra «a», com a díscríminação do ímpôsto cobrado:
e) dentro do prazo de três (3) dias úteis, após o término de cada
quinzena, será a soma do impôsto lançada na coluna própria do livro a que
se refere a letra «a», com a necessária indicação para o respectivo recolhimento. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00, aos que infringirem o
disposto neste artigo e suas letras) .
Art. 90. Os produtos registrados nos manifestos de ambulantes sairão
das fábricas ou dos - estabelecimentos importadores sem o pagamento do irnpôsto. No primeiro dia útil, após o retôrno do veiculo ou pessoa que houver
recebido as mercadorias com o manifesto de ambulante, far-se-á nos livros
modêlos 20 ou 53, em uma só parcela, o -registro total das vendas, para
efeito de pagamento do ímpôsto, mencionando-se na coluna das Observações
o número e a data do manifesto. (Multa 'de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Parágrafo único. Considera-se também como retôrno do veículo ou
pessoa a que se refere êste artigo, a prestação de contas, a qualquer titulo,
entre as partes interessadas ou a entrega de novas mercadorias ao ambulante.

SEÇAO V
Do exame das escritas fiscal e comercial
Art. 91. No interêsse da Fazenda Nacional os agentes fiscais do Impôsto
de consumo procederão ao exame da escrita geral dos contribuintes, sendo
obrigatória a apresentação dos .Iivros que possuírem: diário, copiadores de
cartas e de faturas e demais livros auxiliares, tais como contas correntes.
razão, borrador, costaneira, talões de notas fiscais ou de faturas e quaísquer outros.
§ 1Q Se fôr recusada a exibição dos livros comerciais registrados no
Departamento Nacional de Indústria e Comércio, nas Juntas Comerciais
e nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos ou dos livros auxiliares, o agente fiscal intimará o contribuinte a apresentá-los, no prazo de
setenta e duas horas, lavrando o competente auto se não fôr cumprida essa
exigência e levando o fato ao conhecimento. do chefe da repartição para o
devido procedimento.
Quando houver recusa de apresentação de qualquer livro fiscal ou 'comercial não registrado, a lavratura do auto independerá da referida intimação. (Multa de Cr$ 50.000,00).
§ 2 Q Se pelos livros apresentados não se puder apurar convenientemente o movimento comercial do estabelecimento, colher-se-ão os elementos
necessários por meio de exame de livros ou documentos de outros estabelecimentos que com aquêle transacíonem, ou nos despachos, livros e papéis de
emprêsas de transporte, suas estações ou agências ou em outras fontes subsídiárias.
Art. 92. Tornando-se necessário o exame da escrita de estabelecimento
sob a jurisdição de outra repartição arrecadadora, será êle solicitado diretamente a essa repartição, ressalvado o disposto no art. 355.
Art. 93. O funcionário que tiver de realizar exame de escrita convidará
o proprietário' do estabelecimento ou seu representante, a acompanhar o exame
ou indicar pessoa que o assista e, em caso de recusa, fará constar do processo
essa ocorrência.
§ I Q Se o comerciante ou fabricante, mesmo que tenha firmado por
si ou seu representante o auto ou têrmo respectivo. não se conformar com
o resultado do exame, o chefe da repartição designará outro funcionário para,
como perito da Fazenda, proceder em companhia do perito que fôr designado
pelo interessado, a novo exame, do qual será lavrado laudo.
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§ 29 Se as conclusões dos peritos coincidirem com as do" funcionário
que realizou o primeiro exame, não terá lugar nova perícia; se, porém.
houver discordância, será nomeado funcionário do Ministério da Fazenda
e, na sua falta, de qualquer outro Ministério, para desempatar', cabendo
a nomeação aos Diretores de Recebedorías e aos Delegados Fiscais.
§ 3'1 Por qualquer exame requerido fora dos casos previstos nêste ar.. .
tíqo, serão abonados, à custa dos interessados, aos peritos da Fazenda. que
não poderão exceder de dois, honorários fixados pelo chefe da repartição.
tendo em vista a importância do trabalho e a distância a percorrer da sede
da repartição ao local da diligência.
§ 4" Não são passíveis de apreensão o Diário e outros livros comercíaís
registrados no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, nas Juntas
Comerciais ou nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.
§ 5.° Quando fôr indispensável à defesa dos ínterêsses da Fazenda
Nacional, poderá lazer-se a apreensão dos livros da escrita fiscal e os demais
da escrita geral do estabelecimento.
As faltas nêles verificadas constarão
de têrmo. em duas vias, ficando uma com o contribuinte e' scrvíndo a outra
para instrução dó processo a ser instaurado, anotando-se o ato no próprio
livro. Tratando-se de. livro fiscal, o têrmo poderá ser nêle lavrado, extrain...
do-se cópia autêntica para fim da citada instrução.
Art. 94; Quando requererem baixa de seu registro, na forma do
artigo 53, os fabricantes ou contribuintes a êles equiparados, serão obrigados
a apresentar seus .Iívros à repartição arrecadadora local, para encerramento.
após verificação fiscal e o cumprimento do estabelecido no § 8° do artigo 87
quanto aos selos de autentíção . (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
CAPÍTULO VI

DAS MERCADORIAS. OBJETOS E EFEITOS FISCAIS
EM CONTRAVENÇAO OU EM TRANSITO
Art. 95. As mercadorias, estampilhas, rótulos, notas fiscais ou faturas
e guias em contravenção às disposições dêste Regulamento, bem como embarcações e veículos que não pertençam a emprêsas transportadoras, os aparelhos,
máquinas, vidros, cápsulas, rôlhas e tudo 'quanto se tornar necessário a comprovar as infrações, serão apreendidos e apresentados à repartição arrecadadora local, mediante as formalidades legais.
§ 1o. Se não fôr possível efetuar a remoção das mercadorias ou objetos
apreendidos, o apreensor incumbirá da guarda ou depósito dos mesmos, pessoa
idônea ou o próprio infrator, mediante têrmo de depósito. conforme o modêlo
60, o qual será assinado pelo depositário, pelo apreensor e por teste...
munhas, se houver, e acompanhará o auto de infração ou representação•
devendo as máquinas ou aparelhos ser lacrados de forma a não poderem fun...
cíonar, e as mercadorias, convenientemente autenticadas.
§ 2<) Se não houver quem aceite o encarqo de depositário, o apreensor
mencionará no auto ou representação esta circunstância, fazendo conduzir
para a repartição, quando possivel, um espécime, que constituirá a prova materia! da infração, providenciando, também, para que fique o estabelecimento
guardado por fôrça pública, até que se efetive a apreensão.
Art. 96. Havendo prova ou suspeita de que em casas particulares,
habitadas ou não, em dependências de casas comerciais, ocupadas por pessoas
da família do proprietário, ou em edifícios ocupados por emprêsas ou instituições de qualquer natureza, se ocultam mercadorias sujeitas ao impôsto de
consumo, aí .fabncadas ou retiradas de estabelecimentos fabris ou comerciais
ou das Alfândcqas ou Mesas de Rendas, sem terem pago o impôsto devido,
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os agentes fiscais intimarão pessoalmente o detentor a entregar as mercadarias em contravenção, lavrando o necessário auto ou representação.
§ 19 Essa providência estende-se aos casos de outros objetos 'sujeitos à
fiscalização do impôsto .
§ 2 9 Recusada a entrega da - mercadoria ou dos objetos em contravenção, os agentes fiscais levarão imediatamente o fato ao conhecimento
da autoridade competente. a fim de que promova a apreensão judicial e tome
tôdas as cautelas, de maneira a impedir a retirada clandestina daquêles artigos.
providenciando ainda sôbre a lavratura do auto que servirá de base ao
processo.
Art. 97. No caso de suspeita de não estarem devidamente estampilha...
das ou não estarem de acôrdo com outras exigências dêste Regulamento. as
mercadorias que devam ser expedidas nas estações de emprêsas ferroviárias.
fluviais, roarttímas ou aéreas, os agentes fiscais ou empregados das mesmas
cmprêsas não impedirão o transporte dos respectivos volumes. mas tomarão as
seguintes precauções:
a) marcarão os volumes de maneira que não possam ser violados sem
deixar vestígios;
b) afixarão nos mesmos volumes nota declaratória, para que sejam retidos na estação do destino. até que o agente fiscal ou o chefe da repartição
da localidade se apresente para examiná-los. o que deverá ser feito dentro de três
dias e. sempre que possível, com assistência do consignatário ou seu repre...
sentante legal, e. na falta dêstes, em presença de duas testemunhas. ,
§ 1Q Da nota aludida na letra -"b" será dado conhecimento ao chefe
da estação expedidora e ao guarda condutor da mercadoria e avisado por
telegrama o chefe da repartição do destino.
§ 2 9 No caso de não estar o produto devidamente legalizado. o funclonérlo que fizer a diligência no ponto do destino lavrará auto de infração
contra o remetente e apreenderá a' mercadoria.
§ 3 9 No caso de suspeita. os volumes em descarga ficarão retidos até
que sejam abertos, conforme -o dispôsto na letra "b" dêste artigo.
Art. 98. Os diretores. administradores. gerentes e empregados das linhas e
emprêsas de transportes. particulares ou não. prestarão aos funcionários fiscais.
sob pena de responsabilidade, todo o concurso para facilitar...lhes a inspeção
das mercadorias em despacho ou já despachadas. fornecendo-lhes as certidões de
.
que necessitarem, independentemente de qualquer pagamento. (Multa de

Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00).
Art. 99. As estampilhas. notas fiscais. guias. faturas ou certificados
que os fabricantes e comerciantes são obrigados a fornecer com os produtos
vendidos ou remetidos para beneficiamento. ou outra operação tributada.
deverão acompanhá-los em poder do condutor do veículo ou pessoa que os
transportar. para serem entregues ao' destinatário. tôdas as vezes que as
mercadorias não se destinarem a despacho pelas estradas de ferro e com...
panhias de navegação. e serão apresentadas, em trânsito, aos agentes do
fisco. sempre que exigido.
§ 19 Cada expedição deverá ser acompanhada dos respectivos efeitos
fiscais e. quando efetuada por mais de um veículo. deverão êstes seguir
juntos. de modo a serem fiscalizados em comum. sob pena de responsabili...
dade exclusiva do transportador.
§ 2 9 Quando ficar provado, por documento hábil. que o remetente
das mercadorias entregou os efeitos fiscais ao transportador. recairá sôbre
o último a responsabilidade pelo seu extravio ou não exibição aos agentes
do fisco. (Multa de Cr$ 1.000.00 a Cr$ 2.000,00 aos que infringirem
o disposto nêste artigo e seus parágrafos).
Art. 100. Os operários que trabalharem fora das fábricas não pode..
rão conduzir matéria prima ou produtos fabricados. sem que estejam munidos da respectiva guia modêlo 14. obrigatoriamente emitida pelo fabrlcante, para apresentação aos agentes do fisco, quando exigida. (Multa de
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Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00 se outra maior, por falta de pagamento de ímpôsto,
não for cabível}.
Art. 101. Os condutores de mercadorias em contravenção, cuja procedéncía não seja logo apurada, serão detidos à ordem do chefe da repar...
tição e encaminhados à autoridade policial, até que declarem ou sejam
identificados com segurança, a origem das mercadorias e o responsável pela
falta, ficando retidos os veículos até final apuração.
Parágrafo único. Se no prazo de 48 horas não houver sido feita a
declaração, ou conhecido o responsável. o veiculo e as mercadorias serão
vendidos em hasta pública e o produto recolhido aos cofres públicos, lavran...
do-se de tudo os necessários têrmos .
.
Art. 102. As mercadorias sujeitas ao impôsto de consumo, quando
transportadas por via marítima, terrestre, aérea ou fluvial, não serão entregues se não se encontrarem em situação regular, nos têrmos dêste Requ-

lamento. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).

§ 1li A fiscalização dessas mercadorias incumbe ás repartições arrecadadoras e, no caso de. não terem sido satisfeitas as. exigências legais,
serão lavrados autos de infração e _ de apreensão pelos agentes fiscais do
ponto de destino.
§ 2(> Nas localidades em que houver repartição fiscal, os comerciantes,
industriais, importadores e outros destinatários, apresentarão ao "visto" e
exame dos agentes fiscais ou, na ausência dêstes, aos chefe da repartição
arrecadadora local, as notas fiscais, faturas e outros documentos que se
referirem às mercadorias que receberem por via marítima, fluvial, terrestre
ou aérea, sem o que não lhes serão as mesmas entregues. (Multa de Cr$ 1.000,00
a Cr$ 2.000,00).
Art. 103. Quando a prova das faltas verificadas em notas, faturas
ou guias independer da verificação da mercadoria, será feita a apreensão
sómenta do documento em contravenção.
Art. 104. As mercadorias apreendidas poderão ser restituídas, antes
do julgamento do processo, a requerimento da parte, depois de sanadas as
írrequlartdades que motivaram a apreensão e mediante depósito, na repartição competente, da multa que no caso couber, ou prestação de fiança
idônea, na hipótese de exigência superior a Cr$ 10.000,00. ficando retidos
os espécimes necessários ao esclarecimento do processo.
§ 111 Tratando-se de mercadoria de fácil deterioração, a retenção do
espécime poderá ser dispensada, constqnando-se minuciosamente no têrmo
da entrega, com a assinatura do interessado, o estado da mesma mercadoria
e as faltas determinantes da apreensão.
§ 211 As mercadorias e os objetos que, depois do julgamento definitivo
do processo, não forem retirados dentro de trinta dias, contados da data da
intimação do último despacho, serão considerados abandonados e vendidos
em leilão, recolhendo-se o produto dêste aos cofres públicos, observado o díspõsto
na seção VI do capítulo XI. Os que não obtiverem comprador serão dístríbuídos
a estabelecimentos de caridade.
§ 3(> Os produtos falsificados ou adulterados e os deteriorados não
serão restituídos nem vendidos, mas inutilizados, logo que a decisão do
processo tiver passado em julgado.
Art. 105. Quando a mercadoria apreendida Iôr de fácil deterioração, a
repartição convidará a quem de direito a rctírá-la no prazo que fixar, sob
pena de perda da mesma, procedendo, nesta hipótese, de conformidade com
o disposto no parágrafo segundo do artigo anterior.
Art. 106. As estampilhas apreendidas por qualquer transgressão, exceto
por insuficiência de valor e irregularidade de inutilização, não serão restí..
tuídas, devendo os interessados adquirir novas, em importância integral, para
a selagem dos respectivos produtce..
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Parágrafo únicc . Serão restituídos os valores das estampilhas aplí...
cadas em produtos que, por motivo de incêndio, nauíráqío ou qualquer outro
acidente devidamente comprovado, não tiverem sido entregues a consumo.
Art. 107. As mercadorias e os objetos apreendidos por infração dêste
Regulamento, depositados em poder de negociante que vier a falir, não serão
arrecadados na massa, cumprindo ao chefe da repartição arrecadadora pro...
vjdenciar, perante o [uiz, sôbre a remoção para outro local.
CAPÍTULO VII

DAS MERCADORIAS DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA

SEÇAO I
Do cettiiicedo de desembereço edueneiro
Art. 108 _ Nenhum produto de procedência estrangeira. a que se referem as alíneas 111. IV incisos 2 a 11, V. XL XIV incisos 2 a 4, XV
incisos 4 a 10. XVI, XVII incisos 2 a 5. XVIII, XIX. XX, XXI incisos.
2 a 8. da Tabela "A'·. XXIII a XXVII da Tabela "B". poderá ser vendido.
exposto à venda. conservado em depósito. mesmo em Armazéns Gerais, ou,
transitar no país. sem que esteja acompanhado do certificado de desem...
baraço aduaneiro.
§ 1c.
Para aquêle que importar ou adquirir diretamente o produto,
• a nota de importação substituirá o certificado aqui previsto.
§ 2"'. As repartições arrecadadoras do Ministério da Fazenda terão
talões especiais dos quais serão. extraidos os certificados de desembaraço
aduaneiro.
§ 3 10 • Do certificado de desembaraço aduaneiro deverá constar. obriga..
tõrlamente, o número da Patente de Registro do vendedor dos produtos a
Quando sua emissão competir às repartições.
que o mesmo se referir.
deverão elas exigir•. para êsse fim. a exibição prévia daquele documento,
de sua certidão ou fotocópia autenticada.
§ 410• Para obtenção do certificado, que deverá acompanhar a rnerca...
daria, levará o importador à repartição arrecadadora local, a nota fiscal
que emitiu e a quarta via da nota de importação. A repartição anotará.
então. nesta quarta via, o número e data da nota fiscal, fornecendo ato,
contínuo, sem outras formalidades, o certificado de desembaraço legal da
mercadoria, do qual constarão número e data da nota fiscal respectiva.
§ 59. O comerciante qrossista, revendedor de mercadoria de proce..
dêncía estrangeira, para obtenção do certificado, procederá como o impor...
tador, levando" porém. à repartição, ao invés da quarta via da nota de
importação, o certificado e a respectiva nota fiscal que lhe foram remetidos
pelo fornecedor da mercadoria. A repartição. por sua 'vez. agirá como no·
caso do parágrafo anterior.
§ 6 10 • Nas vendas efetuadas dentro do mesmo Município, o certificado
de que trata êste artigo poderá ser substituído por nota fiscal extraída de
talão' de série especial e que contenha a declaração de que as mercadorias.
dela constantes foram lançadas no competente livro de registro. indicando...se
a respectiva fôlha .
§' 7 10 • As repartições arrecadadoras poderão autorizar que os impor...
tadores ou comerciantes atacadistas possuam talões de certificados previstos
nêste artigo, por elas devidamente autenticados. payCl emitirem, sob sua responsabilidade. O ccrtíífcado de desembaraço com relação a determinadas.
operações de venda, atinentes _a produtos importados, procedendo...se à físca ...
lízação «a posterlorl». Neste caso, deverá ser obsérvado o seguinte:
a) a autorização será concedida mediante requerimento em que o
interessado comprove, documentadamente, que mantêm capital registrado e-
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integralizado não inferior a Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros)
e não sofreu penalidade pela importação ilícita de mercadorias estrangeiras;
b) os talões de certificados, modêlo 57 impressos em quatro vias,
com as fõlhas numeradas tipogrática e seguidamente. serão, após a autorlzação, apresentados à repartição arrecadadora local, que os autenticado em
tôdas as fôlhas, por meio de carimbo contendo o nome do funcionário abaixo
-de sua rubrica ou assinatura;
c) - os talões deverão ser registrados pela repartição em livro próprio.
no qual serão anotados o nome do contribuinte, a quantidade de talões e a
numeração de suas fôlhas, e restituídos àquele mediante recibo no mesmo livro;
d) - o certificado será emitido com cópias a carbono; a primeira via
acompanhará a mercadoria, a 4~ ficará no próprio talão, e as 2~ e 3~ .vias
dos emitidos em cada quinzena serão encaminhados, ate o último dia da
quinzena subseqüente, às repartições arrecadadoras locais, para os fins determinados no parágrafo único do art. 109, acompanhados de memorando em
-duas vias na segunda das quais o funcionário passará recibo;
e) - as repartições arrecadadoras organizarão cadastro das firmas ou
.emprêsas autorizadas a emitir certificados de desembaraço aduaneiro, no
.qual anotarão a entrega quinzenal das 2~ e 3~ vias dos certificados emitidos.
§ 8(>. Quando se tratar de vendedores ambulantes viajantes, os certíficados de desembaraço aduaneiro serão sempre emitidos pela repartição arre.cadadora da localidade em que forem efetuadas as vendas, a vista das
notas fiscais e certificado das mercadorias que conduzirem e das notas fiscais
.que emitirem.
Art. 109. O certificado de desembaraço aduaneiro. emitido pelas repar-tições competentes, será extraído em três vias, das quais, a primeira deverá
ser entregue à firma vendedora, para acompanhar a mercadoria juntamente
com a nota fiscal, e as duas restantes ficarão retidas na repartição, para
fins de contrôle e fiscalização.
Parágrafo único. A repartição arquivará a 2 4 via em pasta especial,
-por ordem alfabética de firma vendedora, e remeterá a 34 via à repartição
do domicílio do comprador, para arquivamento, .também em pasta especial,
por ordem alfabética de firma compradora.
Art. 110 - O contribuinte autorizado a emitir certificado, nos têrmos
do parágrafo 7(> do artigo 108, não poderá obter, símultâneamente, certífi ..
cados emitidos pela repartição arrecadadora.
Art. 111 - Quando, para obter liberação d'e mercadorias estrangeiras
apreendidas na forma do art. 119, fôr exibido ou apresentado certificado de
.desembaraço aduaneiro emitido pelo próprio vendedor, a liberação somente será
feita após verificação da autenticidade daquêle certificado e depois de apurado
que as mercadorias dêle constantes foram legalmente importadas.
Art. 112 O não cumprimento das normas previstas no § 7(>, letra
.ed», do art. 108, e no art. 110, determinará a cassação da prerrogativa con-

.cedida e sujeitará o transgressor às penalidades prescritas na legislação em
vigor.
Parágrafo único,
Não se aplicará a penalidade prevista, no caso do
contribuinte espontâneamente sanar a irregularidade quanto à letra «d» do
art. 108, antes do procedimento fiscal.
Art. 113. No caso do § 7(> do artigo 108, o certificado de desemba-raço aduaneiro modêlo 57, poderá ser impresso no verso de cada via da
nota fiscal modêlo 16 ou 16~A, que será, então, de série especial, destinada
unicamente a vendas dos produtos compreendidos neste artigo, devendo as
.2 4 e 3 4 vias ter o destino de que trata a letra "d" do citado parágrafo.
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SEÇÃO II
Da Emissão de Nota Fiscal ou Documento Equivalente
Art. 114;
-é

Para cada venda de produto estrangeiro de importação direta

obrigatória a emissão de nota fiscal, modelo 16, nos têrmos do art. 82

-e seus parágrafos dêste Regulamento.
Art. 115 - Nas vendas a varejo, assim como nas aplicações de peças
pelas oficinas de consêrto, as 'notas fiscais poderão ser substituídas por sim..
-ples notas de venda, extraídas. com cópia a carbono, conservada no estabele..
cimento, pelas quais se comprove. além do preço da venda. a quantidade,
espécie, marca e demais - elementos indispensáveis à perfeita caracterização
dos produtos vendidos.
Art. 116 - A indicação do valor do ímpôsto a que se refere o artigo
:39 dêste Regulamento, deverá constar sempre da 'nota fiscal emitida pelo impor..
tador direto da mercadoria estrangeira ou pelos estabelecimentos revendedores
referidos no artigo 146. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
- Art. 117 - Tratando-se de produtos de importação direta. a transfe..
rêncía dos depósitos para a seção de varejo, deverá ser acompanhada de
nota fiscal. No caso de transferência de um estabelecimento para outro,
da mesma pessoa jurídica e dentro do mesmo municipic, de produtos adquí..
ridos no mercado interno, a nota fiscal - poderá ser substituída por uma
simples nota de transferência, desde que seja extraída, a carbono, . de talão
especial, devidamente numerado e autenticado pela repartição, e indique,
além do preço, a quantidade, espécie; marca e demais elementos indispensáveis
.à perfeita caracterização dos produtos transferidos, devendo em tais casos,
a nota fiscal, corno a de transferência, conter a declaração de que as merca..
.dorlas dela constantes foram lançadas no competente livro de registro, índí..
cando..se a respectiva fõlha . (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).

SEÇÃO 1Il
Do Registro e Contrôle Quantitativo das Entradas e Saldas de Mercadorias
Art. 118
Os que importarem, arrematarem ou adquirirem, para
revenda, produtos de procedência estrangeira, sujeitos ao ímpôsto de con..
sumo, a que se refere o artigo 108, serão obrigados a escriturar as respectí..
vas entradas e saídas em livros ou fichas de estoque (modelos 54
e 55) obedecido. ao disposto nos itens seguintes:

I, Será escriturada em fôlhas ou fichas distintas cada espécie de
mercadoria, separando-se, ainda, as de importação direta das adquiridas no
mercado 'interno.
II - A entrada dos produtos será registrada, Indicando-se nas colunas
próprias ou no cabeçalho de cada fôlha ou ficha:
1) data de recebimento Ida mercadciria;
2) número da nota de importação. bem como a repartição por onde
se verificou o desembaraço, quando se tratar de produtos importados direta"
mente ou arrematados nos leilões das repartições aduaneiras;
3) número e data da nota fiscal, bem como indicação do vendedor,
quando se tratar de produtos adquiridos no mercado interno;
4) quantidade, espécie e. quando indispensável à respectiva .caracterlzação, marca, qualidade ou tipo da mercadoria.
lU - A saída das mercadorias será registrada índícando-se a respectiva
quantidade, o número e data da nota fiscal.
IV _ As notas fiscais poderão ser registradas por lançamentos globais,
,referentes às operações de um dia, quando forem extraídas de talão de série
especial contendo, em caracteres tipográficos, a declaração - «Nota de 'pro"
duto esh anqeíro".
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v ~ Os industriais que empregarem na sua indústria produtos estrangeiros sujeitos ao ímpôsto de consumo, registrarão a entrada dêsses produtos.
nos livros ou fichas de estoque, com as indicações previstas no item II
No caso de os revenderem, no todo ou em parte, sembene..
dêste artigo.
Hcíamento ou transformação, farão o registro da respectiva saída no livroou ficha de estoque, indicando número e data das notas fiscais correspon..·
dentes e procedendo ainda ao recolhimento do ímpôsto, na forma do Capt...
tulo IX, Seção 11.
VI ~ Nas vendas a varejo, os registros de saída nos livros ou fichas
de estoque poderão ser efetuados à proporção em que os produtos forem
sendo transferidos dos depósitos para as seções de varejo. Nos estabele..
cimentos que não possuírem depósitos separados das seções de varejo, oregistro de baixa se fará por ocasião da retirada dos produtos dos caixotes.
engradados e outras embalagens de transporte, ou quando expostos à venda.
VII ~ Por ocasião da fiscalização e conferência dos estoques, admitir..
se-á uma tolerância, até o máximo de 5 por cento, em relação aos produtos,
suscetíveis de quebra ou êrro. Essas diferenças serão apuradas e reqístradas por ocasião do inventário anual dos estoques.
VIII - As emprêsas e firmas, entretanto. poderão adotar ou continuar
utilizando sistemas próprios de registro e contrôle de entradas e saídas de
mercadorias estrangeiras, segundo a peculiaridade de seus negócios. desde
que contenham todos os elementos exigidos neste Regulamento. (Multa de
Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00 aos que infringirem o disposto neste artigo e
seus incisos).
Parágrafo único. As normas previstas neste artigo aplicam-se a tôdas,
as mercadorias importadas com base na categoria especial de câmbio•. de que
trata o art. 48 da Lei n," 3.244, de 17 de agôsto de 1957. e. bem assim. às.
da categoria geral indicadas pelo Diretor das Rendas Internas e cujo contrôleseja necessário para acautelar os fnterêsses da Fazenda Nacional.
SEÇAO IV
Das mercadorias em situação irregular
Art. 119 - As mercadorias de procedência estrangeira encontradas.
fora da zona fiscal aduaneira, 'em trânsito no território nacional. em depôsito ou expostas à venda. desacompanhadas da nota de importação ou docertificado de desembaraço aduaneiro e respectiva nota fiscal que com elas.
se identifiquem. serão apreendidas, íntímando-se imediatamente o proprletárloou possuidor das mesmas, para que, no prazo de 24 horas. apresente os
mencionados documentos, lavrando-se de tudo os necessários têrmos.
§ 1.0 Decorrido o prazo de intimação, se não forem apresentados osdocumentos exigidos. será instaurado processo, na forma do Capitulo XI dêste
Regulamento e, caso seja julgada procedente a ação fiscal, serão as mercadorias
apreendidas consideradas como introduzidas clandestinamente no país, íncorrendo o proprietário ou possuidor na pena de perda das mesmas.
§ 2 9 • Transitada em julgado a decisão. serão as mercadorias vendidas.
em leilão, competindo ao arrematante pagar o impôsto devido.
§ Y. Se não ficar determinado quem seja o proprietário das mercadarias, proceder-se-á na forma prevista no § 2 9 do artigo 104.
§ 49 • Os que arrematarem, através de leilões procedidos em repar..
tições arrecadadoras. produtos de procedência estrangeira sujeitos ao im..
pôsto de consumo e os destinarem a comércio ou a fins industriais. equiparem-se aos importadores, para todos os efeitos legais.
Art. 120 O possuidor da mercadoria estrangeira, acompanhada denota fiscal emitida por firma inexistente ou importada fraudulentamente. in..,
correrá também na pena de perda da mesma.
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Art. 121 Provada a venda de mercadorias de procedência estran...
qefra, sem satisfazer as exigências mencionadas nêste Capítulo, incorrerá o
vendedor na multa de 100% do valor das mercadorias, não inferior a
Cr$ 5.000,00 sem prejuízo das penalidades aplicáveis ao comprador das mesmas.
Art. 122 ~ Aquêle que promover a entrada de mercadorias estrangeiras
no pais, sem pagar o ímpôsto de consumo, praticar fraude cambial, utilizar-se
de outra firma, pessoa, ou sociedade que apenas empreste o seu nome, firma 011
denominação para realizar o negócio (testa de ferro), arcará com todos os
ônus fiscais decorrentes de tais atos ou operações, inclusive penalidades,
sem prejuízo das sanções aplicáveis aos intermediários, quando cabíveis.
Art. 123 ~ A fiscalização das mercadorias de procedência estrangeira,
em circulação no território nacional, compete aos agentes fiscais do ímpôsto
de consumo, ressalvados os casos previstos na Consolidação das Leis das
Alfândegas e no. artigo 70 da Lei n.v 3.244, de 14 de aqôsto de 1957 ..
CAPÍTULO

vm

DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 124. Nenhum produto sujeito a Impôstc de consumo poderá sair
.da fábrica. nem ser expôsto à venda, vendido" ou mantido em depósito fora
.da fábrica, ainda que em armazéns gerais, sem estar acompanhado da nota
fiscal, devendo os sujeitos à selagem direta estar estampflhados ,
§ 19 Os produtos de que trata êste artigo somente poderão sair das
repartições aduaneiras acompanhados da guia de recolhimento do impôsto
'Ou da aquisição de estampilhas, ou ainda devidamente estampílhados nos
casos do artigo 251.
§ 29 O ímpôsto, relativo a produto que fôr objeto de doação, será
pago na base do preço normal do estabelecimento doador. permitindo-se,
quando adotados vários tipos de embalagem, que o cálculo para tributação
dos produtos distribuídos como amostras, para efeito de propaganda, se faça
em base proporcional ao menor preço unitário de venda dêsse produto, tendo
em vista a maior embalagem quantitativa em que o mesmo Iôr apresentado.
§ 3.<:> As mercadorias depositadas em Armazéns Gerais serão ecompanhadas da nota fiscal, emitida pelo depositante, bem como, quando Iôr o
caso, do certificado de desembaraço aduaneiro, documentos que ficarão em
poder do depositário que os exibirá aos agentes do fisco, quando solicitado
a fazê-lo, ficando a emprêsa depositária sujeita à multa de ímportencía .
igual ao ímpôsto correspondente às mesmas mercadorias, à base do seu
preço no, mercado atacadista interno, se desatender ao disposto neste arttqo,
sem prejuízo da penalidade em que Incorrer o depositante.
Art. 125. Estão subordinados à fiscalização e ao regime fiscal prevísto
neste Regulamento tódas as pessoas Hsícas ou jurídicas que fabricarem.
montarem, beneficiarem, transformarem, reacondícíonarem, importarem, expuserem a venda, transportarem ou tiverem em depósito para êsses fins produtos
sujeitos ao impôsto de consumo.
Art. 126. As pessoas a que se refere o artigo anterior exibirão aos
agentes Hscats, sempre que exigido, os produtos, os livros fiscais e comerdais, os canhotos dos talôes de notas fiscais, as faturas e outros documentos
fiscais e comercíafs julgados necessários à fiscalização e lhes franquearão
os seus estabelecimentos, depósitos e dependências a qualquer hora do dia
ou da noite - se à noite estiverem funcionando - assim como o exame
dos livros das escritas fiscal e comercial, constituindo embaraço à ação fiscal
a recusa a qualquer dessas exigências.
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Parágrafo único. As emprêsas de transportes e os armazéns gerais são
obrigados a permitir o exame e a verificação das mercadorias, livros e
documentos que os funcionarias fiscais julgarem necessários. (Multa de
Cr$ 50.000,00 aos que infringirem o disposto neste artigo e seu parágrafo).
Art. 127. Os produtos sujeites ao imposto de consumo nao serão
admitidos a despacho nas Alfândegas e Mesas de Rendas. nem poderão
sair das fãbrtcas ou ser expostos à venda. fora dos maços, carteiras, lutas,
caixas. sacos, recipientes e outros envoltórios, nos têrmos das disposições
atinentes a cada um dêles, consignadas neste Regulamento. (Multa de
2.000,00 a
4.000.00),
Art. 128. Quando nos estabelecimentos comercrars por grosso, que
receberem estampilhas para aplicação nos produtos, e nas fábricas houver
venda a varejo, a seção desta será inteiramente separada de modo a evitar
confusão e promiscuidade, sob pena .de serem considerados expostos à
venda a varejo todos os produtos que se acharem no estabelecíraento,
observadas. ainda, as restrições cêste Regulamento.
Art. 129. Os fabricantes, á que se refere a letra eb» do art. 37, não
poderão ter seção de venda a varejo no mesmo prédio ou em prédio que
tenha comunicação interna com o do fabrico. (Multa de Cr$ -2.000,00 a
Cr$ 4. OOO,Ou I,
Art. 130. Os produtos remetidos de uma para outra fábrica para
beneficiamento ou acabamento, transitarão acompanhados da guia de remessa
modêlo 11:, e, quando devolvidos, pela guia de devolução modêle 14~A.
(Multa de
2.000.00 a
4.000,00).
Art. 131. O fabricante de produtos sujeitos à selagem direta, que
mandar preparar os seus produtos em outra fábrica, remetera a matérta "
prima, os rótulos e as estampilhas já inutilizadas, acompanhados da guia
modêlo 14, cumprindo a J estabelecimento recebedor mencionar, nos seus
livros fiscais ou no registro de produção, a entrada da guia e das estampilhas, bem como a devolução dos produtos preparados e estampílhados,
que serão acompanhados da qulr; modêlo 14~A. As guias ficarão arquivadas
para fins de fiscalização.
Quando SE:. tratar de produtos sujeitos ao ímpôsto por meio de guia, a
matéria prima e os rótulos serão acompanhados da guia modêlo 11 e os
produtos fabricados serão devolvidos com '3 guia modêlo 14":A, cumprindo
ao fabricante preparador, atê o 5" dia útil do mês subseqüente, comunicar
a execução da encomenda à repartição arrecadadora situada no local da
fábrica de origem.
Parágrafo único. Equiparam-se a fabricantes, para os "efeítos vdêste Re...
qulamento os comerciantes que mandarem preparar produtos de' seu negócio
em fábricas de propriedade de terceiros, remetendo-lhes tôda ou parte da
matéria prima, produto inacabado ou intermediário, moldes, matrizes eu
modelos, cumprindo-lhes recolher o impôsto de consumo' respectivo, que
será calculado sôbre o seu preço de venda, bem como possuir e e scrtturar
os livros e demais efeitos fiscais exigidos para os fabricantes. (MUlta de
Cr$ 1,000.00 a Cr$ 2.000,00 aos que infringirem o disposto neste artigo e
seu parágrafo, salvo quando se verificar falta ou insuficiência do imposto,
hipótese em que a multa será a do artigo 408) ,
Art, 132, Os produtos beneficiados ou preparados nos têrmos dos artt..
gos 130 e 131, quando destinados ao consumo do próprio autor da encomenda,
ainda que fabricante ou comerciante não' registrado ou particular, estão sujeitos
ao ímpõstc que deverá ser pago pelo fabricante preparador ou beneficia dor.
calculado sôbre o valor do produto inclusive o da matér-ia prima recebida.
Art. 133. Os operá-los que trabalharem fora da fábrica receberão a
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matéria prima acompánhade de guia modêlo 14, obrigatoriamente emrttda
pelo fabricante, e devolverão os produtos ,manufaturados com a mesma quia,
no verso da qual serão anotados. pelo fabricante, sem razuras ou emendas.
à tinta, a quantidade e espécie dos produtos recebidos.
Paráqrato único. Se a devolução fôr parcial, a mesma guia será
utilizada até que seja totalmente consumida a matéria prima ali discriminada.
e se complete a devolução uos produtos manufaturados, após o que deverá
ser arquivada para efeito de fiscalização. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$.
2.000,00 aos que infringirem o disposto neste artigo e "seu parágrafo. se outra
maior não Iôr aplicável por falta de pagamento de imposto).
Art. 134. Os representantes de fábricas, marcas ou produtos estran...
qetros, desde que tenham para tal. fim a autorização competente, poderão
fabricar ou mandar fabncar ditos produtos mediante licença esoccial da
Díretorta das Rendas Internas.
(Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00. se'
outra maior não fôr aplicável por falta de pagamento de Impõsto ) .
Art. 135. Os fabrícantes. os contribuintes a êles equiparados e os.
comerciantes ror grosso. «everão numerar os volumes sequídamenre por
ocasião da saída do estabelecimento, devendo a numeração ser anualmente
reiniciada. Aquêles que tiverem mais de uma seção de venda poderão usar
tantas numerações sequtdas quantos forem os estabelecimentos. contanto que.
as numerações se distingam por série alfabética. São dispensados desta,
numeração os engradados as barricas, as caixas de madeira e quaisq...et:
outros envoltórios abertos, destinados a simples transporte. (Multa de Cr$1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Art. 136. Os comerciantes e Industriais que receberem produtos sufettos.
ao imposto de consumo deverão examinar cuidadosamente se as mercadorias,
sa acham devidamente cstampílhadas e se as "notas fiscais" que as acompa...
nham obedecem às prescrições dêste Regulamento e especialmente dos arti--

gos 82, 87, 121 e 127.
§ 1'1 Verificada qualquer falta. os interessados. a fim de se eximirem
da responsabilidade, darão conhecimento à repartição competente, dentro doprazo de oito dias, e antes elo início do consumo ou da venda dos produtos,
avisando ao remetente por meio de carta registrada.
§ 2° Quando a falta íôr verificada por agente do fisco. após oito dias.
ao recebimento da mercadoria ou depois de iniciada a venda ou consumo"
aquêles que descumprirem o disposto neste artigo. incidirão nas mesmas penas
cominadas ao fabricante ou remetente pela falta apurada nos 'produtos ou'
notas fiscais apreendidos. ,
Artigo 137. Os produtos que forem devolvidos transitarão acompanhados da respectiva nota fiscal. Se a devolução fôr parcial, serão os pro... ·
dutos acompanhados de nota fiscal. na qual será feita menção desta circunstância ou em memorando copiado em Copiador registrado. fi, .<-1'1.:10 urna.
cópia anexa à nota fiscal que tiver dado motivo a tal devolução. Cumprirá"
ao recebedor colar no talão ou bloco correspondente o documente devclvído
e registrar. no caso de importadores e fabricantes ou comerciantes aos mesmos
equiparados, os produtos na coluna de "Observações" do livro fiscal <vmpetente, com os esclarecimentos necessários. A Dlretona das Renoas Incernaa
expedirá modélo. e instruções pers uso do memorando.
§ 1O) Tratando-se de produto cujo. impôsto seja recolhido por meio de
guia. será novamente incorporado à produção do fabricante e, ficará sujeitea novo impõsto quando fôr vendido. salvo quando a venda rôr te-ta aosGovernos Federal. Estadual cu Municipal e houver prOV8 da . .Ie o'ucao do
produto, hipótese em que o industrial anotará, na coluna própria de livromodêlo 20. <J devolução feita e se creditará do Impôsto correspondente indicado na respectiva nota fiscal.
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Ocorrendo a devolução, devidamente comprovada, ao estabelecimento importador. êste se creditará. no livro competente. pelo -valor do Imoôstc lncldente sôbre o produto devolvido.
§ 2" Excetuam-se da exiqêncin de novo írapôsto os produtos que tenham
.de voltar à Iábríca para. consêrto em virtude de defeitos ou de qarantta de
Iuncíonamento dada pelo fabricante. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr~ 2.000,00
.aos que infringirem o disposto neste artigo e seus parágrafos, se outra maior
não fôr aplicável por falta de pagamento do tmpôsto ) .
Art. 138. Os fabricantes, importadores e demais responsáveis pelo paga..
menta do ímpõsto de consumo, além das demais exigências de caráter geral
dêste Regulamento e das obnqações especiais estabelecidas, são obrigados:
a) a possuir e .escríturar de acôrdo com os modêlos que acompanham
êste Regulamento, os livros necessários ao controle perfeito do movimento do
impôsto e dos produtos fabricados, obedecendo, na escrituração, às instruções
neles contidas;
b) - a permitir a verificação, pelos agentes fiscais, dos valores quanti...
tatívos dos estoques de, matérias primas e de produtos estrangeiros:
c) a apresentar. mensalmente. à repartição arrecadadora local, para
fins de contrôle e estatística, até o décimo dia útil do mês subseqüente. o
'resumo do movimento de venda dos produtos sujeitos ao impôsto sob o
regime de selagem direta, modêlo 52. (Multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00).
Art. 139. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção
e correspondente pagamento do impôsto de consumo dos estabelecimentos
fabris, o valor ou quantídade da matéria prima ou secundária adquirida e
empregada na confecção dos produtos, o das despesas gerais efetivamente
feitas, o da mão de obra cmpreçada e o dos demais componentes do custo
da produção, assim como as variações dos estoques de matérias primas ou
secundárías ,
Art. 140. As amostras que não gozarem de isenção, conduzidas por
caixeiros viajantes ou emprcqados de estabelecimentos registrado'>. deverão
estar estampilhadas ou acompanhadas da prova do pagamento do ímpôsto.
Art. 141. As amostras a qUE' se refere o artigo anterior deverão, quando
em poder de representantes de estabelecimentos' comerciais ou fabris, ser acompanhadas de notas ou faturas discriminativas, COm a indicação do impôsto
-em parcela separada nos casos de fabricante, ou comerciantes a êles equipa-

rados. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Art. 142. Os fabricantes, importadores ou arrematantes e revendedores
de que trata o artigo 146, ficam obrigados a manter, em sua contabilidade.
títulos próprios para lançamento. por partidas diárias ou mensais, das impor...
tãnctas que, reciprocamente. venderem e comprarem. (Multa de Cr$ 1.000,00

a Cr$ 2.000,00).
Art. 143. Não será concedido pelo Departamento Nacional de Industrla
e Comércio, pelas Juntas Comerciais nas capitais dos Estados ou pelos Cartórtos de Registros de Comércio nas cidades do interior, cancelamento dos
registro de firmas ou sociedades devedoras à Fazenda Nacional, de impostos.
taxas ou multas previstos' neste Regulamento. cumprindo-lhes exigir a apre...
sentação da prova da baixa do registro a que se refere o artigo 53. ressalva..
dos os casos em que fôr oferecida garantia do débito por parte do contrt..

buínte.
Art. 141. Os regimes ou ccntrôlcs especiais de pagamento do impôsto
ou outros benefícios fiscais previstos neste Regulamento serão cassados aos
'que procederem de modo fraudulento no gôzo das respectivas concessôes .
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. TiTULO li
Normas Especiais
'CAPÍTULO IX

DO IMPOSTO POR GUIA
SEÇAO I
Dos produtos nacionais
PARTE PRIMEIRA

Do cálculo do impôsto
Art. 145. O ímpôsto relativo aos produtos compreendidos na Tabela "AO<
a que se refere o artigo 19 , quando .de fabricação nacional, será calculado e
devido sôbre o preço de venda de: fábrica constante da nota fiscal, deduzidos
os descontos. diferenças. bonificações ou abatimentos. excetuados os subordinados à condição de prazo para pagamento, e Incluídas as despesas de
embalagem e. caso não sejam debitadas em separado. as de carreto, utilização
de pôrto. frete. seus adicionais, respectivas taxas e seguro.
§ 19 Mesmo quando debitadas em separado. as despesas de carretos e
fretes. nos casos de transportes por meio de veículos do próprio fabricante.
ou de emprêsa que com êle tenha relações de interdependência, previstas no
artigo 146, não poderão, em hipótese alguma, exceder os níveis normais
de preços vigorantes. para transporte semelhante. no mercado local, sob pena
de, sôbre os valores excedentes, incidir o ímpôstc de consumo e respectivas
penalidades.
~ 29 Quando se tratar de produtos vendidos em leilão, nas repartições
competentes, ou ainda em hasta pública ou concorrência. o impôsto será
calculado sôbre o prêco da arrematação ou venda.
Art. 146. O ímpôsto será devido' sôbre o prêçc de venda das filiais.
agências. postos ele venda, depósitos ou outros estabelecimentos revendedores.
nos seguintes casos:
a) quando a fábrica mantiver depósito de sua propriedade para a
venda de sem produtos:
b) quando o fabricante vender a qualquer estabelecimento ou firma.
mediante contrato de comissão, distribuição, participação e ajustes semelhantes;
c) quando a firma ou SOCiedade fabricante vender a firma ou sociedade
de que faça parte, como sóctc ou acionista, ou se a firma ou sociedade
compradora fizer parte da firma ou sociedade fabricante. como sócio 'ou
acionista;
.
d) quando a firma ou sociedade fabricante e a compradora tiverem
sócios comuns. ou que de ambas fizerem parte. na qualidade de sócio. gerente
(pessoa que exerça essa função, embora sob outra denominação), diretor ou
acionista controlador (possuidor, em seu próprio nome ou em nome do
cônjuge ou filhos, de mais de 50% das ações da sociedade);
e) quando 0 Iabrlcante vender ou consignar a um mesmo estabelecimenta comercial (compreendida a matriz e filiais) mais de 50% do volume
de suas vendas de produtos, tributados, num período de doze (12) meses,
hipótese em que recolherá, dentro de trinta (30) dias do término dos doze
(12) meses. ':I diferença de tn.pôsto que houver;
f) quando a firma ou se cr-oade compradora fôr a única adquirente,
por qualquer forma ou titulo, de um ou mais de um dos produtos do Iabrt-
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cante, inclusive por padronaqem, marca ou tipo, venda ou não mercadorias
semelhantes ou díferenrcs. de outras procedências;
g) quando dof ou ITi31S sócios da firma ou acionista da sociedade
fabricante, possuindo mais de 50% do respectivo capital social. desfrutarem
de ídentíca predominância "na 'trms ou sociedade compradora.
Art. 147. Nos casos do artrqo anterior, cumprirá ao fabricante indicar.
na nota fiscal modêlo 16. além do seu prêço de venda, 0- da filial, agência
ou posto de venda, depósito ou estabelecimento revendedor. pagando o Im-

posto nesta base. Quando a revenda . fôr feita por prêço superior ao mencionado pelo fabricante na nota fiscal e houver, assim, diferença de unpõstc
a favor da Fazenda, cumprirá ao estabelecimento revendedor pagar essr
diferença, procedendo de acõrdo c.om a norma estabelecida no artigo 150.
PARTB

SEGUNDA

Da Escrituração e Recolhimento do !mpôsto
Art. 148. Os fabricantes pagarão o Impôsto com base nas vendas de
mercadorias tributadas, apuradas quínzenalmente, deduzido, no mesmo período.
o valor do impôsto de consumo relativo às matérias primas e outros produtos
adquiridos a fabricantes ou importadores. ou importados diretamente. para emprêqo na fabricação e acondicionamento de artigos ou produtos tributados, _de
forma que nenhum produto sáia da fábrica sem estar acompanhado da nota fiscal modelo 16. na qual. em parcela separada. esteja mencionado o respectivo
ímpõsto. de acôrdo com o preceituado nos artigos 3. Q e 124 dêste Regulamento. As notas fiscais relativas aos produtos vendidos ou saídos do estabelecfmento iabrít, para revenda. consumo ou para depósito fora do mesmo.
inclusive Armazene Gerais. serão lançadas. no livro modêlc 20. dentro de
três dias, pelo total do rnovímcutc diário. com a indicação do ímpôsto sôbre
os seus valores calculado e nelas meneado, para recolhimento na quinzena
subseqüente. após u dedução antes referida.
§ 1.0 Os produtos transferidos de uma fábrica para emprêqo em outra
da mesma firma ou sociedade serão acompanhados de nota fiscal modêlo 16.
reqístrando-se, respectivamente. o débito e o crédito do impôsto nos livros modêlos 20 e 21 ou 2l-A.
& 2.
Proceder-se-á da mesma forma. em relação às matérias primas
transfertdas de uma fábrica para emprêgo em outra da mesma firma ou sociedade.
Art. 149. Para escrituração e recolhimento do impôsto devido. os tabrtcantes deverão observar. além das disposições gerais prescritas neste Regulamento, as seguintes:
1~) Em lançamentos diários. escriturarão. no livro modêlo 21, por alínea
e incisos, as notas fiscais relativas às matérias primas e outros produtos
sujeitos ao nnpôsto de consumo. adquiridos exclusivamente para emprêqo
na fabricação e e.condícíonarnento de mercadorias tributadas. na forma prevista
no artigo anterior.
2'.') Também em lançamentos diários escriturarão. por altnea e incisos.
no Itvro modêlo 20, o movimento de vendas de produtos tributados. observado
o que determina a parte final do artigo anterior.
3 v ) No fim de cada quinzena. deverão ser somadas. no livro modêlo 20.
as parcelas da coluna do impôsto devido. transportando-se para o mesmo
I)
total do impôsto pago sõbre as matérias primas e outras matérias. dc
acôrdo com a discriminação constante do livro modelo 21. A diferença corresponderá ao valor do ímpôsto a recolher ou do saldo credor a ser transportado para a quinzena subseqüente.
Q
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§ I," Quando num mesmo estabelecimento produtor. se fabricarem artigos
sujeitos ao imposto de consumo que, sem saírem dêste estabelecimento. forem
utilizados na fabricação ou no acondicionamento de outros tributados, o Impôsto incide semente no produto final, facultada ao fabricante a dedução dos impostos pagos sôbre as matérias primas que concorrerem para a sua produção.
§ 2.~ Os fabricantes que, além de produtos tríbutados, também produzirem. com a mesma m.aténa prima, artigos isentos ou não tributados,
somente poderão efetuar <:1 deducãc a que se refere o artigo 148. se lhes
fôr possível provar, por meios hábeis. as quantidades que efetivamente forem
empreqadas na composição d2S mercadorias tributadas, n50 podendo, em
caso algum, utilizar ímpôsto correspondente à matéria prima que fôr objeto
de revenda.
§ 3."· No caso previsto no parágrafo anterior, os fabricantes escriturarão.
obrlqatõrtamente, o livro modêlo 21~A. em substituição ao de numero 21.
cumprindo-lhes dar baixa no mesmo livro, na coluna própr-ia, do ímpôsto
correspondente à matér!e prlma empregada em produtos Isentos ou não
tributados. assim como o relativo ao da revendida.
Art. 150. Nas filiais, agências. postos de venda ou depósitos de fabricantes, bem como nos estabelecimentos comerciais atlngidos pelo regime
a que se refere o artigo 146, será escriturado. em lançamentos diários,
para a apuração do ímpôsto devido, o livro modêlo 22, no qual se creditará
o valor do ímpôstc de consumo constante das notas fiscais modêlo 16, dos.
fabricantes. e se debitará o valor do impôsto devido pelas vendas efetuadas
e constante das notas fiscais emitidas. A diferença corresponderá ao valor
do ímpósto a recolher ou .do saldo a transportar para a quinzena seguinte.
~
Art. 151. O irnpôsto será recolhido pelos fabricantes, importadores e
outros responsáveis (inclusive filiais. agências. postos de venda e depósitos).
quínzenalniente à repartição errecadádora local, até o último dia da quinzena
subseqüente, observado o disposto neste Regulamento e nos parágrafos
seguintes:
§ 19 Os Iabrtcantcs preencherão a guia modêlo 5 em tantas vias quantas
forem exiqidas pela repartição arrecadadora. No preenchimento da referida
guia. o contribuinte observará e discriminação por alíneas e incisos feita nos
livros modêlos 20 e 21 ou 2I-A, obedecendo. às instruções neles contidas.
§ 29 As filiais, aqêncías, postos de venda, depósitos de fabricantes e
demais estabelecím-ntos submetidos ao regime do erttqo 146. preencherão a
guia modêlo 6. com os elementos constantes do resumo quinzenal do livro
modêlo 22
§ 39 At~ c último dia da qtünzenaisubseqüente, os contribuintes a que
se referem os paráqrafos anteriores. apresentarão à repartição a guia, devídamente preenchida, recolhendo, na ruesma ocasião. as Importâncias devidas.
§ 4.° Para fins de contrôle e estatisüca serão fornecidas, juntamente
com a guia de rccolhtmento. ínfot mações sôbre o movimento quinzenal de
vendas efetuadas pelo estabelecímento, conforme instruções contidas nos
modêlos 5 e 6.
§ 5~ Quando a Importância do ímpôsto a deduzir fôr superior ao devido
pejas vendas, o saldo selá transferido para as quinzenas subseqüentes.
devendo. apesar disso. ser apresentada à repartição competente a guia
modêlo 5 ou 6 demonstrativa do saldo credor.
§ 6 v Não será permitido o recolhimento do impôsto referente a uma
quinzena, sem que ,J contribuinte tenha efetuado o pagamento relativo à
quinzena anterior de que esteja em débito, ressalvados os CélSOS em que
a falta resulte de procedimento fiscal instaurado.
§ 7 9 Para cumprimento do determinado no paráqrafo anterior, o contrtbuinte apresentará, juntamente com a guia de impôsto a recolher, a relativa
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à quinzena anterior, devidamente quitada. a qual, após verificação, será
devolvida ao interessado; em seguida, depois de numerada a guia pela
repartição, o contribuinte recolherá o imposto devido.
§ 8" Não será permitido o pagamento do ímpõsto por 'guia às firmas
devedoras de impostos. taxas e multas que não os tiverem pago ou deposttado na repartição fiscal competente, uma vez esgotados os prazos regula
mentarcs e, bem assim, aos responsáveis ou fiadores que, devidamente irrtimados, não houverem solvido no prazo legal os seus compromissos com a

Fazenda.
§ 9 Q Quando não houver impôsto a recolher, o funcionário encarregado
carimbará uma idas vias da guia, que será restituída ao contribuinte.
§ 10. O recolhímcnto espontâneo, fora do prazo fixado no § 39 , somente
poderá ser feito Com as multas previstas no artigo 407, mediante requeri-

mento-quía modêlo 12.
§ 11. No caso de n50 ser apresentada a guia de recolhimento no
prazo de que trata o § ]O, compete ao agente fiscal da seção ou circunscrição a iniciativa de promover a imediata veriltcação na escrita do con·_
tríbuínte, adotando as providências cabíveis.
.
Art. 152. Di'ariamente. a repm tição arrecadadora encaminhará ao agente
fiscal do ímpôs'o. de tcoiisumo da seção ou circunscrição onde fôr estabelecido o contribuinte, uma via das guias de recolhimento e dos requerimentosguias.
Art. 153. Aos leiloeiros cumpre cobrar e recolher o impôsto à repartição arrecadadora local por mele de. guia, dentro de cinco dias, contados
da realização do leilão, quando se tratar de «jóias, obras de ourives e relóqtos»
OU de produtos não sujeitos à selagem direta, que procederem de estabelecí..
mentos fabris sem a prova do paqe mento do impôsto .
Parágrafo único. Os leiloeiros deverão examinar se a mercadoria que
receberem para leilão procede de fabricante, comerciante ou particular, zelando
pelo paqamento do ímpôsto, sob pena de responsabilidade, nos têrmos do
artigo 136.

SEÇAO II
Dos produtos estrangeiros
PARTE

PRIMEIRA

Do Cálculo do Impôsto
Art, 151. O impôsto devido sõbre os produtos da Tabela "A". a que
se refere o artigo 1Q, quando de procedência estrangeira. será calculado:
I - Iníctalmentc, com base no 'Preço de importação ou sôbre o valor
dos produtos trazidos do exterior, ecrescído das despesas de frete. sequro e
mais' direitos eduaneíros. taxes e adicionais necessários à entrada do produto
no- Pais, procedendo-se ú conversão em cruzeiros dos valores em moeda
estrangeira, na forma prevista nos parágrafos abaixo.
§ 1 Para as importações dependentes de cobertura cambial, com base
na taxa efetiva de câmbio, íncluidos quaisquer ágios e sobretaxas, corres
pendentes à operação realizada pelo importador.
§ 2° Para as importações independentes de cobertura cambial ou desacompanhadas de documentação. com base na taxa média de câmbio do mês
anterior na cateqon a e moeda respectivas, incluídos' quaisquer ágios f>
sobretaxas apurados pela Superintendência da Moeda e do Crédito.
§ 3° Quando 'o preço de importação fôr inferior em mais de 15% ao
valor externo da mercacoría, poderá aquêle ser impugnado para efeito de
Q
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cobrança do imposte de consumo. Considera-se valor externo de uma mercadaria importada o preço, ao tempo ela exportação para o Brasil, pelo qual
esta ou mercadorias similares são livremente oferecidas à venda para o
consumo interno a todos os compradores, nos principais mercados do país
exportador, nas quantidades usuais do comércio atacadista e pelos métodos
ordinários do comércio. incluindo o custo de todos os continentes e embalaqcns de qualquer natureza, bem como outras despesas neccssárías para colocarem
;s mercadorfas em condições de serem transportadas para o Brasil.
§ 4~ Quando se tratar de produtos vendidos em leilão nas repartições
competentes ou ainda em hasta pública ou concorrência, com base .no preço
de arrematação ou venda.
II
Posteriormente, com base nas vendas de produtos tributados,
realizadas pelos importadores ou airemarantes, em cada quinzena, deduzido o
imposto calculado e pago inicialmente na forma do item I dêste artigo e
apurado segundo estabelece c artigo 156.
§ 1Q Os nnportadorea ou arrematantes procederão pela forma indicada
no artigo 147 relativamente às vendas efetuadas através de suas filiais,
agências. postos de venda ou clepósltce, ou por intermédio de outros estabelecírnentos revendedores, sujeitos ao regime do artigo 146. Do mesmo modo
procederão em relação às vendas feitas aos adquirentes do volume global
das mercadorias de um mesmo despacho de importação, vendam ou não êstes
mercadorias semelhantes ou diferentes, de outras procedêncíaa.
§ 2~ NtJ caso do parágrafo anterior, será permitido aos importadores
ou arrematantes transferir os produtos de seus estabelecimentos para o do
revendedor, mencionando na nota fiscal - que deverá ser sempre de série
especial - apenas o seu preço de venda ou de transferência, bem como, em
parcela separada, o tmpôsto correspondente. competindo ao estabelecimento
revendedor recolhe" a respectiva dítcrença, na forma prevista no artigo 156,
desde que o importador ou arrematante assim o declare expressamente na
nota fiscal. (:Multa de Cr$ 1. 000,00 a
2.000,00).

c.s

PARTE SEGUNDA

Da Escrituração e Recolhimento do Impôeto
Art. 155. A parte de ímpôsto calculada inicialmente, secundo prescreve
o ítem I do artigo anter-ior, deverá ser recolhida pelo importador, arrematante ou compr-ador, às repartições competentes, por ocasião do despacho
ou arrematação, mediante guia modêlo 10_
3 L° As guias serão organizadas no número de vias exigidas pela
repartição arrecaoadora, com base na nota de importação e fatura comercial,
ou guia de arrematação, consíqnanoo-se, além dos elementos necessários ao
cálculo dos direitos de Importação. como determina o artigo 476 da Nove
Ccnsolídação cas Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas, a quantidade,
espécie, qualidade, marca, numeração, séries e tipo, se houver, e demais eleroemos necessários
perfeita identificação do produto, cálculo e cobrança
do ímpôsto de consumo, devendo, também, nos casos de importação índe-,
pendente de cobertura cambial ou desacompanhada de documentação, ser
declarada a categoria de câmbio Pro que se classificam os produtos. (Multa
de C,S 500,00 a C'$ 1 .000,00),
§ 2" A quantidade da mercac.ona será expressa na unidade usada no
comércio e a discriminação di) espécie, marca, qualidade, numeração. sér-e
e tipo, será a da própria mercadoria e não a de sua classíftcação fiscal,
marca usada pelo importador ou aposta no volume, sendo dispensável refcrêncía à dimensão ou outras carac.ertsticas não exigidas neste Regulamento.
à
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§ 3" Se, pelo seu número e variedade, não fôr pocstvel discriminar as
mercadorias na própria guia, a discriminação poderá ser feita em relação
preenchida em tantas vias quantas as daquela. as quais, devidamente rubri...
cedas e com a indicação do número da nota de importação, serão anexadas
a cada uma das vías da guia.
§ 4" A relação poderá ser substituída por uma via da fatura comercial
leqalízada, desde c;ue contenha rõdas 85 indicações exigidas e a cada via
da guia se anexe uma da tatura .
§ 5" Não sendo possível discriminar a mercadoria. pelo desconheci...
menta de tôdas ou de algumas das características do produto. procederá o
importador de coniorm.dede rem c artigo 478 da Nova Consolidação das
Leís das Alfândeqes e Mesas de Rendas. requerendo ao inspetor ou chefe
da repartição o exame prévio da mercadoria, para determinação daquelas
característícas ,
§ 6<) Se o Impôsto a cobrar estiver em relação com o preço das mercadorías submetidas a despacho, a nota de importação mencionará os valores
globais, mas a guia d~'" impôsto de consumo os consignará espccífícadamente,
de acôrdo com a fatura comercial ou outros elementos subsidiários para
efeito de vertftcacãc e fiscalização. (Multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000.00).
~ 7 Q O funcionário uue houver de desembaraçar e dar saída aos volumes
despachados confrontará as declarações da guia visada pelo agente fiscal
com as mercadorias conferidas e com a primeira via da nota de despacho.
visando também aquela, se estiver exata, ou anotando a diferença de quanti...
dade, qualidade, preço e taxa que verificar em relação direta com o tmpôsto
devido.
§ 8<;1 As .mercadorias que se não ídentíflcarem com as descritas nas
guias de que trata éste artigo, serão consideradas como não tendo pago o
Impôsto devido.
Art. 156. A diferença de ímpôsto a ser recolhida posteriormente pelos
importadores 0:.1 arrematantes, de acôrdo com o ítem II, do artigo 154, deverá
ser escriturada e recolhida pela seguinte forma:
a) as Importações serão rcqistradas, por alíneas, em ordem cronológica,
no livro modêlo 53, com base nas guias de recolhimento do impôsto de
consumo. emitida" pela'> repartições aduaneiras;
b) as vendas serão registradas também: por alíneas e por lançamentos
diários, totalízando-se as rcspcctrvas notas fiscais, e lançando-se na coluna
eImpôsto devido» a quantia resultante da aplicação da respectiva taxa
de incidência sõbre o total obtido;
c) ao final de cada quinzena, efetuar-se-á a soma, por alíneas, do
ímpôsto pago na repartição aduaneira e a do relativo às vendas efetuadas
no mesmo per-iodo. transportando-se os totais para a guia de recolhimento
do impôsto (modêlo 11). que: deverá ser preenchida de acõrdo com as
especificações dêsse modelo;
d) a dífcrenca do ímpôsto devido será calculada, separadamente, para
cada alínea, levando-ee v crédito do contribuinte o valor do ímpôsto pago
na importação e a débito. o relativo às vendas efetuadas;
e) para a apresentação das guias e o recolhimento da diferença do impôs...
to assim apurada, serão observadas as mesmas normas estabelecidas para o
pagamento do impôsto de produtos nacionais. constantes dos artigos 151 a 153
e seus parágrafos.
Art. 157. A diferença de ímpôsto devida pelos estabelecimentos a que se
refere o parágrafo 1.0 ao ítem II do artigo 154. será escriturada pela forma
prescrita no artigo 150 no livro mcdêlo 22, e recolhida com.observâoctc das
normas estabelecidas nos artigos 151 a 153. quanto a produtos nacionais.
e
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SEÇAO III
Das Disposições Especiais
PARTE

PRIMEIRA

Artigos de higiene e cuidados pessoais (Alínea IIl)
Art. 158.

Os óleos essenciais naturais sem mistura, tributados pelo inciso

4 da alínea IH, de produção nacional, quando extraídos em instalações localizadas em .zona rural e vendidos pelo próprio extrator a comerciante por grosso
registrado, transitarão sem o pagamento do impôsto, do estabelecimento do
produtor ao do comerciante, uma vez que estejam acompanhados de guia espe..
cíal. segundo modêlo que será estabelecido pela Diretoria das Rendas Internas.
O pagamento do tributo competírá, então, ao comerciante que fica equiparado.
para os efeitos dêste Regulamento, ao fabricante. Se, porém, as vendas forem
feitas diretamente a industriais de produtos da alínea 111, deverão sair do estabclecímento produtor acompanhados da nota fiscal, sujeitos ao Impôsto pre ..
visto.
PARTE SEGUNDA

CALÇADOS (Alinea V)
Art. 159. Os fabricantes, importadores ou arrematantes de produtos dessa
alínea são obrigados a marcar o número de ordem de fabricação, importação
ou arrematação, por par, observadas as seguintes normas:
1~) _. a numeração, em elqansmos de caracteres visíveis, de altura não
inferior a 5 (cinco) milímetros, será aplicada na parte interna de uma das
polainas ou perneiras e na parte externa do solado de um dos pés de cada par,
nos demais produtos, facultada, nestes, a aplicação interna;
~~ \ deverá ser usada numeração seguida e ininterrupta, reiniciada no
pr-incipio de cada ano civil ou quando atingir a 99. 999. permitindo-se o uso de
nume-nções repetidas, desde que distinguidas por seriação alfabética, numérica
ou resultante da combinação de letras e números, antepostos ou pospostos ao
numere principal e designativos da seção, mêa da fabricação ou qualquer outro
elemento de referência:
3'") - nas fábricas com produção de mais de 30.000 pares mensais, a
numeração poderá ser reiniciada no princípio do mês, desde que o processo de
seríacõc indique o mês a que corresponder a fabricação:
4~) a numeração deverá ser estampada, vulcanizada ou impressa no
próprio produto ou em seu fôrrc. de forma Indelével. permitida a sua aplicação
por meio de etíquêta de papel. couro. borracha ou outra matéria, ou nos próprlos rótulos a que se refere o artigo 57, com fixação por meio de cola forte ou
outro processo que impossibilite a suá retirada sem destrui-la e evite a reutilização, considerando-se como artíftcío doloso para soneqacão do impôsto o
reaproveitamento de etiquetas ou rótulos, que contenham numeração.
Art. 160. A numeração dos produtos dessa Alínea far-se-á obrigatària..
mente:
a) Quando de procedência estrangeira - dentro de 48 horas da respectí...
va retirada da repartição aduaneira. quando esta fôr da mesma localidade do
estabelecímento importador, ou dentro do mesmo prazo, da data do recebimento
dos produtos pelo importador. estabelecido em outra localidade;
b)
nos produtos fabricados por estabelecimentos considerados oficina, nos
têrmos do artigo 55, - no momento em que estiverem prontos para venda ou
expedição;
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c) nos fabricados em estabelecimentos não referidos na letra anterior, antes dó saída dos produtos da fábrica ou do seu acondicionamento em volumes.
marcados para expedição.

Art. 161. Quando os produtos dessa alínea não estiverem numerados. ou
a numeração não obedecer às prescrições dos artigos anteriores, serão consídemeios como não tendo satisfeito o impôs to, que será calculado com base no
preço de venda no varejo vigente no mercado.
Art. 162. Se pelos rótulos e outros elementos subsídiéríos puder Identíftcar-se o fabricante ou o importador de produtos dessa alínea, apreendidos sem
nota fiscal e com a numeração acima do maior número de ordem em uso pelo
fabricante ou importador, serão considerados, como não tendo satisfeito o Impôsto, tantos pares idênticos quantos sejam os números excedentes.
Art. 163. Os calçados isentos do ímpõsto pelo artigo 6:', letra b, item VI,
dêste Requlamento, são dispensados da numeração, mas deverão ter, obriqatórtamente, marcado pelo fabricante, na parte externa do solado de cada pé, o
preço máximo -de venda no varejo, bem como a expressão "ISENTO DO IMP6STO DE CONSUMO", observando-se, quanto à marcação, o estabelecido
no art. 159. norma 4~, sob pena de serem considerados produtos tributados e,
assim, sujeitos seus fabricantes a tôdas as exigências e penalidades dêste Regulamento.
Art. 164. Para suprir as exigências do artigo 82, § 4.°, é 'facultado aos
fabricantes ou importadores de produtos dessa alínea adotar romaneío, no qual
registrarão todos os elementos exigidos naquele dispositivo, de modo a identificar os produtos, mencionando na nota fiscal a série e o número do romanelo,
e, nêste, a série, número e data da nota fiscal
Parágrafo único. Aplicam-se aos romaneios, quando utilizados para êsse
fim, as disposições contidas no artigo 82 e seu § 3.° e no artigo 87 e seus
parágrafos.
Art. 165. Também serão consideradas supridas as exigências do § 4.° do
artigo 82, se os fabricantes cumprirem as sequíntes condições:
a) empregarem, compreendida a fábrica e suas filiais, mais de 500 operártos, nos- têrmos da letra "a" do artigo 56;
b) escriturarem, de acôrdo com as instruções nêle contidas, o livro espe...
clal de contrôle, modêlo 28, registrando tôdas as fases da fabricação e numerando os produtos, pelo modo previsto na norma 1~ do artigo 159, desde a
fase inicial;
c) estamparem nos próprios produtos ou em seu Iôrro. de forma indelével,
além do número de fabrtcação.. os outros elementos necessários à SUa perfeita
ídenttfícacão com o livro de contrôle:
d) indicarem, obríqatóriamente. na nota fiscal ou' no romaneio que a inte..
qrar. por ocasião da saída da fábrica. o número correspondente ao modêlo do
produto constante do livro da produção. dispensados, nêsse caso, de citar o
número de fabricação, na nota fiscal:
e) mencíonarem. na caixa ou envoltório referente a cada par, êsse número
de modêlo e o número da nota fiscal correspondente.
Parágrafo único. A escrituração, a que se refere a letra "b" dêste artigo.
é supletiva da do livro modêlo 27. dispensada. no entanto.. nêste. a citação dos
números de saída dos produtos.
Art 166. O não cumprimento das condíções estabelecidas no artigo an..
terior importará em cancelamento da faculdade de não citar na nota fiscal o
número dos produtos dela constantes.
Art. 167. Quando a própria firma fabricante de produtos dessa alínea
mantiver estabelecimento varejista ou efetuar vendas a firmas atingidas pelo
reotme nrevísto no artigo 146. o tmpõsto será calculado e pago, em relação
aos produtos qUE' vender por intermédio dêsscs estabelccímcntos. com base no
respectivo preço de venda no varejo, reduzido ele 20% (vinte por cento), desde
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que êstes. além das demais obrtqacõcs estabelecidas, escriturem o livro modêlo
22 e cumpram também o disposto nos artigos 147 a 15t.
Art. 168. Os Iabrtcantes ou importadores de produtos dessa alínea, além
das formalidades de ordem geral determinadas por êstc Regulamento, são obrígados a ter e escriturar, de acôrdo com as respectivas instruções, os livros modelos 20, 21 ou 21~A e 27, destinados ao contrôle da produção e das vendas.
Art. 169. Os calçados. que, já usados pelo ccnsumídor. forem confiados
aos próprios fabricantes para consêrto, não incidirão em novo impôs to, desde
que os estabelecímentos mantenham registro comprobatório correspondente, de
acôrdo com o modêlo que fôr criado pela Diretoria das Rendas Internas.
Art. 170. Os estabelecimentos fabris de artigos dessa alínea, com produção mensal superior a 100.000 pares, ficarão dispensados de mencionar, nas
notas fiscais emitidas, os números de fabricação dos produtos. desde que auto-rizados pela Diretoria das Rendas Internas. obedecidas as seguintes normas:
1~) - os produtos serão numerados pela, forma exigida no artigo 159, de
preferência durante a fase da fabricação 0\1 até a sua ultimação, devendo ser
usada, para cada tamanho. uma série alfabética ou numérica, distinta;
2") ~ díàrtamente deverá ser registrada, no livro de produção modêlo 27,
a quantidade de pares produzidos. com indicação, na coluna correspondente. dos
números de fabricação respectivos:
3~) ~' fica dispensada a indicação. nas notas fiscais. dos números de fabricação aplicados em cada par. íudícando-se apenas a quantidade e a série a
que pertencer cada partida faturada:
4~) por ocasião da saída 90S produtos do estabelecimento fabril. na
parte exterior de cada caixa ou invólucro de acondicionamento, deverá ser tndícado o número da nota fiscal que lhe corresponder:
S") - na coluna de saída do livro de produção modêlo 27. fica igualmente
dispensada a indicação dos números de fabricação dos produtos.
Art. 171. Nos calcados de solados de quaisquer fibras têxteis. fabricados
em estabelecimentos com 'produção superior a SOO. 000 pares mensais. fica também
dispensada a numeração unitária de fabricação. desde que; impressa. em cada
par, uma indicação alfabética ou numérica por tamanho. Nas notas fiscais
somente será necessário indicar. nêste caso. a quantidade de- pares e a sérte
a que cada quantidade corresponder, reqistrando-se, por meio de etiquêta especial, nos volumes, o número da nota fiscal.
Art. 172. Para adotar qualquer dos processos especiais estabelecidos nos
artigos 164. 16S, 170 e 171. cada estabelecímento fabril deverá requerer autorização ao Diretor das Rendas Internas, obrtqando-se a cumprir tôdas as exlqêncías previstas.
Parágrafo único. O Diretor das Rendas Internas'. concedendo a autorização. expedirá circular, cujo número e data deverão constar, em caracteres
impressos. bem visíveis. das notas fiscais dos fabricantes. com a seguinte declaracão: "Esta firma está autorizada, pela Circular no"
, de
.
do Diretor: das Pendes Internes, a proceder de conformidade com os eitíaos
.
• • • . . • • . .• do Regulamento do ímpõsto de consumo."
PARTE TERCEIRA

PRODUTOS DIVERSOS (ALlNEA XXI)
Chapéus, bonés e semelhantes, de qualquer matéria - Inciso 2
Art. 173. O ímoôsto Incide também sôbre as reformas executadas nos
chapéus de senhoras - e crianças.
a) -

b) -

Guarda-chuva ou guarda-sol, de- qualquer matéria -:'- Inciso 5
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Art. 174. O fabricante que receber quarda-chuva ou quarda-sol para reforma terá, autenticado pela repartição competente, um talão especial de onde
extrairá nota por meio de carbono para ser entregue ao proprietário, indicando
nome e residência dêste . (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
PARTE

QUARTA

lóIAS, OBRAS DE OURiVES E RELóGIOS (ALlNEA XXVI TABELA "B")
Art. 175. Os produtos dos incisos 1 e. 2 dessa alínea pagarão o irupôsto
com base no preço de importação ou do fabricante, pagando o Importador,
benefícíador, reformador, transformador ou comerciante, o ímpôsto correspondente às diferenças sucessivas entre os preços de aquisição e revenda, até a
operação final de venda ao consumidor, apuradas globalmente no fim de cada
quinzena e obedecidas, a êsse respeito, as normas' aplicáveis aos produtos da
Tabela nA",
Art. 176. Para escrituração e recolhimento do impôsto, os fabricantes ~
importadores ,lrocederão de acõrdo com as normas previstas nas seções I e
Il, dêste Capitulo.
Paraqrafo único. De igual forma procederão os benefícíadores, translormadorcs, reformadores e comerciantes revendedores, inclusive as filiais, aqêncías, postos de venda, depósitos, 01'> quais escriturarão o livro modêlo 30, ae..
dítando-se pelo Impõsto constante das notas fiscais de aquisição dos produtos
ou pelo correspondente às restituições de seus viajantes e vendedores ambulantes e se debitando pelo impôsto relativo às vendas ou saídas dos produtos de
cada estabelecimento. A diferença entre essas duas parcelas, apurada quinzenalmente, corresponderá ao valor' do impôsto a recolher ou ao saldo credor
a ser transportado para a quinzena subseqüente.
Art. 177. Os produtos a que se refere o artigo 175 deverão ser numerados por meio de etiquetas aplicadas em cada objeto, pela 'ordem de fabricação
ou da entrada no estabelecimento, cumprindo ao fabricante, transformador,
montador, beneftcíador. reformador, importador, comerciante ou sua filial, aqêncía. depósito, pôsto de venda ou vendedor ambulante, ter sua própria série de
numeração.
§ 1.0. :B permitida a numeração, por lote, de objetos idênticos, pela ordem
de aquisição ou de entrada no estabelecimento, adicionada da indicação da
quantidade de objetos agrupados sob o mesmo número, por exemplo: "85/100",
se cem fôrem os objetos e 85 o número de ordem recebido na entrada.
§ 2:> Os produtos assim 'numerados e etíquetados deverão ser reqistrados, dentro do prazo de vinte e quatro horas do recebimento ou fabricação,
quando se tratar de fabricação própria. em livro modêlo 31 ou 33, obedecidas
as ínstrucões deles constantes, servindo os livros dos mercadores ambulantes
para todos os lugares que percorrerem.
§ 3.° As vendas dos produtos do inciso 1 serão registradas diàrlamente
no livro modêlo 32, segundo as instruções nêle contidas, por número e quantídade de objetos vendidos ou saídos do estabelecimento, agrupados num só re..
qístro do mesmo número; por exemplo: «85/50», se cinqüenta forem os objetos
do número 85 vendidos ou saídos naquele dia. As do inciso 2 serão registradas
no livro modêlo 33.
Art. 178. Ao mercador ambulante se aplicam tôdes as exigências a que
estão sujeitos os comerciantes e mais a de exibir mensalmente, até o décimo
dia útil do mês subseqüente, à repartição arrecadadora da localidade em que
se encontrar, tanto a Patente de Registro como os seus livros fiscais. Nestes
o agente fiscal de plantão ou, em sua ausência. .o chefe da repartição, aporá o
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"visto" depois de conferidas as vendas e o impôsto pago fazendo o mesmo na
Patente de Registro.
Art. 179. Aos viajantes e representantes leqais de firmas registradas para
o comércio dos produtos dessa alínea, quando no exercício destas funções, não
se aplica o disposto no artigo anterior. desde que possam exibir docume-ntação
da firma que representem. referentes às mercadorias que transportar-em. quando tais mercadorias, constando apenas de uma peça de cada ar-tiqo. não se
destínaren- à venda c servírem apenas de amostras, uma vez que estejam
acompanhadas de nota fiscal devidamente autenticada, extraída em nome do
vlajaote ou representante.
AJ't. 180. O viajante ou representante legal de firmas registradas para Q
comércio dos produtos dessa alínea, quando transportar, ao invés de mosrruário· constituído de uma só peça de cada artigo, mercadorias para, na ocasião
da venda, serem entregues aos compradores, só poderá tê-Ias em seu poder
com nota fiscal de transferência, modêlo 18;~ fornecida pela firma, com o' impôsto devidamente escriturado no livro modêlo 30, para recolhimento na quinzena subseqüente à da saída.
§ 1.0 O viajante ou representante vendedor ambulante deverá possuir
talão de série especial de nota fiscal da firma, com indicação do seu nome.
sujeito às exigências de autenticação, do qual extrairá, para cada venda. uma
nota com a indicação do ímpôsto correspondente ao valor total dos obtetos
vendidos.
§ 2. 0 Finda cada viagem, o viajante ou representante vendedor ambulante relacionará, no verso da nota fiscal de transferência fornecida pela firma.
as notas fiscais de venda por êle emitidas, com indicação do impôsto corres"
pendente, bem como a quantidade e números dos objetos que devolver.
A
firma, no livro modêlo 30, se creditará pelo total do impôsto constante da referida nota fiscal de transferência e se debitará pelo total do ímoôsto constante
das notas fiscais expedidas pelo viajante, ou representante vendedor ambulante.
§ 3.0 Os produtos devolvidos serão etiquetados com nova numeração.
que servirá para sua reínclusão no livro modêlo 31 ou 33.
Art. 181. Todos os que efetuarem, por qualquer forma, vendas de produtos dessa alínea. inclusive os leiloeiros, clubes de mercadorias e Caixas Econômicas, quer os tenham recebido já prontos, novos ou usados, quer os beneficiem, reformem ou transformem, são equiparados aos fabricantes. para os
efeitos dêste Regulamento.
Art. 182. Os artefatos confectonados de qualquer matéria não preciosa,
ornamentados com pérolas, pedras preciosas ou semi-preciosas, ou com partes
de ouro, prata, platina ou respectivas ligas, ficam sujeitos ao ímpôsto da mesma alínea XXVI.
Art. 183. A aplicação dos metais, pérolas ou pedras preciosas ou semi ..
preciosas. a que se refere o inciso L em quaisquer objetos ou obras, por neces..
sídade técnica ou científica. não os sujeita ao ímpôsto dessa alínea.
Parágrafo único. Não se consideram ornatos ou partes inteqrantes. a que
se refere o mesmo inciso, os acabamentos de ouro. prata ou platina, por meio
de galvanoplastia. folbeamento (plaquê). pintura ou processos semr-lhantes
Art. 184. Nas obras feitas por encomenda e nas transformações de objetos com emprêqo de matérias primas referidas nessa alínea, pertencentes a par...
üculares. o Imposto será calculado sôbre o valor total da obra. inclusive o
dessas matérias e dos obietos que sofreram transformação.
§ 1.0 Quando se tratar de simples consêrto ou beneficiamento de objetos
usados, o impôsto incide sôbre o valor da mão de obra e das matérias adtcíonades ao obleto consertado ou beneficiado ainda que fornecidas 0("10 cliente.
0
& 2.
Quando a encomenda fôr feita por comerciante reqistrado para o
comércio dessa alínea, tanto as matérias primas como os objetos encomendados
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serão acompanhados da nota fiscal modêlo 16, observando-se, quanto ao pagamento do impôsto, o que preceituam os artigos 175 e 176.
Art. 185. O::. comerciantes que adquirirem de particulares produtos dessa
alínea, assim compreendidos os recebidos em troca Ou como parte do paqamenta de outros, deverão exigir o competente recibo, do qual constarão o nome
e o enderêço do vendedor, o número de sua caderneta de identidade, a descrição detalhada e o prece dos objetos.
Parágrafo único. O comerciante registrará a entrada no livro modêlo 31.
fazendo menção do recibo, e cumprirá as demais exigências legais.' pagando
impôsto integral, quando vender o produto.
Art. 186. Os que fabricarem, beneficiarem. transformarem, reformarem.
transportarem ou venderem produtos dessa alínea são ainda obrigados:
a) a ter o talão nota fiscal modêlo 16, devidamente autenticado, e fornecer ao comprador a nota fiscal de tôda e qualquer venda que fizerem, na
qual indicarão, obrigatoriamente, o número de registro do objeto, sendo dispensada, nas vendas feitas a consumidor. por unidades de objetos, a indicação
do nome e enderêço do comprador (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00) i
b) a ter, devidamente autenticado pelo mesmo processo dos livros fiscais, Um talão-nota especial, com cópias a carbono, para o registro de encomendas, consertos, transformação ou beneficiamento de objetos de terceiros, no
qual, em cada caso, serão esclarecidas as caractertstícas do trabalho a executar.
o valor da matéria prima 'ou do objeto recebido, se houver, a estimativa .:10
preço da obra e o nome e endereço do cliente, ao qual será entregue a primeira
via da referida nota (Multa de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 1.000,00);
c) a ter os livros modêlos 30 a 33. e escritura-los segundo as instruções
neles contidas. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,QO).
Art. 187. São excluídos do regime especial estabelecido pelos artigos 175
a 186, os relentos de que trata o inciso 3 dessa alínea, cujo ímpôsto será devi..
do e pago pelos fabricantes. transformadores, montadores, beneftcíadores e
estabelecimentos a que se refere o artigo 116. de acôrdo com as normas
previstas pera os produtos da Tabela "A",
CAPÍTULO X

DO IMPOSTO POR ESTAMPILHAS
SEÇAO I
Das estampilhas

Art. 188. As estampilhas terão a declaração genérica - "IMPoSTO
DE CONSUMO" - e serão aplicadas nos produtos obedecendo ao sequínte:
a) cintas especiais para charutos e aguardente simples de cana,
nacionais:
b) cintas comuns - para bedidas:
c) rctanqula-es comuns - para os demais produtos.
Art. 189. As estampilhas serão de três côres:
a) verde - para os produtos nacionais em geral;
b) bistre para a aguardente nacional, simples, de cana de açucar:
c) encarnada para os produtos estrangeiros.
Art. 190.
depositadas.

As estampilhas serão feitas na Casa da Moeda, onde ficarão

ATOS DO PODER EXECUTIVO

317

Art. 191. A Casa da Moeda organizará albuns contendo espécimes de
tôdas as fórmulas em circulação. cabendo . à Diretoria das Rendas Internas
distribui-los às repartições interessadas na arrecadação.
Art. 192. Ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional compete expedir
circular. divulgando) o formato c CÔI das estampilhas, bem como sua emissão
e recolhimento.
Art. 193. A Diretoria das Remias Internas supertntenderá o serviço de
fornectmenro de estampilhas e indicará os valores para a apr-rv ação do
Diretor-Geral da Fazenda Nacional, depois de preparados os desenhos pela
Casa da Moeda.
Paraqrafo único. A mesma Diretoria poderá determinar o fornecimento
a qualquer repartição dos Estacios ~ e autorizar a requisição direta das
estampilhas. quando se tornar necessário ao serviço de arrecadação do
Impôsto.

SEÇAO II
Da venda e aquisição das estampilhas
Art. 194. Para cobrança do impôsto, as estampilhas serão vendidas:
a) na Capital Federal. - pela Recebedoria do Distrito Federal e Seus
postos de arrecadação c pela Alfândega do Rio de Janeiro:
b)
nos Estados e Territórios, pelas repartições arrecadadoras. nas
respectivas zonas.
ArL 195. As repartições encarregadas da venda e suprimento das
oestampilhas requisitarão o fornecimento necessário:
a)
as Recebedortas Federais. as Alfândegas do Rio de Janeiro e de
Santos e as Delegacias Fiscais - à Casa da Moeda;
b) as estações arrecadadoras dos Estados e dos Territórios às ree...
pectívas Dcleqacías Fiscais. exceto as Mesas de Rendas 'alfandegadas. que
serão supridas por intermédio das repartições a que se subordinarem. nu
por aquelas que a Diretoria das Rendas Internas, em casos excepcionais,
determinar.
Art. 196. As esramprlhas serão vendidas. mediante guia (Modelos 3 e 4):
a)
aos fabrtcante s e aos que lhes forem equiparados. aos comerciantes
importadores e aos que tíverern ti faculdade de receber produtos com o
imposto a pagar - com a apresentação da Patente de Registro.
b) aos estebelecrmcutos públ.cos federais. estaduais ou municipais e
aos leiloeiros - em face de requtsíção:
c)
para os produtos apreer.didos, adquiridos em hasta pública. havidos
de inventário ou falência, ou para suprir qualquer falta dev.demcnte justificada - 'mediante requerimento.
Paráq-eto úntco. As rcpcrtícôrs arrecadadoras competentes. oos casos de
apreensão de mercadoria." cstrançetras sem o pagamento do tmpõsto devido.
requisitarão às Alfândegas ou Delegacias Fiscais as estampilhas próprias.
Art. 197. O adicional. previsto no parágrafo único do artigo 413. será
cobrado por verba na própria quia de aquisição de estampilhaa .
Aft. 198. A aquisição de estampilhas obedecerá nos sequ.ntev .l'mírcs:
a) pelos importadores .- em importância correspondente à cuantíd-rle
c qualidade de farovvcrtrtcada La conferência dos artigos submcttdos a
despacho. ou ao valor resultante da verificação feita peto aqenre fi..tear,
observadas as modalidades de selagem previstas neste Reçucunento:
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b) pelos fabricantes - em importância nunca ínfe.for a Cr$ .JG,OO;
c) pelos estabelecimentos púbdcos em qualquer Importâncrs:
na impor...
d) para os demais casos previstos neste Requla.nento têncta necessana.

Art. 1'99. As guias para aquisição de estampilhas serão organizadas em
quatro vias: a primeira acompanhará o processo de despacho ;:18.5 Altãndeqas e Mesas de Rendas. ou fiCarei arquivada nas repartições arrecadadoras.

quando se tratar de produtos nacíonaís: a segunda constituíra documento
<I terceira será entre que
ao contribuinte e a quarta será cncamínhada <:10 agente fiscal do impôsto de consumo da seção ou circunscrição
fiscal em que fõr estabelecido o contribuinte.
de receita;

Art. 20l\ Terminada, mos Alíêndeqas e Mesas de Rend ',S, a conterencía
das mercadorias submetidas a cespacho, a guia será visada se csr-ver exata,
ou ne;a se anotará. assim como m, nota de despacho, a <:in..::.?iça venltcada.
Art 201. Será recolhido por meio de guia o rmpôsto rete-ente a merr-adonas importada" pOI" partic.uior ee, para seu consumo, c índustría;a, para
cmpreqo em suas íudüsrríae.
Art . 202. A repartição, ao vender estampilhas a contribuinte que receba
produto com c Imp ôsto a pagar, Iará o confronto da nota de remessa aprc..
sentada pelo comprador com a que houver recebido da repartição de procedência.
§ 1~ Quando, por qualquer motivo, o comprador não apresentar a nota
de que trata êste artigo, a venda das estampilhas será feita de acôrdc com
a mcrcaoona descrito. na nota ou telcqrama recebido pela repartição.
§ 2~ Na ausência de nota ou telegrama, as estampilhas serão Iornecídas,
apos venncaçao dos produtos recebidos pela fiscalização do imposto de
consumo.
Art. 203. Quando as estampilhas, que acompanharam os produtos. não
correspondcrem . ao valor do ímpôsto relativo aos novos volumes. em que
tiverem de ser expostos
venda, poderão ser trocadas na repartição local,
por outras de valores aprcprtedos. Os que receberem produtos [á estampl...
lhados poderão adquirir novas fórmulas mediante requerimento.
~ I~
O pedido das novas estampilhas será formulado por meio de guias.
nas quais o interessado mencionará a quantidade. espécie, valor unitário. e
total das estampilhas entregues pai a troca, assim como os caractertsttcos da
respectiva inutilízação, fazendo-as acompanhar da nota fiscal do vendedor.
que será resnturda após vertftcada a exatidão das declarações.
§ 2~ O chefe da repa-tíção fará examinar se os volumes correspondem
às declarações da nota fiscal e às estampilhas apresentadas, fornecendo em
sequrda as das taxas necessárias.
~ 3~ As estampilhas recebidas em troca serão inutilizadas, na, forma re...
à

qulamentar .

Art. 204.

Não serão vendidas estampilhas:

a)
às firmas devedoras de impostos, taxas e multas, que não os tiverem
pago ou depositado na repartição fiscal competente, uma vez esgotados os
prazos rcqulamentares:

b) aos responsáveis ou fiadores que, devidamente intimados, não hou ...
verem solvido. no prazo legal, seus débitos com a Fazenda.

Art. 205. S6 serão vendidas estampilhas que correspondam formate valor e espécie - aos produtos a estampilhar ,

na côr,
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SEÇAO III
Do contrôle e escrituração
Art. 206. Os fabricantes dos produtos sujeitos à selagem direta, além
das demais exigências de caráter geral dêste Regulamento e das obrigações
especiais estabelecidas para controle dos produtos que fabriquem. são obrigados a ter o livro modêlo 34 e o talão nota fiscal modêlo 16, e a escrtturá-los de acôrdo Com as instruções neles contidas. (Multa de Cr$ 1.000,00

a Cr$ 2.000,00),

SEÇAO IV
Do cálculo do impósto e seu pagamento por meio de estampilhas
Art. 207. O impôsto será calculado segundo a modalidade de íncidênda Indicada na respectiva alínea:
a)
b)
c)
d)
e)

sôbre o preço de arrematação ou importação;
sôbre o preço de venda do fabricante ou do importador;
sôbre o preço de venda no varejo;
em razão das quantidades de volume ou pêsor
pelas diferenças sucessívas entre o preço de aquisição e o de revenda.

Art. 208. O Impôsto será pago:
a)
quando SP. tratar de produto nacional pelo fabricante ou COD~
tríbuíntes a êlc equiparados. por meio de estampilhas próprias, aplicadas em
lugar visível de cada unidade ou grupo de unidades tributadas. antes da
sarda do estabelecimento, observadas as normas especiais para as diversas
alíneas;
b) quando se tratar de produto estrangeiro:
I - nos de raxacã-a específica ou com base no volume, pêso, ou preço
de venda no varejo, o recolhimento do ímpõsto será feito pelos importadores
ou arrematantes nas repartições aduaneiras, pela importância integral, ficando
dispensada a respectiva escrituração no registro de contrôle "do impôsto
[modelo 53);
11 quando sujeitos ao regime "ad-valorem", por meio de selagem
direta, excetuados os da alínea XXIII. proceder-se-á da seguinte forma:
1) o rmpôsto devido nas repartições aduaneiras será pago, por estampilha, com base no preço de importação, e seu valor levado a crédito no
livro modêlo 53;
2) por ocasião da venda, o ímpôsto será calculado na nota fiscal,
com base no respectivo preço, obedecendo-se à mesma tabela aplicável para
fins de selagem direta,
3) o valor resultante do cálculo será debitado no livro modêlo 53.
para apuração da diferença devida no término da quinzena.
Hl - Os contribuintes referidos nos incisos do item anterior, deverão
indicar, em parcela separada, nas notas fiscais, emitidas por ocasião das
vendas. a importância total do impôsto respectivo, ressalvando em caracteres
impressos ou :J. carimbo que a diferença devida será recolhida por guia.
IV - Quando se tratar de produtos da alínea XXIII (móveis), a complementação do ímpôsto se fará com estampilhas de côr verde, para produtos
nacionais.
Parágrafo único. Os revendedores a que se refere o artigo 146. dos
produtos de selagem direta, quando sujeitos ao regime "ad-valorem", excetuados
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os da alínea XXIII, deverão, também, declarar nas notas' fiscais emitidas, que
a diferença do impôsto será recolhida por guia, cumprindo observarem o disposto
no Capitulo IX dêste Regulamento.
Art. 209. Compete o estampílhamento dos produtos estrangeiros:
a) aos importadores atacadistas e comerciantes qrossístas. por. ocasião
da venda, quando o comprador fór particular, ambulante ou contribuinte não
registrado para 0 comércio do produto. quando venderem a mercadoria a
retalho, ou quando a expuserem como amostra ou à venda, obedecido, quanto
aos produtos sujeitos 30 tmpósto de acôrdo com o preço de venda no
varê]o, o que estabelecem a!'> almeas respectivas:
b) aos comercíarves retalhistas. quando tiverem de iniciar a venda a
retalho. ou quando venderem o" produtos que receberem em volumes intactos
acompanhados de estampilhas, obedecido. quanto aos produtos sujeitos ao
impôs to de acôrdc com o preço de venda no varejo. o que estabelecem as
alíneas respectivas:
c 1 aos donos ou seus representantes legais. por ocasião do recebímento, quando se tratar' de mercadoria apreendida.
Art. 210. Aos leiloeiros cumpre estampilha- os produtos por ocastãc
de sua entreqa. quando vendidos a particular ou a comerciante não registrado.
Parágrafo único. Os leiloeiro:'> deverão examinar se a mercadoria que
recebem para leilão procede de fabricante, comerciante ou particular. zelando
pelo pagamento do ímpôsto, sob pena de responsabilidade. de acôrdo com o
artigo 136.
Art. 211. As estampilhas serão aplicadas de acôrdo com as disposições
especiais para. cada alínea ou inciso. permitido, nos produtos que não tragam
invólucros. o estampílhamento em Iõlha ou fita de papel, desde que a díftculdade de aderência ou ações químicas do produto prejudiquem a selagem
ou a estampilha.
Art. 212. P~r<'1. complementação de selagem poderá ser empregada mais
de uma estampilha da mesma espécie. salvo o disposto nos itens Il. Hl e
parágrafo único de- item IV, do artigo 208. Em qualquer dos casos não
serão computadas as que se acharem sotopostas. com o valor encoberto.
Art. 213. Os fabricantes importadores e outros adquirentes de estampílhas para produtos nacionais ou estrangeiros são obrigados a assinalá-las no
lado impresso, por ocasião de aplicá-las ou remetê-las ao comprador. com a
firma ou as iniciais e o número em algarismos arábicos ou romanos da
alínea de incidência em que o produto estiver compreendido. a tinta, picote
ou outro qualquer processo mecânico, contanto que a indicação do valor da
estampilha e as marcações exigidas fiquem visíveis. (Multa de Cr$ 500.00

a Cr$ 1.000,00).
Art. 214. As estampilhas que acompanharem os produtos remetidos ou
vendidos pOI fabricantes ou comerciantes, nos casos previstos neste Requlamente, serão também marcadas no verso pelo remetente com indicação. a
carimbo, tinta ou lápis-tinta, do número. capacidade ou pêso dos volumes
(conforme o caso), data da entrega ou remessa, número da nota fiscal respectiva, firma e sua localização, de maneira a abranger a totalidade das
fórmulas correspondentes a cada volume. Tratando-se de remessa a comer..
ciante por grosso do produto. devidamente registrado, a indicação poderá
ser feita sem abranoer a totalidade das fórmulas contidas em cada' Iôlha de
estampilhas ou parte de fôlha .
Paráqrafo único. Na inutilizaçâo a que se refere êste artigo é obrigatória
a repetição. por extenso. do algarismo ou algarismos indicativos do dia da
ínuttlízacão . (Multa de Cr$ 500.00 a Cr$ 1.000.00, aos que infringirem o
disposto neste artigo e seu paráqrafo}.
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Art. 215. Nos casos de estampílhamento em globo dos volumes, as estampilhas serão inutilizadas, na parte impressa, por meio de traço forte. de
tinta ou lápis-tinta, e com a data do dia da venda. observada a exigência
-do paráqrafo único do artigo anterior. Se os volumes forem abertos para
.exposíçào à venda, os produtos permanecerão nos seus envoltórios. de maneira
que se possam verificar as estampilhas, que serão inutilizadas com a data
.do início do retalhamento. (Multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00).

SEÇÃO V
Das contravenções relativas às estampilhas e sua aplicação
Art. 216. Consideram-se não estamptlhados os produtos nos quais tenham
.sído aplicadas estampilhas ou que estejam por elas acompanhadas:
8) destinadas a produtos nacionais, quando se tratar de produtos estran..
geiros e více-versa, salvo o disposto nos itens Il, IIl, IVe seu parágrafo
'único. do artigo 208;

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

especiais, destinadas a outro produto;
comuns, quando houver fórmulas especiais para o estampllhamento:
de formato diverso de destinado ao estampilhamento:
não inutilizadas ou não marcadas de acôrdo com êste Regulamento:
qu. não estiverem em Circulação;
que contíverem emendas, rasuras ou borrões;'
que estiverem em desacôrdo com as prescrições dêste capítulo.

Parágrafo único. Considerar-se-ão sem efeito legal as estampilhas nos
-casos dêste artigo e serão apreendidas e inutilizadas. independentemente da
multá em que incorrerão o fabricante ou o importador e o adquirente. pela
falta de pagamento do impôsto.
Art. 217. Ninguém poderá vender. trocar ou ceder, por qualquer forma,
as estampilhas adquiridas. salvo quando se tratar de venda ou transferência
-de estabelecimento comercial ou industrial. (Mu1ta de Cr$ 10.000.00 a
20.000,00).
Art. 218. Não é permitida a compra, venda ou troca de estampilhas
.senão nos casos previstos neste Regulamento. perdendo os possuidores, inde..·
.pcndentemente da multa que couber. o direito àquelas cuja procedência legal
não fôr justificada. (Multa de Cr$ 10."000..00 a Cr$ 20.000,00).
Art. 219. Nenhum comerciante poderá ter estampilhas em quantidade
-excedente a 5% à necessária ao estampilhamento das mercadorias existentes
-em seus estabelecimentos, sob pena de serem aprendidas as excedentes. (Multa
de
1.000,00 a
2.000,00).
§ 1~ Constitui contravenção a posse de estampilhas que pertenceram a
produto já consumido, bem como a de estampilhas' extraídas de produtos
consumidos ou não.. (Multa de 25.000,00).
§ 2 Q Constitui, também, contravenção, independente da ação criminal
que no caso couber: vender, comprar, empregar ou possuir, soltas ou apli..
cadas. estampilhas falsas. (Multa de Cr$ 50.000,00).
Art. 220. As estampilhas recebidas com a mercadoria que tenha sido
-empreqada na confecção ou preparo dos produtos serão recolhidas mensal..
mente. mediante guia, à' repartição arrecadadora local. até o décimo dia útil
-do mês subseqüente. mencionando-se no 'livro fiscal o seu recebimento e
-recolhímento, a entrada da mercadoria e a quantidade empregada na indústria.
{Multa igual ao valor das estampilhas, não inferior a Cr$ 1.000,00).

c-s

c-s

c-s
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Parágrafo umco. As estampilhas recolhidas pelos contribuintes serão:
incineradas nas Delegacias Fiscais e Recebedorlas, mediante as cautelas ne ...
cessérías .
Art. 221. Constitui contravenção o emprêqo de estampilha já usada bem.
como a venda ou exposição à venda de mercadorias assim estampilhades.
Parágrafo único. Provada a boa-fé do expositor a responsabilidade

recairá apenas sôbre o vendedor.

(MuIta de Cr$ 25.000,00).

SEÇÃO VI
Disposições especiais
Art. 222. Estão sujeitos ao pagamento do impôsto de consumo, mediante
selagem direta, segundo as normas especiais estabelecidas nas Partes deste
seção, os seguintes produtos:
a) Café torrado ou moído:
b) Móveis;

c)
d)
e)

Fumo;
Fósforos:
Bebidas.
PARTE PRIMEIRA

CAFl'! TORRADO OU MOlDO (ALlNEA XXII)
Art. 223. Os fabricantes e reacondícíonadores de café torrado ou moídoe os moedores de café torrado, aplicarão as estampilhas. devidamente assina...
ladas na forma do artigo 213. por meio de goma forte. no Iêcho dos
invólucros ou recipientes. de modo a que se rompam ou inutilizem. ao serem

os mesmos abertos. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Parágrafo único. Além das demais exigências dêste Regulamento. os,
moedores de café torrado escriturarão. obrigatoriamente, o livro modêlo 36 e
os demais contribuintes citados neste artigo o de modêlo 35 (Multa de

c-s

1.000.00 a Cr$ 2.000,00).

Art. 224. O café torrado e moído gozará. a título de quebra, da tole ...·
râucla até 20% (vinte por cento), do pêso do café em. qrão.
Art. 225. O café torrado, vendido a moedores. sairá da fábrica acom...
panhado das competentes estampilhas. inutilizadas na forma dos artigos 213'
e ,214. competindo ao estabelecimento moedor efetuar o estamptlhamento do.
café moído e adquirindo, se necessário, as estampilhas indispensáveis à com ...
plementação da selagem.
Parágrafo único. As estampilhas remetidas com café torrado que. após amoagem, seja consumido no próprio estabelecimento moedor, serão recolhidas.
à repartição arrecadadora local, observado o disposto no artigo 220. {Multa.
igual ao valor das estampilhas não inferior a Cr$ 1.000,00).
PARTE SEGUNDA

MóVEIS (ALlNEA XXIlI)
Art. 226. Os móveis serão estampflhados, em cada peça, da sequínte
forma:
a) os fabricantes ou importadores efetuarão a' selagem com base no,
seu preço de venda;
b) os transformadores e benefícíadores, assim como os revendedoresqrossístas ou varejistas, completarão a selagem correspondente às diferenças.
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sucessivas entre o seu preço de aquisição e revenda. até a operação final
de venda ao consumidor, ficando cada um responsável pela substituição das
estampilhas que se perderem ou descolarem. ou cujos valores estiverem encobertos, relativas às operações anteriores.
-·Art. 227. Os produtos dessa alínea deverão ser devidamente numerados
por meio de etiquetas contendo nome e endereço do estabelecimento, aplicadas
em cada peça, pela ordem de fabricação ou da entrada em cada estabelecimenta, nas quais serão indicados, por ocasião da venda. o número da nota
fiscal e o respectivo preço de venda. ficando cada um responsável pelas
infrações de responsabilidade do fabricante ou dos intermediários anteriores,
cujas etiquetas forem, encobertas ou ínutilizadas . (MuIta igual ao valor do
Impôsto, no mínimo de Cr$ 2.500,00).
Art. 228. Os móveis desmontados. que assim forem vendidos pelo fabri...
cante ou importador a comerciante registrado para o comércio de móveis.
poderão ser remetidos acompanhados dos rótulos, etiquetas e estampilhas.
marcadas e assinaladas nos têrmos dêste Regulamento, para serem aplicados
pelo comerciante adquirente, devendo esta circunstância constar da nota fiscal.
O comerciante comprador efetuará a montagem do móvel e o selará. rotulará
e etiquetará dentro de 72 horas do seu recebimento. sob pena de multa: de
importância igual ao valor do irupôsto .
'
Art. 229. Nas encomendas de móveis feitas por intermédio de comerciantes ou fabricantes estabelecidos em outra cidade para serem remetidos
diretamente aos consumidores, sem entrada no estabelecimento do comerciante
intermediário, êste recolherá, por guia especial,' a diferença do impôsto de
que trata a letra "b" do artigo 226 declarando essa circunstância na nota
fiscal que deverá emitir, assim como na coluna de observações do livro fiscal
competente e arquivará as guias. em ordem cronológica. para fins de físca ...
lização. O recolhimento da diferença de fmpôsto deverá ser feito à repartição
arrecadadora local, - dentro do prazo de três dias." contados da data da
emissão da nota fiscal, pelo estabelecimento autor da encomenda.
Art. 230. E' facultado ao fabricante ou importador de móveis pagar
desde logo o ímpôsto sôbre o preço marcado para a venda do produto no
varejo, devendo a etiqueta conter, em caracteres não inferiores a 8 milímetros,
o qual não poderá
"a declaraçãoT'eeço no varejo até Cr$
ser excedido. sob pena da multa prevista no artigo 398.
Art. 231. Os revendedores que negociarem exclusivamente com móveis
cujo impôsto tiver sido pago na forma do artigo anterior. ficarão dispensados
das exigências de etiquetaqem e escrituração. - desde que observem o se...
guinte:
a) obedeçam. rigorosamente, o preço máximo de venda no varejo. marcada opb fabriceote ou importador;
b) emítam: nota fiscal ou nota Comum de venda. sempre com cópia a
carbono. não prevalecendo essa exigência com relação a vendas não supeno..
res a Cr$ 200,00 por unidade:
c) indiquem na nota fiscal ou nota de venda, o número de fabrlcação
e. se houver, a série respectiva. bem como o número das notas fiscais de
compra.
Art. 232. Os móveis recebidos encaixotados ou engradados. poderão assim
permanecer, para somente serem etiquetados por ocasião da abertura dos
volumes. Devera, porém. pelos dados da nota fiscal. ser feito o registro das
peças no livro modêlo 38 'e preparadas as etiquetas, com a numeração com...
petente, para serem aplicadas naquela ocasião. Se. todavia. forem vendidos
ou transferidos com a embalagem original. poderão transitar acompanhados
das etiquetas e estampilhas correspondentes aos acréscimos de preço verifi..
cados relativamente a cada revenda. cumprindo ao comerciante que abrir os
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volumes aplicar tõdas as etiquêtas e estampilhas referentes às operações
anteriores.
Art. 233. Os móveis já usados adquiridos para revenda. também estão
sujeitos ao pagamento da diferença de ímpôsto prevista pela letra "b" do
artigo 226. assim como às demais exigências estabelecidas neste Regulamento.
Quando não ficar provado o valor do ímpôsto anteriormente pago, por
ínutflízação ou desaparecimento das estampilhas aplicadas. admitir-se..á como
já satisfeito o impôsto relativo a 50% (cinqüenta por cento) do valor da
venda do móvel, desde que conste da etiquêta e da nota fiscal a circunstância

de se tratar de móvel usado.
Art. 234. Os benefíciadores, reformadores. transformadores, importadores.
assim como os comerciantes, equiparados a fabricantes para os efeitos dêste
Regulamento, além das demais exigências de carater geral, são ainda obrtgados:
a) a escriturar os livros fiscais especiais para o contrôle do trnpôsto e
registro da entrada e saída dos móveis, de acôrdo com os modêlos 38 e
39, anexos a êste Regulamento, obedecendo as instruções neles contidas.

(Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
b) a expedir, mesmo na venda a consumidores, a respectiva nota fiscal.
discriminando o número de fabricação ou de registro no estabelecimento e o
preço de venda de cada peça. ainda que se trate de guarnição, conjunto,

grupo ou mobília. (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Parágrafo único. Os fabricantes de móveis são obrigados a escriturar o
livro modêlo 37. e se mantiverem móveis prontos expostos
venda, também.
o de modêlo 38. aplicando-se-lhes o disposto na letra "h" dêste artigo.
à

PARTE TERCEIRA

FUMO (ALINEA XXIV)
Art. 235. Nos produtos compreendidos nessa alínea, o impôsto será
pago em estampilhas:
a) retangulares para maços, pacotes. .carteiras. caixas, latas. potes
e outros invólucros de cigarros. cigarrilhas. rapé. fumo desfiado, picado.
mlqadc ou em pó, de qualquer origem. e de charutos de procedência estran...
qeira, aplicadas nos invólucros em lugar bem visível. de maneira a se
inutilizarem. ao serem abertos;
b) cintas especiais para charutos nacionais. aplicadas - nos fechos
das caixas, maços ou pacotes. em lugar visível. de maneira a se inutlli...
zarem, ao serem abertos.
Art. 236. Os maços, pacotes, carteiras, caixas, latas, potes e quaisquer
outros invólucros contendo cigarros. cigarrilhas, rapé. fumo desfiado, picado.
míqado ou em pó, nos quais são aplicadas as estampilhas ou cintas correspondentes, e feita a indicação de preço máximo de venda ao varejo. nos
têrmos dos artíqos 241 e 242, só poderão sair das respectivas fábricas.
ou ser importados. perfeitamente fechados mediante cola ou substância con...
qênere, compressão· mecânica (empacotamento feito à máquina), solda ou
de outro modo semelhante. não sendo permitida sob qualquer pretexto a sua
abertura para venda a retalho, salvo quanto aos charutos de produção
nacional e cigarros e cigarrilhas de qualquer origem. (Multa de Cr$ 5.000.00
a Cr$ 10.000.00).
Art. 237. Qualquer dos invólucros a que se refere o artigo anterior,
de cigarros e cigarrilhas de produção nacional, só poderá conter uma vintena
ou seus múltiplos. (Multa de Cr$ 2,000,00 a Cr$ 4.000,00).
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Art. 238. Na selagem dos volumes que contenham mais de uma vintena
de cigarros só serão utilizadas estampilhas dos valores correspondentes 30
preço de venda de cada vintena.
Art. 239. E' admitida a tolerância de 5% sôbre o pêso bruto dos
produtos de que trata o inciso '4.
Art. 240. As frações de unidade de 25 gramas de rapé ou de fumo
desfiado, picado, migado ou em pó. serão consideradas de pêso igual ao
daquela unidade e. como tal, sujeitas ao impôsto integral correspondente ao
preço da mesma unidade.
Art. 241. A marcação do preço de venda no varejo que servir de
base para o pagamento do Impôsto nos produtos dos incisos 2 e 4, será
feita, com os dizeres - Preço no varejo - Cr$
- de forma
indelével e bem. visível, pelos fabricantes ou importadores de cigarros, de
rapé e de fumo desfiado. picado, migado ou em pó, nos rótulos de cada
maço, pacote, carteira, lata, caixa ou outro qualquer invólucro, em caracteres
de altura não inferior a 2 milímetros quanto às letras. e não inferior a 5 milímetros. quanto aos algarismos, permitida aos importadores a marcação.
mediante a aposição de etíquêta colada ao invólucro. (Multa de Cr$ 5.000.00

a Cr$ 10.000,00).
Parágrafo único. Os importadores não poderão marcar preços para
venda no varejo inferiores ao valor da importação dos produtos. acrescido
dos direitos aduaneiros. do impôsto de consumo e taxas necessárias ao
. desembaraço. ou ao custo da arrematação, acrescido do Impôsto de consumo.
(Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00. se outra maior não couber. por
. falta de pagamento do ímpôsto ) .
Art. 242. Tratando-se de invólucros. caixas. pacotes. maços ou seme ...
Ihantes, contendo mais de uma unidade tributada e nas quais são aplicadas
as respectivas estampilhas ou cintas. segundo as normas estabelecidas nas
letras "a" e Uh" do artigo 208. a marcação a que se refere o artigo anterior
deverá indicar. com exceção dos charutos. o total de invólucros. bem como
o número de unidades tributadas. pela forma que se segue:
Preço no varejo - Cr$
, unidades tributadas. (Multa de

Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00).
Art 243. As caixas. pacotes e quaisquer outros invólucros contendo
charutos de procedência estrangeira. nos quais são aplicadas as respectivas
estampilhas pela forma 'estabelecida no artigo 235. letra "a". não poderão
ser abertos para a venda a retalho. (Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00).
Art. 244. Entende-se por cigarrilha o produto feito com capa de Iôlha
de fumo envolvendo fumo desfiado. picado. migado ou em pó, e por charuto.
produto semelhante envolvendo Iôlhas de fumo inteiras. cortadas ou -partídas.
Art. 245. Serão admitidas as seguintes quebras para o fumo em Iôlhas,
pasta ou molho e para o em corda ou rôlo, quando desfiado. picado. niigado
ou em pó:

a)

fumo em fôlha, pasta ou molho:
Destalo ........•.............••.••...•.
Pó ...•..........••.•.••..........•••••

Total
b)

c)

18%

2%
20010

fumo em corda ourôlo:
Pó ..................................•.
10%
nos depósitos. sômente quando se tratar de fumos importados:
Fumo em fôlha, pasta ou molho ......••
3%
Fumo em corda ou rôlo
.
5%
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Art. 246. Os que fabricarem fumo desfiado. picado. migado ou em pó.
quer para a venda em espécie. quer para o emprêgo na manipulação de
cigarros ou cigarrilhas, são obrigados a apresentar. no mínimo, uma produção
que corresponda a 800/0 de fumo em fôlha, .pasta ou molho e a 900/0 do
fumo em corda ou rôlo, de acôrdo com o artigo 245. O ímpôsto relativo à
diferença verificada será calculado pela taxa mais elevada do inciso 4.
Art. 247. Os produtos a que se referem os incisos 2 e 4 da alínea
não poderão ser vendidos por preço superior ao marcado pelo fabricante
ou importador e que serviu de base para o estampilhamento, (Multa de

Cr$ 2.000.00 a Cr$ 1.000.00).
Parágrafo único. E' facultado o acréscimo de Cr$ 0,10. por vintena.
sôbre os preços estabelecidos no Inciso 2, quando a venda fôr feita fora
do Município onde se encontra situada a fábrica produtora e desde que
nos rótulos respectivos seja indicado, pelo fabricante. nos têrmos do artigo 241, o preço no varejo dentro do Município sede da fábrica. bem como
o dito preço acrescido de dez centavos para a venda fora do referido
Município.

a

Art. 248. Considera-se sonegação a simples existência. exposição
venda
ou venda. em quaisquer estabelecimentos, dos produtos de que trata esta
alínea, de procedência estrangeira e sem o estampilhamento devido. Quando
a apreensão de tais produtos. nas condições acima, se verificar em hotéis.
cassinos. inclusive "night clubs" e "boítes", bem como nas sedes ou depen...
ciências de sociedades desportivas ou recreativas, serão responsáveis pela
infração as entidades proprietárias dêsses estabelecimentos, ainda que os
referidos produtos pertençam a terceiros. (Multa do artigo 397).
Art. 249. Os fabricantes dos produtos constantes desta alínea, além
das demais exigências de caráter geral dêste Regulamento. são obrigados:

a) a ter o livro modêlo 41, 42 ou 43, escriturando-o de acôrdo com as índí ...
cações nele contidas;
b) a ter o livro rnodêlo 40, para o lançamento das entradas e saldas
do fumo empregado como matéria prima.
Art. 250. Os importadores de cigarros e cigarrilhas estrangeiros são
obrigados à colocação de etiquêtas nos maços, carteiras, pacotes ou latas
contendo sua firma, enderêço e número da Patente de Registro. além do
estampilhamento devido. Tais exigências serão satisfeitas dentro de 48 horas
após o recebimento dos produtos, sendo apreendldos, como contrabandeados
os produtos que não as satisfizerem.
'
Art. 251. Os cigarros de origem estrangeira apreendidos pelas reparti...
ções fiscais e vendidos em leilão, só poderão ser entregues aos compradores
depois de devidamente selados pela própria repartição fiscal, por unidade de
maço, carteira. caixinha ou pacote contendo uma vintena ou fração, ou por
unidade de outros pequenos invólucros contendo no máximo três vintenas.
Art. 252. Os importadores de charutos estrangeiros são obrigados a
aplicar, além do estampilhamento em cada caixa ou invólucro, dentro de
48 horas após o recebimento do produto, uma etíquêta .contendo sua firma,
enderêço, número da Patente de Registro. a indicação da quantidade de
charutos e a respectiva classe, segundo a discriminação constante do inciso I.
a saber:

«
unidades da classe .•.....•... ». (Multa de Cr$ 5.000,00 a
Cr$ 10.000.00).
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Art. 253. Os fabricantes de produtos do inciso I dessa alínea serão
.aínda obrigados a aplicar em cada charuto um anel etiquêta, indicando o
nome da firma fabricante. seu enderêço e marca do produto. bem como
em cada caixa uma etíquêta, para ser preenchida pelo retalhísta, com os
.
.sequíntes dizeres:
Este envoltório foi aberto em,

de

de 19 ....••

(Assinatura do retalhlsta )
.na qual o comerciante que a abrir para venda a retalho das unidades que
-contíver, será obrigado a apor a data respectiva da abertura e a sua assinatura. o que poderá ser feito por seu preposto, sob sua responsabilidade.

(Multa de Cr$ 5.000.00 a Cr$ 10.000.00).
Art. 254. Os fabricantes de cigarros ficam obrigados a comunicar. com
.antecedência de noventa dias, à repartição arrecadadora local. qualquer
modificação de preço que venha importar na impressão de fórmulas de valo-

res diferentes . (Multa de Cr$ 1.000.00 a Cr$ 2.000,00).
Art. 255. Aplicam-se aos fabricantes. importadores e comerciantes dos
produtos dos incisos 1 e 3 as disposições previstas nos artigos 145 a 147 e
parágrafo único do artigo 208.
PARTE QUARTA

FÓSFOROS (ALíNEA XXV)
Art. 256. Os produtos' da alínea XXV Fósforos deverão ser
estampílhados no Iêcho dos invólucros. caixas ou carteíras., de 'maneira a
romperem-se as estampilhas, quando abertos.
Art. 257. Esses produtos só poderão transitar. ser expostos à venda ou
vendidos em carteiras ou caixas, sendo vedada a transferência para acabamento ou beneficiamento fora da fábrica produtora, bem como o seu comércio
a granel. (Multa de Cr$ 5.000.00 a Cr$ 10.000.00. se outra maior não
couber por falta de pagamento do Impôsto},
PARTE QUINTA

BEBIDAS (ALíNEA XXVII)
Art. 258. Para os produtos dessa alínea as estampilhas são:
a) retangulares comuns
para os produtos sólidos (inciso 9)
coladas em lugar visível. de maneira a inutilizarem...se uma vez aberto o
volume;
b) cintas comuns para os barris e "automáticos" de chope
coladas em uma placa de madeira. cartolina, papel ou papelão. consíderan...
do-se selados quando assim saírem das fábricas; para os demais barrís, apli ...
cadas ao corpo dos mesmos; para os garrafões de capacidade até 5 litros,
qarrafas, botijas, frascos, vidros e outros recipientes semelhantes. aplicadas
parte na rôlha, cápsula ou tampo e parte no gargalo. de modo a rompe..
rem...se ao ser aberto o recipiente. ficando as extremidades ao mesmo aderidas;
para as latas - coladas no tampo das mesmas.
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Art. 259. As estampilhas que acompanharem os barris de chope serão.
assinaladas no lado impresso, por ocasião de serem aplicadas, com o nome
da firma ou suas iniciais e o número dessa alínea, a tinta, picote ou qualquer
outro processo mecânico, contanto que o valor das estampilhas e. marcações.
exigidas fiquem visíveis, devendo. também, conter de forma a abranger a
placa acima referida, a numeração e capacidade do barril, data e número da-,
nota fiscal ou manifesto, permitido o uso de carimbo.
,.'
Parágrafo único. O estampilhamento dos produtos referidos no inciso 9'
recairá diretamente sôbre cada unidade de cinco gramas ou fração quando.
se tratar de sólidos, e sôbre o total das unidades contidas em cada volume.
quando se tratar de outros produtos.

Art. 260. Os produtos dos incisos 1 e 7 (cerveja, chope e refriqerantes}, pagarão o ímpôsto por guia, sujeitos às normas previstas para os.
produtos da Tabela "A", desde que os fabricantes por meio de contador
automático inviolável do respectivo engarrafamento ou outro processo mecâ...
níco, aceito pela Diretoria das Rendas Internas, ofereçam a segurança necessária ao contrôle fiscal, de modo que se possam evidenciar, em verlfí...
cação periódica da fiscalização, as quantidades produzidas relativamente a
cada tipo de recipiente.
Art. 261. Para adotar qualquer dos processos de contrôle previstos no
artigo anterior, cada estabelecimento fabril deverá requerer autorização para
o pagamento do ímpôsto por guia, ao Diretor das Rendas Internas, o qual,
após as sindicâncias e verificações julgadas indispensáveis. se considerar fica-rem devidamente resguardados os ínterêsses da Fazenda Nacional, expedirá
circular concedendo a autorização.
§ l. A autorização só será concedida, se o processo de contrôle automático não oferecer possibilidade de serem retirados recipientes cheios
antes de registrados mecânícamente e quando satisfeitas. as seguintes condições:
Q

a) o contador automático inviolável do engarrafamento deverá oferecer
a indispensável segurança técnica de funcionamento, ser fabricado de metal
adequado e identificado por número - e marca gravados na sua parte externa;
b) o mecanismo do contador automático não poderá permitir retrocesso
na sua numeração;
c) o contador automático deve ser ligado à máquina de engarrafa...
menta de modo que dela não possa ser removido ou desligado sem deixar
vestígio evidente, não podendo ser da mesma desligado ou removido. nem
novamente ligado ou instalado. sem a presença do agente fiscal do ímpôsto
de consumo, que lavrará o necessário têrmo de ocorrência consignando a.
quantidade marcada no momento pelo aparêlho;
d) deverá ser escriturado o livro de registro de engarrafamento {modêlo 48), de modo que fiquem perfeitamente evidenciadas as quantidades.
de cada produto pelos respectivos tipos de garrafas ou outro recipiente..
produzidas cada dia;
e) diàrlamente deverá ser escriturado o mapa geral de vendas [modêlo 49) indicando as quantidades e o valor dos produtos vendidos, bem
como o ímpõsto correspondente;
f) também deverá ser preenchido o livro de registro da produção.
venda e estoque (modelo 50). com base nos elementos constantes dos livros
modêlos 48 e 49;
g) os fabricantes deverão fazer constar dos rótulos e das notas fiscais.
em caracteres impressos, bem visíveis, a declaração de que o impôsto de
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consumo está sendo recolhido por guia, citando o número da circular da
autorização;
h) os fabricantes que, além de produtos engarrafados, produzirem chope
embarrfledo, procederão. com referência a êste produto, nos têrmos das
letras "e" a "h". substituindo, porém, o livro modêlo 48 pelo livro de
registro de embarrílamento [modêlo 51).
§ 2.° ouarouer outro processo mecãzrlco somente poderá ser aceito com
atendimento das exigências dêste artigo.
Art. 262. No livro modêlo 48. o agente fiscal do ímpôsto de consumo
da seção ou circunscrição registrará a quantidade e respectivos números de
identificação dos contadores automáticos instalados e lavrará têrmo, quando
lacrados inicialmente, por ocasião da retirada do lacre por motivo justificado
ou _se novamente lacrados.
Art. 263. Os fabricantes
chope e refrigerantes), que se
260 a. 262 pagarão o ímpôsto
normas dos artigos 145 a 147

dos produtos dos incisos I e 7 [cerveja,
não possam adaptar às normas dos' artigos
de consumo por selagem direta. sujeitos às
e demais exigências dêste Regulamento.

Art. 264. Para efeito de cálculo do ímpôsto de consumo sôbre os
produtos dos incisos 1 e 7, (cerveja, chope e refrigerantes). não se
computará o valor dos recipientes ou embalagens, desde que debitados ao
preço de custo, majorado de até 100/0 (dez por cento). para compensação
de quebras e despesas outras, inclusive o ímpôsto de vendas e consignações.
Será. porém. indispensável, para tanto, que seja êsse valor também debi..
tado na .nota fiscal' em separado. devendo constar da nota, em caracteres
impressos e destacados. que a devolução será aceita pelo mesmo preço
do faturamento, preço que nunca poderá ser superior ao de fábrica, vigente
à época para produtos idênticos, com o acréscimo já citado.
Art. 265. Para os fins dêste Regulamento considera-se chope o pro ..
duto do inciso 1 quando acondicionado em barris e "automáticos".
Art. 266. Para os recipientes de louça ou vidro, de capacidade até1 litro. é concedida uma tolerância de 10%.
Art. 267. A aguardente convertida em outra bebida fora da fábrica
produtora fica sujeita ao ímpôsto integral correspondente ao novo produto.
Parágrafo único.

Não

é

permitido

o

desdobramento

do

álcool

em

aquardente . (Muita de Cr$ 5.000.00 a Cr$ 10.000,00).
Art. 268. A verificação do teor alcoólico de tôdas as bebidas far-se-â
calculando-se a percentagem do álcool em volume pelo alcoômetro de Gay
Lussac, oficialmente aferido, com divisões decimais, à temperatura de 159C,
obedecidas as regras analíticas legais.
Art. 269. Os "vermouths", quínados, ferroquínas, qemados, guaranados
e outras bebidas compostas, da mesma espécie, produzidos com o emprego
de. 70% (setenta por cento), no mínimo, de vinho natural de uva ou de
frutas, nacional, com graduação alcoólica não superior a 20% (vinte porcento) de álcool em volume, permitida a adoção de açucar puro. sacarose
e qlícose e até 10% (dez por cento) de álcool etílico puro. retificado, de
produção nacional, pagarão o impôsto previsto no inciso 3. dessa alínea,
com redução de 50% (cinqüenta por cento), quando a sua. fabricação tenha
sido autorizada previamente pela Diretoria das Rendas Internas, na forma
do Decreto n, 22.480, de 20 de fevereiro de 1933.
Parágrafo umco. A fabricação de vinhos compostos em desacordo com
êste artigo e sem ·0 emprêqo exclusivo de frascos e caixas nacionais no
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engarrafamento e no respectivo encaixotamento, como é exigido na letra -«3»
do artigo 283, determinará, além da multa, a cassação imediata da autor!..
zação concedida ao fabricante pela Diretoria das Rendas Internas, passando
a incidir os produtos no ímpôsto total do inciso 3.
Art. 270. Os vinhos ltcorosos ou especializados adocicados ou· sêcos e
alcoolízados, tais como "moscatel", "malvasía", "velho", e semelhantes estão
sujeitos ao impôsto do inciso 6 como vinhos de mais de 12% de álcool.
Art. 271. Vinho é o produto obtido pela fermentação alcoólica da uva
madura esmagada ou do suco da uva madura. ficando proibida a venda. sob
tal denominação. de produtos obtidos por outra qualquer forma. Quando o
lícruído Iôr obtido pela fermentação alcoólica do suco produzido por qualquer
outra Iruta ou cana, a designação terá sempre de ser composta, acresceatando-se logo o nome do suco fermentado. Exemplos: "vinho de caju"
«vinho de laranja». «vinho de cana». (Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000.00).
Art. 272. Considera-se
produto do esmagamento da
como o mosto concentrado,
vinícolas para a correção do

matéria prima para o vinho o mosto, .isto é, o
uva. com ou sem a presença do bagaço, bem
quando empregado exclusivamente nas zonas
vinho.

Art. 273. Os fabricantes e comerciantes que receberem vinho não
poderão ftltrá-lo nem pasteurtzá-Io, salvo se os primeiros o" empregarem como
matéria prima de outras bebidas ou de Vinagre. (Multa de Cr$ 5.000,00 a

Cr$ 10.000.00).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não atinge os cantíneíros e
benefíctadores que receberem, na zona vinícola, vinho inacabado.
Art. 274. São proibidos todos os processos empregados para imitar o
vinho natural ou produzir vinho artificial. Os vinhos Importados do estrangeiro somente poderão ser consumidos em espécie, não podendo sofrer
qualquer transformação que altere sua marca, classe ou tipo. (Multa de

Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00).
Parágrafo 'único. Aos fabricantes que infringirem êste artigo não serão
fornecidas estampilhas para selagem de vinho.
Art. 275. A venda de estampilhas para selagem de vinhos estrangeiros só será feita quando a respectiva guia de aquisição estiver visada
por um funcionário do Instituto de Fermentação do Ministério da Agricultura.
Art. 276.

Considera-se falsificar vinho:

a) desdobrar, cobrir e de qualquer forma modificar o estado em que
sair das fábricas ou Iôr importado:
b) aproveitar para vinho o bagaço de uva já fermentado;
c) obter vinhos Inculcando-os como naturais de uva, pela fermentação
de mostos concentrados, passas de uva ou de qualquer outra fruta, bem
como, fora da Zona vinícola, pela fermentação de mostos conservados por

qualquer processo.

(Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00).

Art. 277. Constitui contravenção a existência em estabelecimentos COH
mcrcíaís ou fabris, de ingredientes que sirvam para adulterar ou falsificar
bebidas nacionais ou estrangeiras; e ainda, desdobrar, colorir e de qualquer
forma modificar o estado em que as bebidas saíram das fábricas ou foram
importadas. E' permitida aos industriais a posse de tais ingredientes, desde
que se destinem comprovadamente ao emprêqo na fabricação legítima de

seus produtos. (Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00).
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Art. 278. E' vedada, em qualquer estabelecimento, a existência de
vasilhame contendo torneira ou tubo para a venda a tôrno de bebidas,
com exceção do chope acondicionado em barris ou "automático". (Multa

de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Art. 279. As bebidas, quando, remetidas ou vendidas por fabricantes
.ou comerciantes por grosso a negociante varejista, registrado ou não, ou a
consumidor. serão acondicionadas em recipientes cuja capacidade não exceda
de 1 litro, excetuados os chopes em barril ou "automático", e o vinho
.acondícíonado em recipiente de capacidade até 5 litros. que assim tenha

de ser vendido. (Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00).
Art. 280. É proibida a baldeação de bebidas n~ ato de entrega ao
comprador, quando acondicionadas em barris. latas ou garrafões de mais
de 5 litros, salvo quando se tratar de acondicionamento 'em vasilhame
adaptável a condução por cargueiro ou em vaqões-tanques, tonéis, pipas ou
meias-pipas, respeitadas as restrições do artigo anterior. Em tais casos, será
feita menção dessa circunstância na nota fiscal, independente das demais
exigências dêste Regulamento. (Multa de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 4.0o.0,OO).
Art. 281. Os lavradoreselaborantes de vinho natural, empregando produtos da própria lavoura, poderão remetê-los acompanhados da guia modêlo 15,
com o impõsto a pag?r, desde que a remessa seja feita a fabricante. regis...
trado para o fabrico de vinho e estabelecido na mesma circunscrição fiscal.
devendo cumprir, além das demais exigências dêste Regulamento. as seguintes:
a) remeter uma
subordinados e outra
b) possuir. além
modêlo 45. no qual

guia modêlo 15 'à repartição fiscal a que estiverem
ao destinatário da mercadoria;
de talão guia modêlo 15, o livro de escrita fiscal
discriminarão os produtos vendidos, com o ímpôsto

pago e a pagar. (Multa de Cc$ 1.000.00 a Cr$ 2.000,00).
Art. 282. Os fabricantes de vinho que também receberem o produto com
o impôsto 2. pagar, na forma do dlspôsto no artigo anterior. ficam obrigados
a lançar no mesmo dia. na coluna de produção do seu livro de escrita fiscal,
modêlo 34, desdobrada para êste fim, a entrada do vinho com a declaração
de sua quantidade. do número e data da guia de remessa modêlo 15, dó
nome do remetente e da procedência da mercadoria. (Multa de Cr$ 1.000,00

a

c-s

2.000,00).

Art. 283. Os fabricantes de vinhos compostos, além das demais exíqênelas de carater geral dêste Regulamento, são obrigados:
a) a fabrícé-los de acôrdo com as exigências do artigo 269 e a usar. no
enqarrafamento e encaixotamento, exclusivamente. frascos e caixas nacionais.

(Multa de Cr$ 5.000,00 a

c-s

10.000,00).

b) a dar saída dos vinhos compostos que fabricarem acondicionados em
recipientes de capacidade não superior a 1 litro, selados e rotulados mesmo
quando vendidos a atacadistas. (Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00).
c} a ter o livro modêlo 46 e a escriturá-lo de acôrdo com as instruções

nêle contidas. (Multa de Cr$ 1.000,00 a C"$ 2.000,00).
d} a anotar na coluna das Observações dêsse livro as compras de frascos e caixas que fizerem em obediência à letra a, devendo conservar as notas
fiscais ou faturas para exibi-las aos agentes do fisco, quando solicitadas. (MuI...

ta de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Art. 284. Os fabricantes, exceto os de cerveja ou chope, além das
demais exigências de carater geral dêste Regulamento. são obrigados:
a) a ter o livro modêlo 34 e o talão nota fiscal modêlo 16 escrltu..
rando-os de acôrdo com as indicações nêles contidas. facultando-se aos fabri...

332

Aros DO PODER ExECUTIVO

cantes de aguardente optar pelo livro de.modêlo aprovado pelo LA. A .• desde que contenha todos os dados do referido livro modêlo 34. (Multa de ....
Cr$ 1.000,00 a
2.000,00).

c-s

b) remeter ou entregar ao comprador as estampilhas correspondentes aos
produtos que tiverem de ser estampílhados fora da fábrica:
c) a mencionar no verso das estampilhas que acompanharem os produtos,
vendidos as declarações exigidas por êste Regulamento. (Multa de .......•
'C..$ 1.000,00 a
2.000,00);
d) a mencionar na nota fiscal, que são obrigados a extrair. as declarações - de quantidade. qualidade e espécie do produto, e a capacidade das;
vasilhas expressa 'em litros (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00);
e) a gravar a marca, a procedência, o número da vasilha e sua capaci.. .
dade expressa em litros: nos barris, em caracteres bem visíveis a fogo, ou por
meio de carimbo, com tinta indelével; e por meio de rótulos nas latas e qar..
rafões de mais de 5 litros (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00);
t) a utilizar o medidor automático e cumprir as disposições do Decreto:'
lei nv 3.494, de 13~8~1941, quando fabricar aguardente de cana. após a vigência
do acôrdo a que se refere o artigo 418 (Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ ....
Cr$ 10.000,00);

c-s

,g)

a cumprir, no que lhes forem aplícávels, as exigências das letras a e b

do art. 286.
Art. 285. Os fabricantes de cerveja ou chope, além das demais extqên.. . ·
cias de caráter geral desta lei, são obrigados:
a)

a ter o livro modêlo 44, escriturando-o de acôrdo com as instruções,

nêle contidas (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00);
b) a dar saída aos barris e "automáticos" de chope acompanhados darespectiva nota fiscal ou manifesto, contendo além das demais exigências
dêste Regulamento a data da saída do produto da fábrica. (Multa de Cr$ 1. 000,00

a

c-s

2.000,00);

c) a dar saída à cerveja de alta fermentação de que trata o inciso locam as estampilhas apostas aos recipientes inutilizadas na forma do artigo 214,.
trazendo sempre a indicação da data (dia. mês e ano), da sua saída da fá.. .
brica; devendo essa indicação' ser feita por meio de carimbo, com tinta indelével ou a picote. Só os recipientes de cerveja dêsse tipo. devolvidos às fábricas, poderão sair destas com as respectivas estampilhas inutilizadas com a data

do dia anterior (Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00);
d)

a cumprir o que dispõem as letras d e e do artigo anterior (Multa de

Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
Art. 286 - Os comerciantes, além das demais exigências de carater geral
dêste Regulamento, são obrigados:
os grossistas:
a engarrafar, selar e rotular os produtos nacionais ou estrangeiros, e
somente assim vendê-los a varejistas ou a consumidor, salvo quanto aos im...
portados ou recebidos em recipientes até 5 litros (Multa de Cr$ 5.000,00 8,
a)

c-s

10.000,00);
b)

a não abrir para venda a 'varejo, os recipientes até 5 litros (Multo

de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00);
c) a rotular os produtos que engarrafarem. indicando, 'além da marca, O<
país estrangeiro ou o Estado do Brasil de sua produção, a firma do enqarrafadar e o local do engarrafamento (cidade, rua e número) (Multa de .•.....

Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00);
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os de aguardente por grosso:
d) a ter o livro modêlo 47 onde registrarão díàrlamente a entrada e a
.-saída dos produtos, bem como o movimento das estampilhas empregadas ou
eemetídas ao comprador (Multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00).
os varejistas, em geral:
c) a fazer o estampflhamento dos produtos no mesmo dia em que abrirem os volumes fechados, adquiridos de comerciantes qrosststas (Multa de

c-s

1.000,00 a Cr$ 2.000,00);

f) a fazer o engarrafamento dos líquidos, de forma que, iniciados em
relação a um determinado volume. fique todo o conteúdo' acondicionado, rotulado e selado no mesmo dia (Multa de Cr$ 1.000.00 a Cr$ 2.000,00);
g) a conservar em seu poder as notas fiscais recebidas com a cerveja
OU chope enquanto existir no estabelecimento a mercadoria a que corres-ponderem afim de serem examinadas pela fiscalização em confronto com a
referida mercadoria e as respectivas estampilhas (Multa de Cr$ 5.000.00 a
>

Cr$ 10.000,00);
h) a só venderem em recipientes. cuja capacidade não exceda de 1 litro.
.devidamente selados e rotulados, os vinhos que importarem diretamente do
estrangeiro. em vasilhame de capacidade de mais de 5 litros (Multa de ....

c-s

5.000,00 a Cr$ 10.000,00);

i) a só dar entrada em seu estabelecimento a bebidas
em recipientes de capacidade até 1 litro, salvo o caso da
-chope acondicionado em barrls ou "automáticos" destinado à
no próprio estabelecimento. não podendo possuir estoque de

acondicionadas
letra «h» e o
venda a tôrno
qualquer outro

-modo acondicionado (Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00);
j) a só vender em sua embalagem original o vinho acondicionado em rezíplentes cuja capacidade não exceda de 5 litros, não sendo permitida a sua
.abertura para venda a varejo, excetuado desta proibição o retalhamento do
vinho nacional natural de uva, contido em recipiente de capacidade até 1 litro,
.desde que o produto tenha de ser consumido no próprio estabelecimento vare-

1I'ta. (Multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00),
TíTULO

m

Processo, Hscallaação e penalidades

XI
DO PROCESSO FiSCAL
CAPÍTULO

SEÇAO I
Do procedimento fiscal
Art. 287. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo,
que terá por base a notificação. quando se tratar de faltas relativas à Patente
-de Registro. e o auto ou a representação. nos demais casos.

§ 19

Considera-se iniciado O procedimento fiscal:

a) com a lavratura de têrmo de início de fiscalização ou ele intimação para
'apresentação de efeitos fiscais, documentos ou livros;
b) com a apreensão, mediante têrmo, de produtos, documentos ou efeitos
fiscais;
c) com qualquer outro ato escrito do agente fiscal, que preceda à lavratura de notificação, auto ou representação.

§ 29 O inicio do procedimento alcança a todos aquêles "que estejam en..
volvidos nas infrações porventura apuradas no decorrer da ação fiscal.
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Art. 288. Os autos, representações e notificações serão lavrados com ela...
reza, sem entrelinhas. rasuras ou emendas; relatando minuciosamente a infração.
mencionando o local, dia e hora da lavratura. bem como o nome da pessoa em
cujo estabelecimento fôr verificada a falta, as testemunhas, se houver. e tudo
mais que ocorrer na ocasião e possa esclarecer o processo.

§ 19 As incorreções ou omissões do auto, representação ou notificação, não
darão motivo à nulidade do processo, quando dêstc constarem elementos suíí...
cientes pa~a determinar com segurança a infração e o infrator.
.
§ 2 9 Se, através de exames posteriores à lavratura d6 auto ou representação ou por qualquer diligência no curso da ação. se verificar outra falta, além
da inicial, lavrar-se-á no processo têrruo que a consigne. intimando-se a seguir
D autuado.
§ 3" Os autos, representações ou notificações poderão ser inteira ou parcialmente datilografados. ou ainda impressos em relação às palavras invariáveis.
devendo, neste caso, os claros ser preenchidos a mão ou a máquina e as linhas
em branco inutilizadas por quem os lavrar.
Art. 289. Os autos. representações e notificações serão lavrados no loca!
da verificação da falta. ainda que aí não residam os infratores, e submetidos à
sua assinatura, de seus representantes ou prepostos, ou ainda. na falta dêstes, de
pessoas presentes ao ato, não implicando a assinatura, que poderá ser lançada
sob protesto, em confissão da falta arquida, nem a recusa. em sua agravação.
Parágrafo único. Se, por motivos imprevistos, o auto. representação ou
notificação não forem lavrados no local ou não puderem ser assinados pelo
contribuinte. seus representantes ou prepostos. far-se-á menção de tais círcunstâncías.
Art. 290. A lavratura da notificação e da representação compete. prlvatí...
vamente, aos agentes fiscais do ímpôsto de consumo. Os autos serão Iavradós
pelos agentes fiscais. por fiscais auxiliares de impostos internos ou outros funcionários públicos, devendo. neste último caso, ser assinados por duas ou mais
testemunhas.
Parágrafo único. Os fiscais auxiliares de impostos internos poderão também
lavrar notificações nos casos previstos no art. 3" da Lei n. 1.325, de 23 de
janeiro de 1951.

SEÇAO II
Da Intimação
Art. 291.

Aos autuados serão facultados tôdos os meios legais de defesa.

Art. 292. O prazo para a apresentação de defesa será de trinta dias úteis.
a contar da intimação. feita no próprio auto ou representação, quando a lavratura ocorrer no local em que fôr verificada a falta e em presença
do faltoso, de seu representante ou preposto. Nos demais casos. fará a intima...
ção a repartição arrecadadora local.
Parágrafo único. Em seguida à lavratura do auto. o autuante deixará. em
poder do autuado ou de quem o representar. uma intimação escrita, na qual
mencionará as infrações capituladas e o prazo de defesa de que trata êste artigo.
Art. 293. Quando, no. decorrer da ação fiscal, se indicar. como respon..
sável pela falta. pessoa diversa da que figure no. auto ou representação. ou
forem apurados novos fatos envolvendo o autuado ou outras pessoas, ser ...lhes-á
marcado igual prazo para defesa no mesmo processo. D(!) mesmo modo pro...
ceder-se-á sempre que. para elucidação de faltas, se tenham de submeter à verlfícacão ou exames- técnicos os documentos. estampilhas. livros. objetos ou mer ...
cadorias a que se referir o processo.
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Art. 294. Em casos especiais, se o interessado alegar motivos imperiosos
que o impeçam de apresentar defesa dentro do prazo marcado, poderá êste ser
dilatado por dez dias.
Parágrafo único. Considerar-se-á dilatado êsse prazo de dez dias, a contar
da data da entrada do requerimento na repartição.
Art. 295. A repartição fará a intimação dentro do prazo de dez dias, sob
pena de responsabilidade :
a) pessoalmente, provada com o "ciente" no respectivo processo, datado
e assinado pelo interessado, no caso em que compareça à repartição;
b) por notificação escrita em portaria da repartição, provada com o
..ciente" datado e assinado pela parte interessada ou certificada pelo servidor
designado na mesma portaria i
c) . por notificação verbal, provada com o :;.pente" datado e assinado pela
parte interessada ou certificada, no próprio processo, pelos escrivães das Mesas
de Rendas e Coletorias ou respectivos auxiliares;
d) por notificação postal, comprovada pelo recibo (A.R.), datado e
assinado pelo destinatário ou seu representante, o qual será anexado ao processo;
e) omitida a data no recibo A. R. a que se refere a letra ed». dar-se-á
por feita a intimação 15 (quinze) dias depois da entrega da carta de notificação
ao Correio.
Art. 296. Se não fôr possível por qualquer dos meios indicados no artigo
anterior, será -a intimação feita por' publicação de edital no Diário Oficial, na
Capital Federal, ou em outros órgãos de publicidade nos Estados e Territórios
ou, ainda. por meio de edital afixado em lugares públicos, juntando-se ao processo, no primeiro caso, a fôlha do jornal que houver inserido a publicação
e, no segundo; cópia autenticada do edital com indicação do lugar em que foi
afixado, considerando-se feita a intimação no dia seguinte ao da publicação OU
afixação do edital.
Art. 297.' No caso de não residir o infrator na zona fiscal da repartição.
onde correr o processo, far-se-é a intimação por intermédio da estação arrecadadora do domicílio do infrator, para o que as repartições se corresponderão
diretamente.
Art. 298. Esgotado o prazo marcado, se a parte interessada não apresentar
defesa. far-se...á menção desta circunstância no processo, seguindo o mesmo seus
trâmites regulares.
Art. 299. As intimações obedecerão ao preceito do artigo 295, sendo as
autos, representações e notificações convenientemente protocolados, de forma a
se conhecer o histórico dos respectivos processos, especialmente quanto ao nome
dos infratores, data da lavratura e dispositivos legais infringidos.
Art. 300. Os prazos. a que se refere êste Regulamento. relativos ao processo fiscal, serão contados a partir do dia seguinte ao da intimação e, quando
o 'último dia recair em domingo ou feriado nacional, ou ponto facultativo. ter...
minarão no primeiro dia útil subseqüente.

SEÇAO 1lI
Do Preparo
Art. 301. O preparo dos processos compete às repartições .arrecadadoras
sob cuja "jurisdição tenham sido lavrados.
Art. 302. Os processos fiscais serão organizados na forma de autos forenses. com as folhas devidamente numeradas e rubricadas, e os documentos,
informações, têrmos, laudos e pareceres, presos por meio de clipe, em ordem
cronológica.
Art. 303. As análises dos produtos apreendidos ou quaisquer outras diligências necessárias serão, pela repartição em que tiver curso o processo, solicitadas diretamente ao Laboratório Nacional de Análises ou a qualquer outra re-
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partição de que dependa a providência. dentro de dez dias, sob pena de respon...
sabtlídade, contados da data da apreensão. não importando em nulidade do pro..
cesso a remessa da mercadoria fora do citado prazo.
§ 1Q As análises poderão ser solicitadas a outros laboratórios federais e
aos estaduais ou municipais. quando houver dificuldade na remessa dos espécimes
ao Laboratório Nacional de Análises.
§ 2 9 As análises solicitadas pelos particulares serão por êles pagas.
§ 3 9 QUanto às análises, deverá ainda ser obedecido o seguinte:
a)' a fiscalização do impôs to de consumo, quando o julgar necessário. reti...
rará amostras dos produtos suscetíveis de falsificação, a fim de lhes verificar. a
pureza ou. ainda a exata classificação fiscal, devendo os laudos ser arquivados
para os confrontos necessários;
b) recebidas as amostras "devidamente lacradas e autenticadas, deverão as
repartições, no prazo de cinco dias, remetê-las aos laboratórios a que se refere
êste artigo, os quais terão o prazo de 15 dias para procederem à análise;
c) dos produtos apreendidos, ou a examinar, em virtude dêste artigo, se..
rão tiradas, no mínimo, três amostras, devidamente lacradas e autenticadas, sendo
duas enviadas aos laboratórios incumbidos da análise, e as demais conservadas
na repartição para suprir -qualquer falta; quando não utilizadas, Só depois de
concluído o pro;:es.so deverão ser destruídas as amostras, respondendo por seu
extravio o chefe da repartição ou o funcionário a quem competir quardá-las ,

Art. 304. As notas fiscais, faturas, guias ou quaisquer outros documentos
apresentados pelos autuados ,como elemento de defesa, serão por êstes rubricados
e reunidos no auto ou representação como prova contra o fornecedor das mercadorias ou das estampilhas em contravenção.
Art. 305. As notas e outros documentos juntos ao processo e necessários
sua elucidação poderão ser restituídos, mediante recibo. ficando cópia autêntica
no processo.
Art. 306. Nas petições redigidas em têrmos menos comedidos. ou contendo
insultos, injúrias ou calúnias, o Chefe da repartição mandará cancelar as expres..
eões julgadas ofensivas, seguindo o processo sua marcha regular.
Art. 307. Quando instaurado em virtude 'de auto lavrado por funcionário
público não incumbido de função fiscal, será o processo instruido. depois de
recebida a defesa, pelo agente fiscal designado para tal fim. se o Chefe da
repartição entender necessário e, em seguida. julgado.
Art. 308. Quando se tratar de infrator revel, será lavrado o respectivo
-têrmo de revelia e prestada. pela repartição prepara-dora. informação quanto à
reincidência.
Art. 309. Ultímado o preparo do processo com a defesa. a informação
fiscal e as diligências necessárias ~ sua perfeita instrução. subirá o mesmo a
julqamento,
à

SEÇAO IV
Do Julgamento

Art. 310.

O julgamento dos processos compete:

a) aos Coletores e Administradores de Mesas de Rendas. quanto às notificações ;
b) aos Delegados FIscais. Diretores de Recebedorías e Inspetores de AI..
íêndeqas - quanto aos autos. representações .e notificações instaurados nas
zonas que lhes sejam diretamente subordinadas.

§ 1Q Os autos e representações originários de zonas fiscais subordinadas
.às Coletorias e Mesas de Rendas serão julgados pelos Delegados Fiscais.
§ 2 Q OS processos instaurados nas zonas sob a jurisdição de Coletorias. em
localidades servidas por Alfândegas. serão por estas julgados.
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§ 3" Os processos instaurados por pessoa ou contra pessoa. a respeito da
qual o' chefe da repartição se deva dar por suspeito, serão julgados pelo seu
substituto legal.
Art. 311. As notificações serão julgadas dentro de 10 dias, Independentemente de audiência ou informação, e os autos e representações, dentro de 30
dias, depois de recebida a defesa do autuado e ouvido o autuante.
§ 19 Se as autoridades que tiverem de julgar os processos não o fizerem,
sem causa' iustificada, nos prazos estabelecidos neste artigo. a decisão deverá
ser proferida pelos seus substitutos legais, observados os mesmos prazos, sob
pena de responsabilidade, e mencionado o ocorrido na decisão que fôr proferida.
§ 2 9 Se. lavrada a notíftcação por falta de pagamento da Patente de Re..
qlstro, o contribuinte provar que efetuara o pagamento antes do procedimento
fiscal; resultando assím apenas a falta de exibição da mesma Patente de Registro, será ouvido o notificante e julgado o processo Independentemente de nova
defesa.
Art. 312. Se do processo se apurar responsabilidade de diversas pessoas,
será imposta a cada uma a pena relativa à falta cometida.
Art. 313. Apurando-se. no mesmo processo. infração de mais de uma dís..
posição dêste Regulamento pela mesma pessoa ou firma. aplicar-se-á somente
uma pena, que será a maior das em que houver incorrido.
Art. 314 Quando se tratar da mesma infração, pela qual forem lavrados
diversos autos ou representações. serão êstcs reunidos em um Só processo. para
imposição da multa. Não se considera infração continuada a repetição da falta
depois de já autuada no próprio estabelecimento ou depois de intimação- em vir..
tude de auto Ou representação lavrado em .outrc local.
Art. 315. Quando do processo se apurar falta ou insuficiência de paqamenta do ímpôsto.. ou sonegação. além da multa que no caso couber, ficará
o infrator obrigado a indenizar a importância do impôsto devido.
Parágrafo único.

Consídcra-se sonegação:

a) a ocultação. dentro de estabelecimentos comercrars ou fabris. de mercadorias cujo ímpôsto. já devido, não tenha sido pago, nos têrmos das disposições dêste -Requlamento:
b) a apreensão, fora dos referidos estabelecimentos, de mercadorias nas
mesmas condições da letra "a" ;
c) a verificação feita, em virtude de exame de escrita fiscal ou comercial,
ou por qualquer outra forma, da saída de mercadorias de estabelecimentos fabris
ou comerciais, sem o pagamento do impôsto-no todo ou em parte.tconrarttãcto
doloso ou evidente intuito de fraude.
Art. 316. Proferida a decisão, serão feitas. dentro de dez dias. as neces ..
sárias intimações, devolvendo-se o -processo, quando fõr o caso, à repartição de
origem.
Art. 317. Instaurado o processo, o contribuinte. conformando-se com o
procedimento fiscal, poderá requerer o pagamento imediato das importâncias
devidas, caso em que o processo será julgado sem outras formalidades. aplícando-se ao acusado o mínimo da multa.

§ 19 O deferimento do pedido porá fim ao processo administrativo.
§ 2\' Se o infrator, depois de intimado, não efetuar o pagamento do seu
débito dentro de -três dias. extrair-se-á certidão da dívida, para cobrança executiva.

Art. 318. Os débitos resultantes de processos instaurados por infração
dêste Regulamento e superiores a Cr$ 100.000.00, poderão ser pagos em parcelas
mensais, iguais e sucessivas, até o máximo de seis. desde que os interessados o
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requeiram à repartição arrecadadora local, dentro do prazo fixado para o cumprimento da decisão de primeira instância. ressalvada a hipótese prevista no
artigo anterior.
Parágrafo único. Desatendido o pagamento de duas prestações sucessivas.
vencer-se-ão, automàtícamente, as demais. devendo a' repartição providenciar
quanto à cobrança executiva do restante do débito, na forma da legislação em
vigor.
Art. 319. Das decisões condenatórias serão intimados os autuados. Aos
autuantes será dada ciência, qualquer que seja a decisão, logo que o processo
esteja findo administrativamente.
Art. 320. No despacho que impuser multa será ordenada a intimação do
multado para efetuar o pagamento no prazo de 30 dias úteis, contados da data
da intimação.
§ 19 findo êsse prazo, se a divida não estiver depositada ou paga na
repartição arrecadadora competente, salvo o direito de recurso, será o processoencaminhado à seção de cobrança amigável, por mais 30 (trinta) dias, após o
que será extraída certidão para cobrança executiva. cumpridas as disposições
Ieqaís vigentes.
§ 2 9 As guias para o recolhimento às repartições arrecadadoras, de importâncias cobradas' por Intermédio do Juízo da Fazenda Pública, conterão. obríqatôrtamente, número e data do processo fiscal originário (auto, representa..
cão ou' notificação).
§ 3 9 Antes de arquivadas, estas guias serão presentes aos encarregados dos
protocolos de autos, representações ou notificações, a fim de que façam nos protocolos e nos processos as necessárias anotações, dando-se ciência aos autuantes.
§ 4 9 A inscrição da divida sujeita o devedor à multa moratória de 10 0/0
(dez por cento).
§ 59 No caso de cobrança executiva da dívida fiscal, se procedente a ação,
correm por conta do executado tôdas as despesas da execução.

SEÇAO V
Dos Recursos
Art. 321. Das decisões condenatórias, nas notificações, cabe pedido de
reconsideração. dentro de quinze dias, úteis, para a repartição que as houver
proferido, independentemente de depósito das quantias exigidas e sem prejuízo do recurso voluntário.
Art. 322. Das decisões contrárias aos contribuintes, em autos. representações ou notificações, cabe recurso voluntário para a 14 Câmara do. Segundo
Conselho de Contribuintes. dentro do prazo de 20 dias úteis, contados da data
da intimação. mediante prévio depósito das quantias exigidas, na repartição encamfnhadora 'do recurso, perimindo o -díreíto do recorrente se não o fizer dentro
do prazo fixado neste artigo.
Parágrafo único. Quando o processo versar sôbre assunto de- alto ínterêsse
para a Fazenda e os contribuintes. o Diretor-Geral da Fazenda Nacional poderé
solicitar ao Conselho seu imediato julgamento.
.
Art. 323. Os recursos interpostos à instância superior contra decisão proferida em processos fiscais poderão versar apenas sôbre parte da quantia exigida,
desde que o interessado o declare. em requerimento. à repartição arrecadadora
local.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, o contribuinte deverá
pagar no prazo legal a parte não litigiosa. cabendo, quanto à quantia objeto de
discussão. o depósito ou fiança, obedecidas as exiqências legais.
Art. 324. Quando a importância total exigida fôr superior a Cr$ 10.000.00
e o processo não envolver casos de posse ou emprêqo de estampilhas falsas.
aproveitadas de outros produtos ou servidas. de falsificação ou adulteração 'de
mercadorias, será permitida fiança idônea, cabendo ao chefe da. repartição, onde
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a mesma tiver de ser prestada, julgar da idoneidade do fiador oferecido. No
despacho que autorizar a lavratura do têrmo, deverá ser marcado prazo entre
5 e, 10 dias para sua assinatura.
§ 1q O requerimento indicando fiador para interposição de recurso deverá
conter a aquiescência expressa do indicado, sob pena de não produzir efeito.
§ 2 9 Não serão aceitas como fiadoras as pessoas físicas, as que façam parte
da firma recorrente e as que não estiverem quites com a Fazenda Nacional.
§ 3 9 Se a firma indicada para fiador Iôr considerada inidônea, ou estiver
proibida de prestar fiança em virtude de disposição contratual ou estatucíonal,
mtünar-se-á o interessado a oferecer novo fiador. dentro de prazo igual ao que
restava no dia em que foi protocolada a petição indicando a primitiva firma.
§ '49 A faculdade de que trata o parágrafo anterior pode ser repetida com
indicação de um terceiro fiador. não se admitindo. depois dessa, nova indicação.
Art. 325. Por ocasião da apresentação do requerimento contendo a aquiescência expressa do fiador indicado, deverá ser feita prova de que o mesmo não
está impedido de prestar fiança. por dispositivos contratuais ou estatucíonaís,
bem como de que se acha quite com a Fazenda Nacional. prova que será feita
por meio de certidão negativa quanto ao impôsto de renda e outros impostos
e multas.
§ 19 Quando se tratar de fiador 'estabelecido na própria jurisdição da repartição em que deva ser prestada a fiança, a certidão negativa de outros impostos
e multas será suprida por informação dada no próprio processo.
§ 2. 9 Quando o contribuinte comprovar que requereu e não .obteve,
em tempo hábil, as certidões de que trata êste artigo. a repartição em que deva
ser prestada a fiança poderá prorrogar o prazo e solicitar informações a
respeito às repartições competentes.
Art. 326. Das decisões condenatórias da I' Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes cabe pedido de reconsideração. no prazo de vinte dias.
contados da data da intimação dos interessados. independentemente de nova
garantia de instância.
Art. 327. Das decisões favoráveis às partes ou que -desclassifíquem as
infrações capituladas em autos, representações ou notificações. haverá sempre
recurso "ex-offtcío". salvo se a importância total em litígic não exceder de
cr$ 10 000.00 (dez mil cruzeiros).
§ 19 Das decisões proferidas pelas Coletorias e Mesas de Rendas em no-tificações. haverá sempre reCUr30 "ex-officío" para as Deleçactas Fiscais, qualaquer que sejam as importâncias em litígio.
§ 2. 9 Não haverá recurso «ex-offícíos das decisões das Delegacias Fiscais.
que confirmarem as das Coletorias e Mesas de Rendas, favoráveis às partes.
Art. 328. O recurso "ex-offtcío" será interposto no próprio ato de ser lavrada a decisão, ou posteriormente, no caso do art. 331, parágrafo único. ,
Art. 329. Se dentro do prazo legal não Iôr apresentada petição de recurso.
será feita declaração neste sentido, na qual se mencionará o número de dias
decorridos a partir da ciência da intimação, seguindo o processo os trâmites regulares.
Art. 330. Os recursos, em geral, mesmo peremptos, ressalvados os casos
de ausência de depósito ou fíauça, serão encaminhados diretamente pelas Instâncias inferiores às superiores, cabendo a estas julgar da perempção.
Art. 331. Nenhuma reconsideração de decisão de primeira instância será
permitida, salvo quanto às notificações.
Parágrafo único. Tratando-se de decisão da qual caiba recurso «ex-of!ido» e êste, por qualquer motivo, não tenha sido interposto, cumpre ao funcionário autor da diligência representar à autoridade prolatora da decisão, propondo a interposição do recurso.
Art. 332. As decisões por equídade são da competência privativa do Mlnístro da Fazenda. mediante proposta da 1" Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes.
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Parágrafo úníco . A proposta de aplicação da equldade, que .sõ será feita
em casos excepcionais, deverá ser encaminhada ao Ministro da Fazenda,
acompanhada de informações sôbre os antecedentes do ccntrlbuiGte.
.

SEÇAO VI
Dos leilões de mercadorias
Art. 333. As mercadorias e objetos abandonados oua cujo possuidor o_u
proprietário tenha sido aplicada a pena de perda dos mesmos, de acôrdo com
as disposições dêste Regulamento, serão vendidos em leilão, nas, respectivas repartições arrecadadoras.
Parágrafo único. A venda em leilão será determinada pelo chefe da: repartição, depois de se achar findo administrativamente o respectivo processo.
Art. 334. Determinada a venda em leilão. o chefe da repartição, por
despacho exarado no processo respectivo. designará dois funcíonárlos federais,
esta-duais ou municipais, para, sob a presidência de um agente fiscal do impôsto
de consumo, - de preferência o próprio apreensor ou autuante, - classificarem
- e avaliarem as mercadorias ou objetos, tendo em vista os preços correntes da
praça ou de outras localidades.
Paráqrafo -único.. Na falta de agente fiscal do impôsto .de consumo. sera,
em sua substituição e 5-0m as mesmas atribuições, designado outro funcionário
público federal. .
Art. 335. A comissão de leilão será composta de um presidente, que será
o chefe da repartição ou quem o represente, um escrivão e um leiloeiro, por êle
designados. também, no próprio processo fiscal, não podendo a designação recair
em nenhum dos apreensores ou autuantes.
Art. 336. Será publicado no órgão oficial ou afixado na repartição um
, edital, marcando o local, dia e hora da realização do leilão; em primeira, segunda
e terceira praças, e discriminando as mercadorias que serão oferecidas à licitação.
Parágrafo únlco., O edital será publicado ou afixado. com. a antecedência
mínima de oito dias, da data da realização do leilão.
Art. 337. As mercadorias serão .entregues ao licitante que maior lance
oferecer.
§ .l" Não serão entregues nem consideradas arrematadas as mercadorias,
se o maior lance oferecido não atingir o preço da avaliação, na primeira praça;
ou a 85 % (oitenta e cinco por cento) e 700/0 (setenta porcento) do valor da
avaliação. respectivamente, nas segunda e terceira praças.
§ 2? Não havendo licitantes em nenhuma das praças 01,1 quando as ofertas
da terceira forem inferiores a 70 % (setenta por cento) do preço da avaliação.
ou, ainda havendo suspeita de conluio entre os licitantes para a obtenção
das mercadorias a preços baixos, o presidente da comissão sustará o leilão,
expondo o caso à autoridade a que estiver subordinado, para que o resolva
como fôr mais conveniente, podendo, no ínterêsse da Fazenda Nacional, determinar que o leilão se efetue em outra repartição do Ministério da Fazenda.
§ 3 c Quando a mercadoria se encontrar em repartição com sede em localidade onde os Delegados Fiscais do Tesouro Nacional, por ocasião do julga...
mento dos respectivos processos, verificarem não haver possibilidade de
apresentação de licitantes que possam cobrir o preço da avaliação, aquelas
autoridades poderão determinar, na própria decisão ou a qualquer tempo, desde
que ainda não se tenha aberto praça, que o leilão se efetive em outra localidade
próxima, ou na própria Delegacia Fiscal.
Art. 338. Tôdas as ocorrências do leilão, inclusive o resultado da 'classtftcação e avaliação, serão reduzidas a têrmos, que, devidamente assinados,· ficarão
integrando o processo.
Art. 339. O arrematante pagará. após a arrematação. a importância correspondente a 20 %' (vinte por cento) do valor desta, e. dentro de três dias, os
restantes 80 % (oitenta por cento) e o valor do fmpôsto de consumo. -se devido,
quando, então, lhe serão entregues as mercadorias ou objetos arrematados.
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§ 19 Juntamente com o sinal, o arrematante recolherá, de acôrdo com o·
que estabelece o parágrafo único do art. 24 do Decreto n. 21 981, de 19 de
outubro de 1932, a taxa de 5 % (cinco por cento), sôbre o valor da arrematação,
a qual será distribuída à comissão de leilão, da seguinte forma: 2 % {dcís por
cento) para o presidente, 1,5 % (um e meio por cento) para o escrivão e 1,5%
(um e meio por cento] para o leiloeiro.
§ 2'" No ato da arrematação. o arrematante assinará uma guia modêto
n. 9, pela qual se obrigará a recolher o valor do sinal e do restante, efetuando,
ato contínuo. o recolhimento do sinal e da taxa de que trata o § J9.
§ 3 9 Se o pagamento do sinal não íôr efetuado, será encaminhada à Procuradoria da Fazenda Nacional uma certidão da guia mencionada no parágrafo
anterior, para a necessáría inscrição da dívida e sua cobrança executiva.
§ 4<> No caso do parágrafo anterior, será marcado e realizado novo leilão.
§ 59 A Diretoria das Rendas Internas baixará outras instruções que forem
necessárias c instituir-á modelos da nota de leilão para ser entregue aos arrema...
tantes, do livro dê registro das mercadorias arrematadas e da guia para o
recolhimento da taxa prevista no § 1.9 •
, Art. 340.
Ao presidente. escrivão e leiloeiro, além da quota prevista
no § 1<> do artigo precedente, e aos' classificadores-avaliadores, será atribuída a
percentagem de 2,5% (dois e meio por cento). a cada. um. calculada e paga sôbre
o valor da arrematação. em face do disposto no artiqo F, letra «c», do Decreto
Legislativo n 9 5.573, de 16 de novembro de 1928.
Art. 341. O recolhimento. tanto do sinal, quanto do restante do valor da
arrematação, será feito em guia modêlo n. 9.
Parágrafo único. Na classificação da receita. em ambos os casos, será
obedecida a distribuição das percentagens previstas no artigo anterior e das
quotas-partes que couberem aos apreensores e autuantes, escriturando-se ores·
tante em favor da Fazenda Nacional.
CAPfTULO

xn

DA CONSULTA

Art. 342. _ :E: assegurado a todos os contribuintes referidos neste Requlamento o direito de consulta, relativamente a quaisquer dúvidas sôbre a
fiel execução de seus dispositivos.
§ I," As consultas deverão ser dirigidas. orlqínàríamente, ás repartições
arrecadadoras do domicílio dos consulentes e serão encaminhadas, devida...
mente instruídas, para julgamento da autoridade de primeira instância.
§ 2<> Quando se tratar' de dúvida a respeito de incidência do impôsto
sôbre produto nacional, as consultas deverão ser formuladas pelos estabelecimentos fabris diretamente interessados em sua solução e informadas, pelo
agente _fiscal da seção ou circunscrição onde se encontrarem localizados
êsses estabelecimentos.
§ 3.<> As consultas formuladas pelas diversas repartições públicas, entidades autárquicas, sociedades de economia mista e sindicatos ou associações de classe, deverão ser dirigidas ao Diretor das Rendas Internas, autoridade competente para julgá-las, de conformidade com o item XIII ao
artigo 25 do Decreto n," 39.964, de 11 de setembro de 1956.

§ 4." As consultas, que não forem formuladas com obediência a essas
normas e as que versarem sôbre caso já objeto de ação fiscal ou relativa...
mente a mercadorias já submetidas a despacho nas repartições aduaneiras.
serão consideradas prejudicadas e, conseqüentemente, arquivadas, depois de
clêntes as partes.
Art. 343. As consultas, em geral, com exceção das referidas no § 3.<>
do artigo anterior, serão julgadas dentro de dez dias, pelos Diretores de Recebedoría, Inspetores de Alfândegas e Delegados Fiscais, êstes quanto às
consultas originárias de Coletorias e Mesas de Rendas, observado que o
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julgamento compete privativamente à autoridade de primeira instância 3, cuja
jurisdição esteja subordinado o estabelecimento do consulente .
§ 10 Proferida a decisão, cabe recurso voluntário. dentro de vinte aias
úteis da ciência, ou «ex-offícío», para o Diretor das Rendas Internas. seguindo o processo, quanto aos demais trâmites, o que prescrevem
artigos 295' e 296.
'§ 2° As consultas serão "acompanhadas do respectivo espécime, desde
que não seja possível a descrição minuciosa do produto.

os

CAPÍTULO

xm

DA FISCALIZAÇAO E INSPEÇAO
SEÇÃO 1
Da Direção

Art.

3'4:4.

A direção dos

serviços

da

fiscalização

do

ímpôsto

de

consumo compete. em geral, à Diretoria das Rendas Internas.

Art. 345. Para efeito de fiscalização, a Diretoria das Rendas Internas,
mediante proposta dos Delegados Fiscais, dividirá os Estados em ctrcunscríções, fixando-lhes as sedes respectivas.
§ 10 Para .sede de circunscrição será designada a localidade de maior
desenvolvimento industrial ou o centro. comercial mais importante.
'
§ 2. 0 As circunscrições, que tiverem dois ou mais agentes fiscais do
Impôsto de consumo, serão divididas em seções, atendidas as necessidades
do serviço, sendo cada qual provida de um agente fiscal.
Art. 34.6."Compete às Delegacias Fiscais proceder à distribuição e
localização dos agentes fiscais do impôsto de consumo pelas circunscrições,
condicionado seu ato à aprovação da Diretoria -das Rendas Internas, de
forma que, a 1(> de maio de cada ano. esteja cada funcionário na sede da
circunscrição em que foi localizado, onde servirá pelo espaço mínimo de um
ano e máximo de três.
â

§ 1.0 Fora de.isa época. a localização de agentes fiscais só terá lugar
por conveniência do serviço previamente autorizada' pela Diretoria das
Rendas Internas.
§ 2° A distribuição dos aqectes fiscais pelas seções compete aos chefes
das respectivas repartições arrecadadoras, sem prejuízo de determinação em
contrário da autoridade superior.
Art. 347. São dirigidos diretamente pelas Recebedorías do Distrito
Federal e da Capital do Estado de S. Paulo e pelas Delegacias Fiscais nos
Estados, nas respectivas jurisdições, os serviços de Fiscalização do Impôsto
do Sêlo uas Operações Bancárias, do Sêlo Penitenciário e da Garimpagem
e do Comércio de Pedras Preciosas, competindo aos chefes' daquelas repartições, a que são subordinados 03 agentes fiscais do ímpôsto de consumo,
dístrlbuír-lhes os encargos de tais serviços.

Art. 348. :E: vedado às autoridades e chefes de serviço do Ministério
da Fazenda, sob pena de responsabilidade, adir às repartições agentes fiscais
do ímpôsto de consumo e dar-lhes encargos ou funções diversas das que
lhes são próprias, salvo para o desempenho de comissão prevista neste
Regulamento, ou de nomeação do Presidente da República.
§ 1.0 Somente por designação do Ministro da Fazenda, mediante auto..
rlzação do Presidente da República, poderão os agentes fiscais servir nas
seções de expediente das repartições, salvo quanto aos Gabinetes' do Ministro
da Fazenda e do Diretor Geral da Fazenda Nacional.
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§ 2° As autoridades e chefes de serviços do Ministério da Fazenda
não poderão. sob pena de responsabilidade. designar funcionários ou extranumerários para fiscalização .externa .
Art. 349. O Diretor das Rendas Internas poderá, entretanto. quando
a necessidade do serviço o aconselhar, designar agentes fiscais do ímpôsto
de consumo para a execução de serviços, diligências ou encargos especiais
de fiscalização. ou de inspeções extraordinárias. onde se fizer conveniente
aos ínterêsses da Fazenda Nacional.
Art. 350. Ao Diretor das Rendas Internas compete a designação e
a fixação do 'número de agentes fiscais do impõsto de consumo para as
comissões de:
Inspetor Fiscal;
Auxiliar da Fiscalização do Sêlo nas Operações Bancárias; e
Assessor Técnico da Diretoria das Rendas Internas.

§ 1° A nenhum agente fiscal do ímpôsto de consumo será permitido o
exercícío de comissões de inspetor fiscal e auxiliar da fiscalização do sêlo
nas operações bancárias, por prazo superior a três (3) anos, sujeitando-se,
para nova designação. ao interregno de um (1) ano.
§ 29 Fica excluída dessa restrição a desíqnação de inspetor fiscal no
Distrito Federal. que recairá exclusivamente em agente fiscal da Categoria
Especial. e sem prazo determinado.
§ 3° Não terá direito a diárias o agente fiscal do Impõsto de consumo
designado auxiliar da ftscalízação do sêlo nas operações bancárias.
§ 4° Não poderão ser designados mais de dois agentes fiscais do im..
pôsto de consumo de um Estado para servirem como auxiliares da ftacalízação do sêlo nas operações bancárias no Distrito Federal e idêntico número
para a capital do Estado de São Paulo.

SEÇÃO 11
Da Fiscalização

Art. 351.

A fiscalização do ímpôsto de consumo compete:

a) no Distrito Federal à Recebedoría do Distrito Federal e à
Alfãndega do Rio de Janeiro;
b) nos Estados - às Delegacias Fiscais em todo o Estado, e às repartições arrecadadoras. nos limites de suas jurisdições .

. Art. 352.

A fiscalização será exercida:

a) em tôdas as repartições fiscais e arrecadadoras;
b) nos trapiches e entrepostos, nas estações e depósitos de quaisquer
emprêsas de transporte e nos Armazéns Gerais.
c) nas casas comerciais e nos estabelecimentos fabris, onde se fabrlcarem, transformarem. montarem, beneficiarem. reacondícionarem, venderem
ou tiverem em depósito produtos sujeitos ao Impôsto de consumo;
d) nos veículos ou pessoas que conduzirem mercadorias;
e) nas vias e Icgradcuros públicos.
Art. 353. Será exercida a fiscalização 'não só pelos chefes das repartições referidas no artigo 351. como, especialmente, por agentes fiscais do
impôsto de consumo e, apenas na esfera de suas atribuições, por fiscais
auxiliares dos impostos internos.
§ 19 A identidade dos agentes fiscais do Impôsto de consumo, assim
como dos fiscais auxiliares dos impostos internos. quando no exercício de
suas funções, será provada com a apresentação da carteira fornecida pela
repartição fiscal a que estiverem diretamente subordinados.
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§ 2° Os chefes das repartições providenciarão junto às autoridades
competentes, quanto ao porte de arma para os agentes fiscais do ímpôsto
de consumo e fiscais auxiliares dos impostos internos.
Art. 354. Sempre que fôr necessário, os agentes físcaís do impôsto de
consumo serão auxiliados, na fiscalização das fábricas da seção a seu cargo,
pelos das demais seções.
Art. 355. A ação do agente fiscal do impôsto de consumo poderá
estender-se além dos limites de sua seção ou circunscrição, do Estado ou do
Distrito Federal, em que fôr lotado. desde que se trate de apuração, iniciada
pelo mesmo, de evasão de impostos ou de fraudes fiscais. obedecidas as
- instruções que forem baixadas pelo Diretor das Rendas Internas, atendidas
as seguintes normas:
a) o agente fiscal que tiver "de usar da faculdade prevista neste artigo.
solicitará, verbalmente. ao chefe da repartição a que fôr subordinado. oficio
autoridade fiscal do Iocal onde tiver de prosseguir a
de apresentação
diligência iniciada;
b) apresentará a essa autoridade, antes de procederá diligência no novo
local, o oficio referido 00 item anterior;
c) limitará sua ação, no novo local. unicamente ao prosseguimento da
diligência iniciada, nâo a realizando se já iniciada por outro agente fiscal;
d) se fôr necessérío, ainda, em. prosseguimento da mesma "diligência,
dírtqtr-se a local subordinado a outra autoridade, procederá junto à que
tiver sido apresentado, e àquela do local para onde se dirigir, como previsto
nos itens «a» e ebs:
e) terminada a diligência. regressará imediatamente à repartição em
que tiver exercícío ou a que fôr subordinado. a cujo chefe apresentará, dentro
de oito (8) dias, relatório minucioso da diligência procedida e do que
tiver apurado.
Parágrafo único. Quando a diligência tiver de prosseguir em outra
seção da mesma circunscrição ou localidade, será suficiente a comunicação
escrita da providência adotada, ao chefe da repartição.
Art. 356. Os agentes fiscais do ímpôsto de consumo, que usarem da
faculdade do artigo anterior. não terão direito a transporte. ajuda de custo
ou diárias. por conta dos cofres públicos, mas apenas, quanto ao primeiro,
aos descontos e abatimentos previstos em lei.
Art. 357. Os agentes fiscais do impôsto de consumo terão franquia
telegráfica para uso em casos urgentes, nas estações telegráficas situadas
fora' das sedes das repartições, cabendo a estas, dentro das respectivas sedes.
a transmissão dos telegramas.
à

SEÇÃO [[]

Da carreira de agenfe fiscal do impôetc de consumo
PARTE PRIMEIRA

DA CORPORAÇÃO
Art. 358. A corporação dos agentes fiscais do ímpôsto de consumo
compõe-se de oitocentos e trinta e seis (836) funcionários, de acôrdo com
a distribuição abaixo:
105 classe «L;. 225 classe «K» -

356 classe «J» -

Categoria Especjal - lotados no Distrito Federal;
Primeira Categoria lotados nas capitais dos Estados de Pernambuco, 'Bahia, Minas Gerais. Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul;
Primeira Categoria - lotados no interior dos Estados
de Pernambuco. Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
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São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande

do Sul;

.

Segunda Categoria ~ lotados nos Estados .do Pará,
Ceará, Paraíba, Alagoas e Sergipe;
72 classe \~H» - Terceira Categoria - lotados nos Estados do Amazonas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte. Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso.

78 classe «1» -

Parágrafo único. Transferida a Capital da República. a atual cidade
do Rio de Janeiro continuará integrando a Categoria Especial. para efeito
da fiscalização dos impostos internos.

Art. 359. Dé acôrdo com O disposto na Alteração 13\1.. item I, da
Lei n? 3.520. de 30 de dezembro de 1958. a distribuição numérica dos agentes
fiscais do impôsto de consumo pelas diversas Categorias e Estados obedece
seguinte discriminação:
à

_

"-1

1

I Categoria I

I Especial:

Estados

L'

Categoria

\2.' Categoria \3. Cate~oria
a

II

I

I
I
CI. <K» ICl. «)>1 CI. «I»
Classe I
I
I
I
Distrito Fe..
I
1
deral .. ·1
105 I
I
Pernambuco]
24 I 27 I
Bahia ....I
201 20 I
I
Minas Ge'l
20
50 I
Ri~aide . J~:
I
I
10
netro .·.1
50 I
I
110
São Paulo]
120 I
I
Paraná . . . 1
10
16 I

I
l

I Cl.
1

Santa Cata-]
rfna

... ·1

Rio Grande]
do Sul .. 1,Pará ..... 1
Ceará •• 0·1
Paraíba ... 1
Alaqôas .. I
Sergipe ... 1
Amazonas .1
Maranhão .1
Ptaví

o •

•

•

•

I

Rio Grande]
do Norte'l
Espírito Sto.
Goiás ..... )
Mato Gros-]

so ...... I
I
Totais

J
I

II

3

I

28

!

20

I
53 I
I

I
I
I

1

I
I
i
I
I
I

I
II
I
I

I
I

i

105 I

I

225

I
I
1

356

I
1

1

70

J1

I

,
I
I

I
I
1
I
19 I
18
15

I

I

14 I

12

I
I

II
I

1

I

105
51
40

I

II

I

I

I

I

I

I,

1
I

I

II

1
I

I

I
I
I1

1

23
81
19
18
15
14

12
13
13

I
10 I

8

13 I
8

111
9 I

10

11
9

8 I

8

II

836

I

I

60
230
26

I

13

I

78

Total

I
I

«H»

II

I

I

1

72
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Art. 360. A Diretoria das Rendas Internas fixará, conforme a necessidade do serviço. o número de agentes fiscais do Impôsto de consumo que
devam ter exercício nas capitais dos _ Estados de Segunda e Terceira
Categorias.
Art. 361. Os agentes Hscais do Impõsto de consumo somente poderão
exercer qualquer comissão após três (3) anos de efetivo exercício do cargo.
Art. 362. Aplicam-se à carreira de agente fiscal do ímpôsto de consumo o regime jurídico e as disposições normativas do Estatuto dos Functonários Públicos Civis da União. ressalvados os casos especiais previstos em

lei e constantes dêste Regulamento.
PARTE

SEGUNDA

DA NOMEAÇAO
Art. 363. As nomeações de agentes fiscais do Impôsto de consumo
só serão feitas para a classe inicial da respectiva carreira. em Estado de
Terceira Categoria.
.
Parágrafo único. A pessoa nomeada para o cargo de agente fiscal
do impôsto de consumo tomará posse na Delegacia Fiscal do Tesouro NacionaI do Estado para onde haja sido nomeada.
PARTE

TERCEIRA

DA PROMüÇAO
Art. 364. A promoção dos ocupantes da carreira 'de agente fiscal do
impôsto de consumo obedecerá ao disposto na Lei n" 1.711. de 28~1O~1952.
no Regulamento aprovado pelo Decreto n" 32.015. de 29~12~1952 e ao que
estabelece o presente Regulamento.
Parágrato único. O decreto de promoção indicafá a classe e o Estado
onde deverá servir o agente fiscal do ímpôsto de consumo.,
_
Art. 365. O julgamento das condições essenciais de merecimento dos
agentes fiscais do ímpôsto de consumo c o preenchimento dos respectivos
boletins competem aos Delegados Fiscais. Inspetores de Alfândegas e Díretores de Recebedortas Federais a que estiverem imediatamente subordinados.
Parágrafo único. Quando se tratar de agentes fiscais afastados das
repartições em que fôrem lotados. o julgamento das condições de merecimenta e o preenchimento do respectivo boletim competem à autoridade a 'que
estiverem imediatamente subordinados.
PARTB QUARTA

DA REMOÇA0
Art. 366. A remoção de agente fiscal do impôsto de consumo
da competência do Diretor Geral da Fazenda Nacional.

é

ato

Art. 367. Não poderá ser removido o agente fiscal do impôsto deconsumo que não tenha o interstício de setecentos e trinta (730) dias de
efetivo exercício na classe ou no Estado em que servir.
§ 1(1 Poderá, entretanto. a juízo do Diretor Geral da Fazenda Nacional,
ser dispensado o ínterstícío, no caso de remoção, desde que se processe a
pedido ou por permuta.
§ 2 Q Não será permitida a remoção a pedido ou por permuta, mesmo
contando mais de setecentos e trinta (730) dias de efetivo exercício, de
agente fiscal do impôsto de consumo que esteja em condições de ser promovido por antiguidade.
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PARTB QUINTA

DA REMUNERAÇÃO E VANTAGENS
Art. 368. Os agentes fiscais do impôsto de consumo perceberão temuneração, constituída de uma parte fixa e outra variável (percentagem).
§ 1° Bienalmente. mediante proposta da Diretoria das Rendas Internas,
promover-se-á a revisão da tabela de percentagens, de modo que as razões
percentuais atribuídas àquêles servidores no biênio anterior sejam reduzidas
Da mesma proporção geométrica em que se tiver verificado o aumento da
arrecadação entre os. dois anos do mesmo biênio.
§ 2° A Iíxação das razões percentuais de que trata êste artigo [ar-se-á
dividindo-se a arrecadação verificada no primeiro ano do biênio pela apurada no segundo, e muluplicundo-se o resultado pela razão percentual vigente,
Art. 369. As percentagens serão calculadas mensalmente. em cada categoria, sôbre o total do ímpôsto de consumo arrecadado nos Estados que
a compõem e será pago a cada um dos servidores o quociente da divisão
total da percentagem assim calculada, pelo número de agentes Iíscaís lotados
nos mesmos Estados.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, a arrecadação do Dístríto Federal, atendida a lotação numérica dos agentes fiscais comexercicio
na mesma unidade, será considerada juntamente com a dos Estados da Primeira Categoria.
Art. 370. Pata os deitas do cálculo da percentagem. as repartições
arrecadadoras comunicarão, até o quinto dia útil de cada mês, às Delegacias
Fiscais nos Estados, a importância do ímpôsto de consumo arrecadada na
mês anterior.
Parágrafo único. As Delegacias Fiscais nos Estados, a Alfândega do
Rio de Ianeíro e .<\ Recebedoría do Distrito Federal comunicarão à Díretorla
das Rendas Internas, até o oitavo dia de cada mês, o total do impôsto de
consumo arrecadado no mês anterior.
Art. 371. As importâncias de que trata o artigo 2);15 que forem recolhidas aos cofres públicos como receita, não serão comprendídas no cálculo
da percentagem da renda a abonar aos agentes fiscais, mas delas se deduzirá
a mesma percentagem para ser entregue ao funcionário ou funcionários a
cuja diligência se deva a verificação da falta.
Art. 372. De posse dos elementos a que se refere o parágrafo único
do artigo 370. a Diretoria das Rendas Internas calculará a percentagem que
deve caber, por categoria, aos agentes fiscais, comunicando o resultado às
Delegacias Fiscais nos Estados e ao órgão pagador no Distrito Federal.
para providenciarem o pagamento de acôrdo com a comunicação de freqüência feita pela repartição' de exercícío de cada um e com observância da
legislação em vigor.
§ 1'1 Nos primeiros dias de cada ano, o Diretor das Rendas Internas
arbitrará, para cada cateqoría. provisoriamente, uma percentagem média que
servirá para o pagamento mensal a ser feito a cada agente fiscal, durante
o ano, a título de percentagem, sem prejuízo da liquidação da diferença, logo
que conhecidos os valores definitivos de cada mês.
§ 2° Para a comunicação de exercício. ter-se-á em vista se o agente
fiscal assinou o ponto, fer plantão e se desobrigou dos serviços que lhe
foram atribuídos ..
Art. 373. Os inspetores e agentes fiscais do ímpôsto de consumo, e
quaisquer outros funcionários, terão direito à metade da importância efetivamente arrecadada das multas que forem impostas em virtude de autos, representações ou notificações que lavrarem, com exceção daqueles que as
.
impuserem ou confirmarem.
. § 10 As multas impostas, nos diversos casos previstos neste Regulamento', em importância igual ao valor do impôsto ou em virtude de sone-
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qação (artigo 40·~. incisos 1, 2 e 3), serão abonadas integralmente aos funcionários que tenham verificado a falta.
§ 2 Q Nos casos previstos no artigo 97 a quota da multa será dividida
igualmente entre o agente do fisco, que tiver feito o aviso, e o -agente fiscal
da estação do destino, que houver lavrado o auto.
§ 3° Quando. em processo instaurado. não ficar de todo apurada a
importância do ímpôsto devido à Fazenda Nacional e esta apuração Iôr
feita em virtude de exame de escrita procedido por agentes fiscais, a quota
da multa será atribuida na proporção de 50% para o autuante ou autuantes,
e 500/0 para o agente fiscal ou agentes fiscais que tenham feito a apuração.
§ 4° Quando a multa provier da reunião de diversos autos em um só.
a qucta será repartida pelos autuantes, proporcionalmente.
§ 5 Q Das multas impostas em virtude de diligência procedida por mais
de um funcionário, a quota será repartida igualmente entre os que, como
autuantes, subscreverem o auto.
§ 6° Das multas impostas em virtude de denúncia dê qualquer origem.
devidamente assinada e dirigida ao chefe da repartição. a quota a repartir
caberá em partes iguais ao denunciante e aos funcionários que fizerem a
diligência e subscreverem o auto, salvo quando o denunciante o Iõr defirma de que seja ou tenha sido auxiliar ou preposto. caso em que não terá
direito a qualquer participação nas multas. cabendo tôda a quota aos
funcionários dilíqencíantes ,
§ 7° Das multas resultantes de comunicação de empregado de emprêsa
de transporte à estação fiscal, a divisão será feita de conformidade com
o parágrafo 6 9 •
§ 8° Quando. em virtude de auto de infração, baseado em exame de
escrita de qualquer natureza. resultar o recolhimento do impôsto simples e
a não obrigatoriedade. por qualquer circunstância. do pagamento da multa
a que se refere o parágrafo 1° dêste artigo. aos respectivos autuantes será
abonada a importância de dez por cento sôbre o total do impôsto efetivamente
recolhido.
§ 9° Das importâncias arrecadadas em virtude de leilão de mercadorias
apreendidas. 50'Yo serão abonados ao funcionário que houver feito a apreensão e instaurado o processo, aplicando-se. DOS casos em que a apreensão
das mercadorias C? a Instauração do processo tenham sido feitas por hmcíonário ou funclonártcs diferentes. o disposto no § 3.°, quanto à divisão da
'
importância a abonar.
Art. 374. Serão abonadas integralmente aos agentes fiscais as Importâncias relativas às multas de 10% resultantes de revisão de despachos que
efetuarem posteriormente, na forma do artigo 399. § 10.
Art. 375. Os inspetores e agentes fiscais do Impôsto de consumo terão
direito a transporte livre nas estradas de ferro e emprêsas de navegação
fluvial ou marítima. desde que requisitado em objeto de serviço público
e dentro do perímetro da zona de inspeção ou fiscalização a cargo dêsses
funcionários.
§ I" Serão severamente punidos os funcionários que requisitarem transporte fora dos' casos permitidos, respondendo. ainda. pela indenização das
respectivas importâncias. que serão descontadas. no total e de uma só vez,
em fôlha de pagamento.
§ 29 Nas emprêsas que não fornecerem passagens. bem como nas linhas
de diligências. automóveis ou quaisquer embarcações, ou. quando por falta de
outro meio regular, fôr necessário contratar transporte. as despesas serão
indenizadas mediante requerimento instruido Com os respectivos recibos.
§ 3° fi': assegurado direito de transporte aos agentes fiscais do impôsto
de consumo, não só quando em serviço nas respectivas seções. ctrcunsoríções
ou zonas. como nos casos de localização, remoção. promoção ou comissão.

Aros DO PODEft EXECUTIVO

349

§ 4° Igual direito é assegurado aos inspetores e agentes fiscais do im...
pôsto de consumo, para pessoas de sua família, quando promovidos ou removidos, por conveniência do serviço, ou quando comissionados.
§ 59 As Recebedorlas do Distrito Federal e de S. Paulo deverão ter
meios de transporte para as diligências fiscais de caráter importante e urgente,
e os veículos empregados em tal mister gozarão de tôdas as Iactlídades de
trânsito.
PARTE

SEXTA.

DOS DEVERES

Art. 376. Além dos deveres atribuídos aos funcionários públicos em
geral, compete ao agente fiscal do impôsto de consumo velar peja execução
das leis e regulamentos fiscais, cabendo-lhe, no serviço externo, privativamente. a instauração dos processos de infração, por meio de autos. representações, notificações ou peças análogas admitidas nas referidas leis e requlamentos. íncumbíndo-lhe ' ainda:
a) proceder, no Interêsse da Fazenda' Nacional. ao exame da escrita
geral dos contribuintes, quer diretamente. através dos elementos constantes
dos seus livros. papéis, documentos de escrituração e arquivo, quer indireta-mente. através de diligências e pesquisas, nas firmas ou sociedades que com
os mesmos transacíonem:
b) proceder ao confronto dos elementos da escrita fiscal com os dados
da escrituração comercial ou industrial do estabelecimento fiscalizado. ou da
escritadêste com a de outros cstabelecímentos, podendo, para êste fim.
recorrer a informação bancária ou cadastral nas fontes em que se fizer
necessária;
c) proceder ao levantamento do custo e valor da venda dos produtos.
a fim de verificar a produção dos estabelecimentos fabris, levando em conta.
para a determinação desta. o valor ou a quantidade da matéria prima ou
secundária adquirida ou empregada na confecção dos artigos fabricados, o
valor das despesas gerais efetivamente feitas. o da mão-de-obra empreqada
e dos demais' componentes de custo da produção, assim como as variações
dos estoques de matérias primas ou secundárias;
d) proceder, diretamente, nas fábricas, ou indiretamente, nos seus fomecedores, ao levantamento da matéria prima e outros produtos, sujeitos ao
Impôsto. adquiridos a fabricantes ou importadores ou diretamente importados,
para emprêqo na fabricação e acondicionamento de produtos tributados, tendo
em vista apurar a exatidão das parcelas de impôsto recolhido ou a recolher;
e) proceder à pesquisa e à coleta de dados nas repartições fcderaís,
estaduais, municipais ou autárquicas, relativamente ao pagamento de tributos.
fornecimento de mercadorias, celebração de contratos e outros elementos
subsidiários que se prestem ao confronto Com os assentamentos da escrita
fiscal ou comercial do contribuinte;
f) visitar, Com freqüência, os estabelecimentos sujeitos ao pagamento
do impôsto de consumo, ou de outros tributos federais, examinando suas
dependências, bem como os armários, arquivos, estantes. gavetas, cofres,
casas fortes, caixas ou móveis neles existentes, ou de sua_ propriedade ou
locação, existentes em outros locais, Iacrando-os no caso de recusa de abertura
por parte do contribuinte; dêsse procedimento lavrará têrmo. do qual. deixará
cópia com o interessado, não podendo a Interdição ultrapassar de 72 (setenta
e duas) horas;
g) estabelecer rigorosa vigilância sôbre as' mercadorias em trânsito
pelos logradouros públicos e emprêsas de transporte Ou em poder dos mer...
cadores ambulantes;
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apreender:

19 as mercadorias, rótulos. notas. faturas e guias encontradas em
contravenção, lavrando o competente têrmo, fazendo-o acompanhar dos do..
cumentos apreendidos ou de outros que forem apresentados pelos contraventares, e das mercadorias e rótulos, Ou de um espécime de cada mercadoria.
quando ficarem depositadas fora da repartição;
,
21' _ as máquinas, aparelhos, vidros. cápsulas, rolhas e outros objetos,
quando se tornar preciso, para comprovar a contravenção, Ou quando, com
intenção de fraude ou de falsificação, houver fabrico clandestino ou oculto de
qualquer produto tributado;
3\> as mercadorias dos negociantes ambulantes não registrados,' Iavrando o necessário têrmo para acompanha" a notificação;
4(1 _ as estampilhas em excesso, em poder dos contribuintes. ou cuja
procedência não Iôr justificada. bem como as que acompanharem os produtos
que serviram de matéria prima à fabricação de outras mercadorias, e que não
tiverem sido entregues pelos fabricantes à repartição arrecadadora, nos termos
da legislação em vigor;
i) dar, em exposição escrita. conhecimento 'à repartição, dos contrtbuintes cujas patentes hajam incidido nas disposições do artigo 54. dêste Re{}ulamento. a fim de serem declaradas sem efeito:
j} notificar, imediatamente e ele acôrdo com os modelos competentes,
após a verificação da falta, os comerciantes ou fabricantes que. dentro dos .
prazos estabelecidos, não tenham registrado seus estabelecimentos Ou o tenham
feito de modo incompleto ou insuficiente;
1) visar, datando, depois de feita a necessana verificação:
1.9 - as guias de aquisição de estampilhas ou de recolhimento de ímpõsto
em poder dos contribuintes;
2(1 _ as guias ou notas relativas a produtos remetidos ou recebidos pelas
Iábrtcas referentes a preparo. beneficiamento ou acabamento;
as gulas de recolhimento do impôsto do sêlo por verba dos atos
39 realizados em notas públicas:
49 as quías de recolhimento do impôsto do sêlo por verba especial
nos estabelecimentos bancárfos, companhtas de seguros e capitalização e sociedades ou emprêsas comerciais;
5<;> ~ outras guias e as Patentes de Registro em poder dos contribuintes:
6(1 - a escrita fiscal de todos os estabelecimentos a ela obrigados; cancelando. quando apresentar dúvidas. e instaurando o competente processo ou
ressalvando as emendas ou enganos justificados:
m) fazer a revisão de despachos aduaneiros na parte referente ao impôsto de Consumo;
n) solicitar, quando necessário ao desempenho de suas funções, o auxilio
das autoridades locais Ou da fôrça públicai ,
o) desempenhar qualquer diligência, serviço especial ou comissão para
que fôr designado e fiscalizar a execução dos regulamentos do ímpôsto do
sêlo. inclusive nas operações cambiais e bancárias, do serviço de
loterias, dos clubes de mercadorias, de garimpagem e o do comércio de pedras
preciosas, do sêlo penitenciário, de rótulos, de marcas de fábricas, de vendas
e consignações (quando nos Territórios) e de quaisquer outros impostos
internos. de que esteja incumbido;
p) comparecer às respectivas repartições, onde assinará ponto e feré
plantão, nos dias determinados, Ou quando designado. Nas repartições que
não forem sede de circunscrição, o ponto será assinado quando a elas comparecer. Nas circunscrições que tiverem menos de três (3) agentes fiscais,
será dispensado o plantão:
q) COmunicar à repartição local tôda vez que tiver de seguir para
outra localidade;
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r) residir na sede da circunscrição:
a] acompanhar o inspetor fiscal em suas seções ou cfrcunscrlções:
t) exercer a fiscalização do ímpôsto único sôbre energia elétrica nos
escritórios e mais dependências das companhias e emprêsas de abastecimento
de eletricidade. procedendo de acôrdo com a legislação respectiva:
u) exercer a fiscalização do ímpôsto único sôbre combustíveis e lubrffícantes líquidos ou gasosos;
v) exerecer a fiscalização das mercadorias de procedência estrangeira
em circulação no território nacional, ressalvados os casos previstos na Consolidação das Leis da Alfândegas.
Art. 377. Os agentes fiscais do lmpôsto de consumo apresentarão seus
trabalhos às repartições arrecadadoras em que estiverem servindo e só por
intermédio das mesmas poderão dírlqír-se às autoridades superiores.
Art. 378. Os agentes fiscais do impôsto de consumo deverão, sempre
que comparecerem à repartição. receber os papéis que lhes forem distribuídos,
passando o recibo nos respectivos protocolos e declarando, nos mesmos papéis,
antes da informação, a data do recebimento.
§ 19 As informações serão prestadas no prazo máximo de quinze (15)
dias. ou de menor prazo, marcado pelo chefe do serviço, segundo a urgência
do assunto, e obedecerão a uma forma concisa, moderada. sem alusões ofenalvas aos interessados ou a qualquer funcionário.
§ 29 - Todos os papéis que tiverem de receber despacho serão restituídos
devidamente processados, com as fôlhas qrampeadas e numeradas, obedecendo à ordem cronolóqica ou à conexão das matérias, sem linhas em branco
antes da informação e sem escrito nas margens podendo os informantes adotar
protocolo. em que exigirão recibo do funcionário a quem fizerem entrega dos
mesmos papéis ou processos.

SEÇAO IV
Do inspetor fiscal do ímpóeto de consumo
PARTE

PRIMEm"

DA DESIGNAÇAO
Art. 379. A designação de inspetor fiscal do ímpôsto de consumo para
os Estados deverá recair em agente fiscal do impôsto de consumo de Estado
diferente do que. tiver de ser inspecionado e de categoria igualou superior.
Parágrafo único, Os inspetores fiscais do impôsto de consumo são
direta e imediatamente subordinados à Diretoria das Rendas Internas.
PARTE SEGUNDA

DOS DEVERES
Art. 380.

São atribuições especiais do inspetor fiscal:

8)

verificar e acompanhar os serviços dos agentes fiscais do ímpôsto
de consumo, representando contra as faltas, insuficiências e abusos que
encontrar;
b) instruir os contribuintes;
c) estudar os efeitos dos impostos na vida comercial e industrial do
país. transmitindo suas impressões ao órgão competente. com as sugestões
convenientes ao desenvolvimento da política fiscal.
Art. 381.

O inspetor fiscal poderá:

8) requisitar, a bem da arrecadação e da fiscalização. exame nos livros
e demais documentos das repartições compreendidas nos Estados Ou zOO!<'IS
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de sua inspeção, assim como, por intermédio das mesmas repartições, requisitar
de outras repartições federais, estaduais ou municipais, certidões ou quaísquer
esclarecímentos no Interêsse da Fazenda;
b) exercer fiscalização sôbre os contribuintes e lavrar auto ou representação quando verificar a existência. de infrações;
c) exerecer tôda e qualquer atribuição inerente ao cargo de agente fiscal.
a fim de acautelar e garantir os íntcrêsses do fisco:
d) solicitar às repartições fiscais os esclarecimentos que julgar ne..
cessártos ao serviço de inspeção:
e) propor. íundamentadamente, às
Recebedorlas Federaís ou às Delegacias Fiscais nos Estados, conforme a subordinação, a suspensão do agente
fiscal encontrado em falta.
Art. 382. O inspetor fiscal apresentar-se-á ao Delegado Fiscal no
Estado em que Iôr servir, .dentro de 60 dias. contados da data de sua
designação e terá o mesmo prazo para regressar à repartição de sua lotação.
quando dispensado.
Art. 383. O inspetor fiscal apresentar-se-é aos chefes das repartições.
exibindo a respectiva designação.
Parágrafo único. Sempre que o Inspetor Fiscal encontrar de parte dos
chefes das repartições ou de qualquer outra autoridade oposição ou embaraço
ao cumprimento de sua missão, recorrerá, em ohcío ou telegrama. pela ordem
hierárquica do serviço. até o Diretor das Rendas Internas, a fim de serem
dadas as providências que assegurem o exato desempenho de suas funções.
Art. 384. Os chefes das repartições deverão facilitar ao inspetor físcal
os esclarecimentos e os meios de ação necessários ao desempenho de sua
função. facultando-lhe a verificação dos papéis e documentos de que precisar.
Art. 385. O inspetor fiscal resumirá ao Diretor das Rendas Internas,
em relatórios periódicos. as observações colhidas, segundo instruções baixada-s
pela mesma Diretoria.
Parágrafo único. Quando dispensado da comissao, o inspetor fiscal
apresentará relatõrto sôbre os trabalhos realizados, mesmo que já tenha cumprido as determinações constantes dêste artigo.
PARTE. TERCEIRA

DAS VANTAGENS
Art. 386. Os inspetores fiscais do impôsto de consumo terão direito a
diárias, na forma prevista nos arts. 135 e 136, da Lei n 9 1. 711,. de 28 de
outubro de 1952.
Art. 387. Os inspetores fiscais do impôsto de consumo gozam de franquia
postal e telegráfica em todo o território da sua zona de inspeção.

SEÇAO V

DA FISCALIZAÇÃO AUXILIAR DE IMPOSTOS INTERNOS
Art. 388. A fiscalização das mercadorias em trânsito pelas estradas de
rodagem. entre a Capital Federal e os Estados de São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro. e nos Estados de São Paulo. Pernambuco e ,Bahia.
será exercida por fiscais auxiliares de impostos internos. segundo estabelecem
os Decretos números 19.827. de 2 de abril de 1931, 21.030, de 2 de fevereiro
de 1932 e 21.058, de 28 de março de 1934, o Decrcto-lcí 11 5.546, de 4 de
junho de 1943. e a Lei n." 1.325, de 23 de janeiro de 1951.
Q

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único. Na Capital do
será exercida, também, pelos fiscais de
de .12 de outubro de 1956.
Art. 389. Os servidores de que
por um agente fiscal do impõsto de
Diretor das Rendas Internas.
Art. 390.
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Estado de S. Paulo, essa fiscalização
rendas a que se refere a Lei n" 2.911.
trata o artigo anterior serão chefiados
consumo, cuja designação compete ao'

Incumbe ao chefe dos auxiliares da fiscalização:

a) dístríbuí-los pelos postos e localidades convenientes. em numero
preciso para atender à vigilância sôbre veiculas conduzindo mercadorias. reve...
zando-os na conformidade das instruções que lhe transmitir a autoridade a
que estiverem subordinados;
b.) verificar, com insistência. a permanência dos auxiliares nos postos e
lugares designado.", representando, quando ocorrer abandono do serviço ou
qualquer outra falta;
c) encamínhar, a quem de direito. os' autos, representações. notificações
e todos os demais papéis do expediente dos serviços a seu cargo. ou decorrentes das diligências realizadas;
d) apresentar. semestralmente, relatôrlo dos trabalhos executados. mencionando. notadamente, o número de autos, representações e notificações, seu
andamento e resultados c, também. o esfôrço, a assiduidade. a competência
e a idoneidade dos auxiliares;
e) propor ao chefe da repartição as medidas que julgar necessárias à
perfeita execução dos serviços.
Art. 391.

Aos fiscais a uxiliares de impostos. internos cabe:

a) velar pela exata observância dos preceitos regulamentares aplicáveis
às mercadorias em trânsito por estradas de rodagem e outras vias terrestres
de comunicação:
b) lavrar autos de infração contra os transgressores, apreendendo as
mercadorias e os efeitos fiscais em contravenção. de conformidade com as dísposições regulamentares:
c) exercer, ainda. a fiscalização sôbre as mercadorias sujeitas ao impôsto
de consumo e efeitos fiscais. correspondentes, nas estações ferroviárias. nos
entrepostos das emprêsas de transportes rodoviários e urbanos. nas agências
de emprêsas de navegação aérea, onde se recebam ou despachem mercadorias
entre aeroportos nacionais, nas construções em geral. nas feiras livres e vias
públicas. podendo. neste caso, lavrar notificações por falta ou insuficiência
de pagamento de emolumentos de registro;
d) efetuar as diliqênctas determinadas pelas autoridades competentes.
em ação conjunta com os agentes fiscais do ímpôsto de consumo e sob a
direção dêstes:
e) auxiliar. no que se tornar necessârio,. a fiscalização do impôsto de
consumo, sendo-lhes defeso estender sua ação ao interior dos estabelecimentos
industriais e comerciais e. bem assim. às suas escritas. fiscal ou comercial.
CAPÍTULO XIV

DAS PENALIDADES E DISPOSIÇ6ES ESPECIAIS
Art. 392 -

Os que infrigirem o disposto no artigo 11 ficam sujeitos à

multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00.
Art. 393 -

As infrações aos artigos 12 e 13 sujeitam o infrator à

multa de Cr$ 1. 000,00 a Cr$ 2.000,00. .
Art. 394 - Os contribuintes que deixarem de cumprir as instruções a
que se refere o artigo 7 Q • letra "eu. ficam sujeitos à multa de Cr$ 1.000,00

a Cr$ 2.000,00.
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Art. 395 - Equipara-se à falta de pagamento do ímpôsto, para efeito
de aplicação da multa prevista no artigo 7 9 , letra "e";

B) a omissão de prova, dentro do prazo estatuido nas instruções ali
previstas, da entrada da mercadoria exportada em território estrangeiro:
b) a -falta de prova da saída da mercadoria exportada, do território
nacional, ou de baixa nos têrmos que, para tal fim. assinarem os exportadores.
Art. 396 Os contribuintes que forem notificados para registrar o
seu estabelecimento ou para pagar diferença de emolumentos da Patente
de Registro de seu comércio ou fabrico, ficam sujeitos à multa de importâneia igual aos emolumentos devidos. não inferior a Cr$ 500,00.
Parágrafo único. As muItas previstas nos artigos 31, 45 e 47 são
cobradas a titulo de mora.
Art. 397 - Estão sujeitos à multa igual ao dôbro do valor do impôsto
sonegado. não inferior a Cr$ 20.000.00. os que infringirem o disposto no
artigo .248.
Art. 398 O revendedor de móveis que exceder o preço a que se
refere o artigo 230 fica sujeito à multa de Cr$ 2.500.00 a Cr$ 5.000.00.
se outra maior não for cabível pela diferença de Impôsto.
Art. 399 Os que importarem produtos estrangeiros sujeitos ao Impôsto de consumo e, antes. da conferência da mercadoria, não apresentarem
as 'respectivas guias de recolhimento de impôsto ou de aquisição de estampilhas, ou as organizarem com insuficiência de valor 'ou de qualidade, ficam
sujeitos à multa de importância igual ao valor do Impôsto ou da diferença
apurada posteriormente ao pagamento das guias em confronto com a mer ..
cadoría importada. qualquer que seja o valor do impôsto devido.
§ 10 - Qualquer diferença apurada posteriormente em revisão de
processo de despacho aduaneiro fica sujeita à multa de 100/0 ,
§ 20 Havendo omissão ou êrro de cálculo entre as guias de recolhi...
mento de Impôsto ou de aquisição de estampilhas e a respectiva nota de
Importação, não haverá penalidade, sendo imprescindível, neste caso. que' a
nota de Importação identifique completamente a mercadoria .submetída a
despacho para efeito de pagamento do ímpôsto de consumo.
Art. 400 - As multas impostas em virtude de auto, representação ou
notífícaçãc serão, em caso de reincidência. aplicadas em dôbro . Considera-se reincidência a repetição da mesma contravenção pela mesma pessoa
ou firma depois àe passada em julgado. administrativamente. a respectiva
decisão condenatória.
Art. 401 - Nenhuma imposição de muIta haverá contra o contribuinte
que tiver agido ou pago o impôsto de acôrdo com interpretação fiscal cons . .
tante de decisão de última instância administrativa irrecorrível ou ainda' de
decisão em grau de recurso.
Art. 402 - Os que desacatarem, por qualquer maneira, os funcionários
incumbidos da fiscalização no exercício de suas funções ou por qualquer
meio impedirem a fiscalização, além da multa prevista no art. 409. serão
punidos na forma do Código Penal. lavrando o funcionário ofendido o
competente auto, acompanhado do rol das testemunhas, a fim de ser remetido ao Procurador da República pela repartição local.
Parágrafo único
Verificada qualquer das hipóteses mencionadas
nêste artigo. o funcionário poderá prender o ofensor ou infrator e solicitar,
para êsse fim, auxílio da fôrça pública ou das autoridades civis ou milítares.
Art. 403 Nenhuma concordata. falência. venda, alteração contratual ou liquidação de firma comercial ou industrial será processada pelos comissários, síndicos, tabeliães. leiloeiros e outros responsáveis, sem que seja dado
conhecimento à repartição arrecadadora local. por escrito. dentro de 48 horas.
cabendo a esta providenciar imediatamente junto às autoridades competentes.
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no sentido de acautelar os direitos e Interêsses da Fazenda Nacional. (Multa

de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 20.000,00).
Art. 404 Os contribuintes que, esgotados' os prazos para recurso
administrativo ou ao Poder Judiciário, não pagarem os seus débitos ou não
liquidarem compromissos decorrentes de têrmos de fiança que tiverem assínado. serão proibidos de transigir com qualquer repartição pública do país.
cumprindo ao chefe da repartição a que estiverem jurisdicionados, promover a
cobrança da divida executivamente.
Parágrafo único, - O chefe da- repartição baixará portaria a respeito.
que mandará publicar nos órgãos oficiais e tomará as providências previstas
em lei para acautelar os ínterêsses da Fazenda.
Art. 405 O Diretor das Rendas Internas, quando houver conveniência do serviço, atentas as peculiaridades da' indústria. ou atividades equívalentes. poderá prescrever regime 'especial de fiscalização, ficando. para
êste fim, autorizado a estabelecer a adoção de um livro de' Registro de
Compras segundo modêlo próprio, baixando instruções para sua escritu...
ração. Estas instruções terão por .objeto
contrôle geral das operações
do contribuinte. com fundamento nos elementos da sua escrita comercial.
nos da de seus fornecedores e compradores, e nos elementos constantes das
declarações do ímpôsto de renda .

°

§ 19 - Os que deixarem de escriturar o livro de que trata êste artigo
e os que o fizerem irregularmente. ou com rasuras ou borrões, ficam sujeitos
à multa de Cr$ 1. 000,00 a Cr$ 2.000,00.

§ 2" - Os que não possuírem o livro de que trata êste artigo, depois
de intimados a adotá-lo, ficam sujeitos à multa de Cr$ 5.000,00 a ••.•

c-s

10.000,00.

Art. 406 - A multa que tiver de ser imposta ao importador de produto
estrangeiro, por motivo da diferença a que se refere o artigo 155. § F.obe~
deceré ao regime aduaneíro.. incidindo sôbre o valor da diferença. desde
que seja superior a Cr$ 50,00 ou a mais de 2% do faturado, e terá por base
as declarações da guia visada pelo agente fiscal em confronto com o resultado da verificação nela averbado pelo conferente.
Art. .q07 ......., Os contribuintes que' procurarem espontãneamente a repartição arrecadadora, antes de qualquer procedimento fiscal. para sanar qualquer irregularidade, poderão ser atendidos independentemente de qualquer
penalidade, excetuados os GlSOS de falta de pagamento do impôsto, ou de
atraso no seu recolhimento, hipótese em que o recolhimento espontâneo do
tributo será feito com as seguintes multas:
a) de 10%
dias da data da
para recolhimento
b) de 200/0
dias; e
c) de 50%

(dez por cento) quando se verificar até vinte (20)
entrega do produto a consumo ou do término do prazo
do ímpôsto,
(vinte por cento) depois de vinte (20) até trinta
{cíncocnta por cento) ~ depois de trinta (30) dias.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo aos casos de
mercadorias introduzidas clandestinamente no país, referidos nos artigos 119
a 122 dêste Regulamento.

Art. 408 - As infrações para as quais não haja penalidade especial
estabelecida nêstc Regulamento, serão punidas de acôrdo com as normas
seguintes:
1) - multa de importância igual ao valor do ímpôsto, não inferior a
Cr$ 500,00. aos que deixarem de satisfazer o pagamento do impôsto, no todo
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ou em parte, uma vez que a falta tenha sido apurada em virtude de
apreensão de mercadoria e quando não fique provada a existência de artíIícío doloso ou evidente intuito de fraude;
2) multa de importância igual ao valor do lmpôsto, não infertor
a Cr$ 2.500,00. aos que sonegarem mercadorias ao pagamento do lmpôsto.
nos têrmos do art. 315. parágrafo único, letras a) e b), ou quando a falta
de pagamento do tributo fôr apurada mediante exame de escrita de qualquer
natureza. fiscal ou comercial, ou de documentos que com ela se relacionem, e
desde que não fique provada a existência de artifício doloso ou evidente
intuito de fraudei
3) - multa de importância igual ao dôbro do valor do Impõsto, não
inferior a Cr$ 5.000,00. aos que sonegarem mercadorias ao pagamento do
ímpôsto, nos têrmos do art. 315, parágrafo único. letra c). desde que
se apure do processo a ocorrência de artifício doloso ou intuito de fraude.
Art. 409 - Aqueles que simuiarem, viciarem ou falsificarem documentos ou a escrituração de seus livros fiscais ou comerciais para iludir a
fiscalização ou fugir ao paqamento do fmpôsto, bem como os que embaraçarem ou impedirem a ação fiscal, falsificarem estampilhas ou selos de
autenticação ou ainda utilizarem documentos falsos. incorrerão na multa de

c-s

50.000,00.

Art. 410 - As multas previstas para os que infringirem os diversos
dispositivos dêste Regulamento. quando não proporcionais ao valor do impôsto ou do produto, ou quando não especificamente determinadas, serão
aplicadas em grau mínimo. médio ou máximo. conforme a gravidade na
íníracão .
Parágrafo único Para gradação da penalidade, a autoridade julgadora atenderá ao conjunto de circunstâncias atenuantes e agravantes. veríftcadas no processo e determinadas através da caracterização da infração ou
dos antecedentes do infrator.
Art. 411 - A aplicação das multas a que se referem as normas antecedentes não prejudicará a ação criminal que no caso couber.
- Art. 412 - O direito de impor penalidade por infrações a êste Requlamento prescreve em cinco anos, contados da data da infração.

§ 1Q. O prazo de cinco anos estabelecido neste artigo Interrompe-se por qualquer notificação ou exigência administrativa feita ao coü ...
trlbuínte e referente a impõsto que tenha deixado de pagar ou recolher ou
relativo à infração que haja cometido, começando a correr novamente a
partir da data em que êsse procedimento se tenha verificado.
§ 2Q • Não corre o prazo de cinco anos enquanto o processo de
cobrança estiver pendente de decisão, inclusive nos casos de processos
físcaís instaurados. ainda em fase de preparo ou de julgamento.
TíTULO IV

DISPOSIÇõES FINAIS
CAPÍTULO

XV

DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSIT6RIAS
Art. 413. Continuam era vigor, no que não tenham sido alterados Ou
revogados pelas dísposicõcs dêste Regulamento ou por leis e decretos uêle
não compreendidos. os Decretos 19.827, de 2 de abril de 1931, 21.030. de 5
de fevereiro de 1932. e 24.058. de 28 de março de 1934.
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Parágrafo único . Continua em vigor a taxa- adicional de 100/0 sôbre
bebidas, destinada 80 <l-undo Nacíonnl do Ensino Primário» e ao «Fundo de
Assistência Hospitalar», de que tratam, respectivamente, os Decretos-leis númeTOS 6.785, de 11 de aqôsto de 1944, e 9.846, de 12 de setembro de 1946.
Art. 411. A Junta Consultiva co Impôsto de Consumo criada pelo Deereto-lei n." 7 AO'.i. de 22 <.1<' março de 1945, cabe opinar sôbre as questões
decorrentes da interpretação e aplicação deste Regulamento, sob a presidência
do Diretor das- Rendas Internas. A referida Junta será composta de seis
membros. sendo três funcionários da Fazenda e três representantes dos contribuintes.
§ 1.9 - O Presidente da República nomeará, mediante indicação do Mí..
nlstro ·da Fazenda. funcionários espectalíaados que devam fazer parte da Junta
Consultiva; os representantes dos contribuintes serão indicados pela Federação
das Associações Comerciais do Brasil e pela Confederação Nacional da In ..
dústrta,
§ 2 Q - A Junta Consultiva funcionará de acôrdo com o Regimento eprovado pelo Decreto n" 19.221, de 19 de julho de 1945. obedecido o que dispõe
o Decreto-lei n" 7.758. da mesma data, e Lei 0'9 3.470. de 28 de novembro

de 1958 (art. 19).
Art. 415. O Diretor das Rendas Internas dirigirá os trabalhos de esta..
tlstica fiscal em todo o pais. inclusive o serviço contratado para tal fim. Para
execução das disposições dêste Regulamento. fica também autorizado a baixar
instruções. criar modelos ou alterar os que se encontrem a ele anexados.
Art. 416. Mediante proposta do Ministério da Fazenda, o regime de
selagem direta poderá ser substituído gradativamente pelo de recolhimento do
ímpôsto por guia, em relação aos produtos cujo contrôle se possa fazer de
forma satísfatórta .
Art. 417. Ainda por proposta do Ministro da Fazenda. o recolhimento
quinzenal do ímpôsto por guia poderá ser feito mensalmente, depois de devidamente autorizado.
Art. 418. Fica o Ministério da 'Fazenda autorizado a promover acôrdo
com o Instituto do Açúcar e do Álcool. no sentido de transferir para essa
entidade a obrigação de instalar. assistir e conservar em perfeito funciona..
mento, medidores automáticos de sua propriedade, para cumprimento das dísposições do Decreto-leí n? 3.494. de 13 de aqôsto de 1941, quer quanto às
fábricas de aguardente. quer quanto às de álcool.
Art. 419. Não será levada fi cobrança judicial divida ativa da União
até Cr$ 200,00. cessando o andamento das respectivas ações.

Art. 420. Consíderar-se-ão sem efeito os recursos «ex-offícío» já interpostos pelas autoridades julgadoras de primeira instância. em razão de decisão
favorável às partes, nos processos cujo valor em litigio não atinja o limite
de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) e que ainda não tenham sido objeto de
julgamento do Segundo Conselho de Contribuintes.
Art. 421. Os processos instaurados por infração da legislação do impôsto de
consumo, existentes em 30 de dezembro de 1958, data da publicação da Lei
3.520/58, em qualquer fase administrativa ou judiciária, e cujo valor em- litígio
não seja superior a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), não terão prosseguimento e serão arquivados.

8°10

Art. 422. A alíquota do inciso 6. da Alínea X. ficará reduzida para
em 1960 e 6% a partir de 1961.

Art. 423. Os produtos sujeitos ao impôsto de consumo por meio de
guia, que se encontrarem nas fábricas. nos estabelecimentos importadores ou
em poder dos arrematantes, assim como em suas filiais, agências. postos de
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venda ou depósitos ou, ainda, nos estabelecimentos compreendidos na O~':;2r
vação 3\ da Tabela «A», da Consolidação das Leís do Impôsto de Consumo
baixada com o Decreto n" 43.711, de 17/5/58, na data do inicio de vigência
deste Regulamento, pagarão o ímpõsto pelas novas alíquotas e modalidades
de incidência, por ocasião da saída dos respectivos estabelecimentos.
Parágrafo único. Os produtos anteriormente isentos, que passaram a
ser tributados por fôrça dêste Regulamento e que aínda estiverem em poder
dos fabricantes e dos demais contribuintes mencionados neste artigo, ficarão
sujeitos ao ímpôsto ao saírem dos estabelecimentos.
Art. -424. Cumprirá aos estabelecimentos que forem filiais, agências,
postos de venda ou depósitos de fabricantes, importadores ou arrematadorcs, ou
que estejam compreendidos nas disposições da Observação 3\ da Tabela «A»,
da Consolidação citada no artigo anterior, creditar-se, no livro modelo 22, na
primeira quinzena de vigência - dêste Regulamento, pelo valor do impôsto
de consumo que constar das notas fiscais correspondentes aos produtos existentes em estoque, transferidos do estabelecimento fabril ou importador, obscrvando, quanto às vendas ou saídas do estabelecimento, o prescrito 00

art.

150.
Parágrafo único. Os estabelecimentos a que se refere êste artigo. orqanízarão, em três vias, relação do referido estoque, com indicação do impôsto
que levaram a seu crédito, entreqando-a à repartição arrecadadora local," que
lhes devolverá as 2'1- eJ'l- vias, destinando-se uma a ser remetida ao estabelecimento matriz e a outra a ser arquivada à disposição da fiscalização. A
primeira via será encaminhada pela repartição ao agente fiscal do Impôsto de
consumo da seção ou circunscrição, para o fim de ser verificada, em trabalhos
. normais. a exatidão do valor do Impôsto por cuja importância se creditou o
contribuinte.
Art. 425. Os calçados (alínea V). quarda-chuvas ou quarda-sôís (alí~
uea XXI, inciso 5). vinagre (alínea I. inciso 11) e o álcool etílico (alínea,
XIII, inciso 3) existentes em estoque, na data .em que entrar em vigor êste
Regulamento. nas fábricas ou nos estabelecimentos dos importadores Ou arrematantes. ou em SUas filiais. postos de venda, aqêncías Ou depósitos, paqarêo
o ímpôsto pelas novas alíquotas de incidência.
A diferença entre o valor das
estampilhas i..i aplicadas e o impôsto de consumo calculado nas notas fiscais,
será recolhida por guia, de acôrdo com instruções a serem baixadas pela
Diretoria das Rendas Internas.
Art. 426. Na escrituração do'> livros modêlos 21 ou 21~A, os fabri ..
cantes poderão creditar-se. nas colunas próprias. pelo valor do impôsto de

consumo relativo às matérias-primas e outros produtos existentes em estoque
na data da vtqêncla dêste Regulamento, importados diretamente ou adquiridos de fabricantes ou Importadores. para emprêqo na iabrtcacãc ou acondi...
clonamento de mercadorias tributadas na. Tabela A, observando as normas que
forem estabelecidas pela Dírctorta das Rendas Internas.
Art. 427. Os que fabricarem .ou comerciarem com produtos dos incisos 1
e 2 da alínea XXVI (jóias, relógios e obras de ourives), iniciarão a escrita
dos livros modelos 31 e 32, a que estão obrigados, na data da viqencia
dêste Regulamento. transcrevendo no primeiro, {modêlo 31) o estoque existente,
Com a citação dos números das etiquetas em uso, seguidamente, em ordem
crescente.
Art. 428. Tendo em vista o disposto nos §§ 2 Q e 3" do artigo a que
se refere o item III da Alteração 13'1-, da Lei n" 3.520. de 30 de dezembro
de 1958. e atendidos ainda os preceitos contidos no item II da mesma Alteração" para o cálculo das percentagens de que trata o art. 369, são fixadas
as seguintes razões para as diversas categorias:
a)
b)

c)

Primeira Categoria
Segunda Categoria
Terceira Categoria

.
.
.

1,1022%
3,8364%
11,5160%
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§ 1.9

As razões percentuais previstas neste artigo vigorarão a partir
de abril de 1959.
§ 2° - A próxima revisão de percentagem, a que se refere o § 1° do
art. 368. será procedida no primeiro trimestre de 1961. COm base na renda.
do impôsto de consumu arrecadada no biênio de 1959/1960, processando-se
as revisões subseqüentes no primeiro trimestre. após o término de cada biênio
seguinte.
§ 3 9 - A partir da vigência dêste Regulamento cessarão. quanto aos
agentes fiscais do ímpôsto de consumo. os efeitos do que dispõe a letra ej»
do art. 22, da Lei nv 488, de 15 de novembro de 1948.

de

r.

9

Art. 429. As promoções e remoções dos agentes fiscais do Impôsto de
consumo, decorrentes da redistribuição determinada na Lei nO 3.520, de 30
de dezembro de 1958. deverão ser efetuadas dentro de sessenta dias, contados
da data da publicação dêste Regulamento.

§ 19 - Nas promoções a que se refere êste artigo. em igualdade de condições de merecimento. a promoção por êsse critério recairá, de preferência,
no agente fiscal do impôsto de consumo mais antigo na classe.
§ 21' - Os agentes fiscais do impôsto de consumo que, na data da vigência dêste Regulamento, estiverem lotados no interior do Estado do Rio
Grande do Norte e nas capitais dos Estados do Amazonas,Piaui, Maranhão.
Espírito Santo. Golás e Mato Grosso (Classe I) e nas capitais dos Estados
do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Pará
(classe J). e que não forem promovidos em face da redistribuição referida
nêste artigo, serão removidos para o interior de Estados de Segunda e Primeira
categorias, respectivamente. Hcando-lhes assegurados os direitos e vantagens
decorrentes da nova situação, a 'partir da vigência dêste Regulamento.

§ 3° ~ Para atender à situação especial de localização dos funcionários
referidos no parágrafo anterior. deverão suas remoções processar-se «ex-officío>,
no ínterêsse da administração, concomitantemente com .0 movimento de promoções decorrente da redistribuição prevista neste artigo. Também. slmul...
tâneamente Com êsse movimento de promoções, poderão processar-se outras
remoções de agente s fiscais do impâsto de consumo.
Art. -430. A exigência de aplicação do sêlo de autenticação, a que .sc
refere o artigo 87 .e seus paráqrafos, quanto às notas fiscais referentes a
produtos sujeitos ao impôsto por meio de selagem direta, somente entrará
em vigor noventa (90) dias após o inicio de vigência dêste Regulamento.
Paráqrafo único. Nesse período, os talões de notas fiscais para êsses
produtos continuarão a ser autenticados pelas repartições." de acôrdo com, a
modalidade atualmente em uso.

TABELA «A»
PRODUTOS SUJEITOS AO IMPôSTO POR GUIA
ALÍNEA

Produtos alimentares industrializados
1 - Sal refinado ou triturado, acondicionado em recipientes de vidro, matéria
plástica e embalagens semelhantes ~ 2%.
2 - Levedura e fermentos naturais ou artificiais e quaisquer outras preparações e produtos alimentares industrializados. inclusive complementos allmentares, não especificados nem compreendidos em outra parte - 3%.
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3 - Preparações e conservas de carnes, vísceras e miúdos comestíveis de
peixe, crustáceos ou moluscos, extratos, sopas e caldos - 3%'
"1: - Farinhas compostas, farinha láctea, leite maltado, qualquer outra preparação com base de farinhas ou féculas; «corn-flakess, «puífed-nce» e outros
flocos de cereais pré-coztdos: bolachas e biscoitos em embalagem destinada
ao consumidor - 3%.
5 - Óleos e gorduras animais ou vegetais para alimentação. margarinas'
e semelhantes - 40/0'
6 - Açúcar refinado ou em tabletes: qlícose. maltose. lactase e outros
açúcares, mesmo, em xarope - 40/0'
7 - Pós açucarados para' preparação de doces, geléias, pudins. sorvetes e
semelhantes; doces. confeitos, pastilhas, balas. drágeas, caramelos e produtos
semelhantes; qualquer outra preparação açucarada não especificada nem compreendida em outra parte - 5%'
8 - Extratos de café, café solúvel e sucedâneos de café; chá e mate em
latas, caixas. saquinhos ou outra embalagem própria para venda a varejo - 50/0'
9 ,.....- Chocolate. artigos de chocolate e qualquer preparação contendo cacau,
com ou sem açúcar e-. 5 % _
10 - Preparações e conservas de legumes. hortaliças; raízes. frutos, plantas
e outras partes de plantas; geléias, polpas e pastas de frutos; extratos, sopas e
caldos; frutas sêcas ou passadas - 50/0'
11 - Mostarda e farinha de mostarda. preparada; pimentas e pimentões,
em pó; baunilha. canela em pó e outras especiarias em pó Ou preparadas e
outros condimentos culinários: molhos e temperos; vinagre - 50/0_
12 - Caviar e sucedâneos - 200/c,.
AL!NEA

II

Produtos farmacêuticos
1 - Produtos opoteráplcos: hormônios e enzimas; vitaminas: alcalóldes e
heterósidos ~ não acondicionados para venda a varejo - 2%.
2 - Sulfas. sulfonas e antibióticos. em qualquer forma de apresentação - 2°,10.
3 - Material de penso; algodão hidrófilo, gaze, ataduras, esparadrapos:
aqafe, categute cirúrgico e qualquer outro fio para sutura - 20/0_
4 - Cimentos ddntários - 3%.
5 - Outros medicamentos compreendendo:
a) os produtos misturados
para fins terapêuticos ou' profflátícos de emprêqo humano ou veterinário;
b) os produtos para os mesmos fins, apresentados em doses unitárias ou múltiplas: c) os acondicionados para venda a varejo que indicarem, no rótulo ou
bula, emprêqo profilático ou terapêutico; d) especialidades farmacêuticas devidamente licenciadas no Pais e produtos ofícínaís inscritos em farmacopéia ou
repertório farmacêutico legalmente admitido, de uso em medicina humana ou
veterinária. sob qualquer forma farmacêutica - 4°/c,.
6 - Esponjas: alqodão de oxícclulose e outros pensos hemostátícos tópicos
semelhantes; lamínártas. pessáríos solúveis ou não; caixas e estojos farmacêutícos para socorros de urgência - 4%'
7 - Preparações com base de sais granulados e pós efervescentes; sais
para águas minerais de ação medícamentosa e-. 4<Jh.
ALÍNEA

Hl

Artigos de higiene e cuidados pessoais
1 - Dentifrícios e outras preparações para higiene bucal e limpeza dos
dentes - 6%.
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2 - Sabões e sabonetes perfumados, de qualquer forma preparados: sabões
medicinais, vetcrlnárícs e desinfetantes; sabões em bastão, em pó ou em creme.
para barbear; <shampoos» para lavagem dos cabelos ~ 20<;.{,.
3 _. Águas de colônia, de quina. de rosas. de alfazema, quando preparadas
em álcool; água de "mequílíeçe" e de beleza: amôneas para toucador; preparados
próprios para limpeza das unhas; bandolinas, batons. brilhantinas, carmíns,
«crepons» para «mequttteae», cremes, pastas e pomadas próprias para amaciar.
embelezar, limpar ou preservar a pele e os cabelos; depilatórios e desodorantes
de qualquer forma preparados, com ou sem perfume: destruidores de películas:
esmaltes, vernizes e outros produtos próprios para conservação ou embelezamento
das unhas; extratos, fixadores de cabelo e preparações semelhantes; lança...
perfumes; lentilhas perfumadas: loções: lápis hemostétlco para barba: óleos
perfumados, artificialmente: pastilhas perfumadas; pós de arroz; pós para uso
de toucador; preparados para proteger ou colorir a pele E' os destinados a frisar
ou alisar os cabelos, pedras...hume próprias para barba. em tabletes: «rouqes»;
sais perfumados para banhos e outros fins; saquinhos, almofadas e cabides
perfumados; tabletes e troclscos perfumados; talco e polvilho, com ou sem
perfume e adicionados, ou não, de substâncias aderentes ou medicamentosas;
tinturas e tônicos para os cabelos; vinagres aromáticos; bem como todo e qualquer
outro similar aos aqui mencionados, considerados ou não especialidades farma...
cêuticas pelo órgão competente, inclusive as loções tônicas e preparações
semelhantes, perfumadas, mesmo indicadas para vigorar os cabelos e a barba,
ou curar doença do couro cabeludo e os não perfumados que não forem consí ...
derados especialidades farmacêuticas pelo órqão competente, ficam sujeitos ao
im pôsto dêste inciso - 350/0.
4 - Õleos essenciais. simples ou combinados, naturais Ou artificiais, compreendidos os produtos químicos aromáticos que constituem matéria prima básica
para composição de perfumes,' observado o disposto no Capitulo IX, Seção III,
Parte Primeira - 50%.
ALÍNEA

IV

Tecidos e outros artefatos têxteis
1 - Fios de qualquer fibra têxtil, retorcidos ou frouxos, com qualquer
número de cabos ou peruas, para fins industriais - 20/0'
2 - Sacos de embalagem de ,qualquer têxtil - 4%.
3 - Cordoalhas (amarras, barbantes, cabos, cordéis, estais) de qualquer
fibra têxtil; ftttlho gomado de qualquer fio ou fibra - 6%.
4 - Fios e linhas acondicionados para venda a varejo - 60/0'
5 - Tecidos comuns, constituídos de trama e urdidura; tecidos especrars:
veludos, pelúcias, tecidos bouciés. ricos (chenille), tecidos de ponto de rêde ou
filé, tule ou ftló, rendas, entremeias bordados e aplicações; tecidos elásticos;
retalhos e aparas .de tecidos impregnados ou recobertos; entrctelas: pavios;
retalhos e aparas de tecidos; quaisquer outros tecidos não especificados nem
compreendidos em outra parte - 10%.
6 ~ Malharia e ponto de meia e seus artefatos - 10%.
7 - Feltros e artigos de feltro não especificados nem compreendidos em
outra parte ,....- 10'%.
8 - Artigos de passamanarla: alamares, barblcachos, borlas, cordões, dra...
ganas, elásticos trançados. etíquêtas, fiadores, fitas e Htílhas, franjas, flocos,
galões, golas E' palas feitas à máquina. [uqulares, letras, monogramas ou números;
passadores, pingentes. precíntas, rcquifes, rosetas, sutaches, tranças, trancelins e
outros artigos de passamanaría e - 100/0'
9 - Tapêtes e tapeçaria, congóleos, linóleos, passadeiras e artigos semelhantes - lOO;ó.
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10 -- Manquciras e correias transportadoras ou de transmissão, de tecidos;
feltros ou tecidos feltrados para cardas ou outro fim técnico; gases para peneiras;
véus .para luz incandescente; tecidos para compressão ou Hltraçâo de matérias
graxas ou semelhantes; feltros e tecidos feltrados em peça Ou tecidos sem fim.
impregnados ou não, para máquinas; lonas para qualquer fim; tecido para filtração
de ácidos; tecidos para fabricação de pneumáticos; e outros tecidos semelhantes
para usos técnicos e seus artefatos ~ 100/0 ,
11 - Quaisquer artefatos ou confecções de têxtil, não especificados nem
compreendidos em outra parte -'- 100/0 ,
ALíNEA

v

Calçados
Calçados de qualquer espécie. tipo, formato, qualidade ou matéria, inclusive galochas, perneiras e polâínas, observadas as normas do Capitulo IX.
Seção -Hl, Parte Segunda, 'por par 120/ 0 •
ALÍNEA VI

Couros, peles e seus artefatos
1 - Couros e peles preparados ou curtidos (exclusive salgados. secos,
salqados-secos, tratados com calou píclados ) _ 20/ 0 ,
2 - Artefatos de couro ou peles, com ou sem outra matéria, não espe ..
cffícados nem compreendidos em outra parte SO/o.
3 - Peles de peleteria preparadas- ou aprestadas e seus artefatos - 20%'
ALÍNEA "'U

Borracha e seus artefatos
1 - Borracha sintética em bruto - 2%.
2 -- Pneumáticos, câmaras de ar e bandas {eflapss ) , para rodas de veículos ou aeronaves 70/0.
J - Mangueiras, correias transportadoras ou de transmissão e outros
artefatos mistos de borracha e tecido, lona ou outras matérias - 7%.
-4 - Outros artefatos de borracha natural ou sintética não especificados
70/0'
nem compreendidos em outra parte ALÍNEA VIII

Celulose, papel e seus artefatos
1 - Celulose ou pasta de papel; pastas de madeira, mecânicas, semi. químicas ou químicas; pastas de trapos de esperto, manilha ou fibras semelhantes - 2% •
2 - Papel, papelão, cartão ou cartolina de qualquer qualidade, para
qualquer fim; papéis carbono, estênctl e semelhantes; papéis para marcar
ou dourar livros, tecidos ou semelhantes; e outros papéis. papelões, cartões
ou cartolinas impregnados ou recobertos; papéis para vidraças, forração de
paredesc.e semelhantes; coberturas de piso com base de pape! ou papelão;
placas 'de filtração - 4%.
3 - Artefatos de papel, papelão, cartão ou cartolina. inclusive papéis
para cartas. em blocos ou fôlhas sôltas, envelopes e outros artigos de correspondência; pastas e capas para cscrttórlo: registros, cadernos, ecarnets»,
blocos, agendas, álbuns, mostruários, livros para escrituração; etíquêtas e
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outros artigos de escritório; decalcomanías " para qualquer fim; quaisquer
.outros artefatos de papel, excluídos: livros, músicas e outros impressos para
fins didáticos ou culturais, assim como cartões de visita e de aniversário,
calendários, imagens, estampas, gravuras, anúncios, prospectos, catálogos,
talões e outros impressos confeccionados mediante encomenda para consumo
do próprio comprador - 5%.
4 - Fibra vulcanizada ,e seus artefatos - 6% •
ALÍNEA IX

Artefatos de produtos de origem animal e vegetal
1 - Madeira laminada, madeira compensada ou qualquer outra artificialmente reconstituída ou preparada, e, bem assim, suas fôlhas, placas, chapas
e semelhantes - 30/0'
2 - Brochas, escôvas, escovões, espanadores, enceradeiras não elétricas.
pincéis, rodos de borracha, com ou sem cabos, vasculhadores. vassouras e vassourões, de qualquer matéria e feitio e para qualquer fim - 6%'
3 - Artefatos de madeira, inclusive artificialmente reconstituída; armações,
balcões, vitrinas e semelhantes, para estabelecimentos comerciais ou industriais, de madeira de qualquer espécie, com ou sem outra matéria, ainda que
confeccionadas no próprio local de aplicação por fabricante de móveis ou
de artefatos de produtos desta alínea - 7%.
4 - Artefatos de cortiça -'- 7%.
5 - Artefatos de matérias de espartana, trançaria e cestaria (de bambu,
ráfia, cana, cipó, crtna vegetal ou artificial, fibras vegetais não preparadas
para fiação, filamentos ou vergônteas de madeira, juncos, palha natural ou
artificial, tiras de matéria plástica ou de papel, vime e matérias semclhautes) - 7%.
ó - Artefatos de carapaças, de madrepérola, de marfim, de osso, de
coral, de espuma do mar, de chifre, de âmbar, de azeviche, de côco, de
coquílho, de carôço de [ar-iria, de resinas naturais, de sementes de frutos ou
cascas de vegetais e de outras matérias semelhantes; artefatos moldados, de
cêras. de parafina, de esteartna, de pastas para modelar, de gelatina não
endurecida e matérias semelhantes _ 8%.
7 - Qualquer outro artefato de produto de origem animal ou vegetal
não especificado nem compreendido em outra parte - 60/0.
ALÍNEA X

Cimento, mármore, pedras e seus artefatos
1 - Tubos e respectivas conexões, de cimento simples ou misto - 2% •
2 - Mós, rebolos, -afiadores, polídores e semelhantes'; abrasivos naturais
ou artificiais, em pó ou grão, aplicados sôbre papel, tecido ou outra matéria (lixas) - 5%.
3 - 'painéis, pranchas, blocos e semelhantes de fibras vegetais, de fib;as
de madeira, de palha, de resíduos de madeira ou de outras fibras, aglomeradas
com cimento, com gesso, ou com outro aglomerado mineral - 60/0'
oi - Artefatos de amíanto, puro ou . de mistura COm outras fibras, ímpreqnados ou não: papel. papelão, tecidos, calçados, chapéus, luvas e outras
vestimentas e qualquer outro artefato não especificado nem compreendido em
outra parte: lonas de freio e semelhantes, de qualquer matéria - 6%.
5 - Artefatos de mármore, de alabastro, de granito, de pórfiro, de basalto,
de grês e outras pedras e qualquer artefato de matérias minerais, não _espe-
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cificadas nem compreendidas em outra parte, excluídas as pedras simplesmente serradas ou esquadriadas - 6%'
Ó-

Cimento e seus artefatos, excluídos os do item 1 -

10%.

ALÍNEA Xl

Cerâmica e vidro e seus arte/atos
1 - Todo e qualquer artefato de cerâmica -

5%.

2 - Vidro em barra, varetas, tubos ou grânulos; lâminas, fôlhas ou placas
de vidro; vidros de segurança e vidros temperados - 6%.
3 - Fibra de vidro e artigos de fibra de vidro: placas. blocos, lençóis,
colchões e semelhantes; fios, tecidos e outros artefatos de fibra de vidro - 6%'
1 - Vidro ótico, prensado ou moldado, sem polimento ótico, para o
fabrico de lentes - 60/0'
5 - Qualquer outro artefato de vidro ou de cristal não especificado nem
compreendido em outra parte - 6%.
ALíNEA XII

Resinas sintéticas, plásticos e seus artefatos
1 - Matérias plásticas e resinas artificiais ou sintéticas. de condensação
ou polímerízação, em bruto ou em películas. íôlbas, lamínados, estratificados.
placas. barras, blocos, perfilados, tubos, bastões, e outras formas semi-manufaturadas; celulose regenerada (celofane); éteres de celulose em bruto ou
em forma semi-manufaturada: gelatina endurecida e matérias plásticas, albumínóídes semelhantes em bruto ou em formas semi-manufaturadas: derivados
de colofônía e de resinas naturais: derivados de borracha; outras matérias
plásticas e resinas artificiais ou sintéticas em bruto ou em forma semi-manufaturada - 5%.
2 - Quaisquer artefatos de matérias plásticas ou resinas artificiais ou
sintéticas não especificados nem compreendidos em outra parte - 8%.
ALÍNEA

XIII

Produtos das indústrias qiúmices
1 - Produtos químicos inorgânicos ou orgânicos produzidos industrialmente - 20/0.
2 - Fertilizantes simples ou compostos - 2%.
3 - Alcool etílico - 3%.
4 - Extratos tanantes de origem vegetal; ácidos tânlcos Ou taninos;
produtos tanantes artificiais ou sintéticos; preparações Com base em enzimas e
semelhantes para pré-tanaqem ou purga de couros; matérias corantes de origem
vegetal ou animal; matérias corantes orgânicas sintéticas; corantes minerais
(pigmentos inorgânicos); negro de fumo ou pó de sapato; pós metálicos para
dourar. pratear, bronzear e semelhantes; côrcs, pigmentos e - opacíftcantes
preparados para cerâmica. esmaltaria e vidraçaria; fritas ou preparações vitrtficáveis, lustros líquidos e preparações semelhantes para indústria de cerâmica.
esmaltaria ou vidraria; secantes - 60/0'
5 - Carvões ativos (descorantes, despolerlzantes ou absorventes) •.sllícas,
argilas, terras e outros produtos semelhantes ativados; colofônía e breus resinosos;
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goma arábica. goma laca, sandaraca e outras gomas" resinas e mucilaqens:
sucos e extratos vegetais; alcatrão de madeira. équa-raz, pírolínhítos e outros
produtos de destilação da madeira: óleos de resinas; rcsínatos: preparações com
base de colofôníe ou pez vegetal: preparações para apresto ou acabamento;
preparações mordentes ou curtientes; fluxos e preparações auxiliares para
soldaqem: preparações e cargas extíntoras de incêndio; «thínnners», «redutores»,
«dopes) e outros solventes ou diluentes. não especificados nem compreendidos
em outra parte: óleo de linhaça e outros óleos vegetais refinados, exclusíve para
alimentação; óleos cozidos, soprados, oxidados, hídroqenados. sulfurados ou estanolízados: ácido alginico e alqínatos, aditivos para óleos; fluídos para freios
hidráulicos; preparações antlssétícas ou desinfetantes e inseticidas de uso doméstico; preparações não especificadas nem compreendidas em outra parte - 60/0'
6 ..:...... Sabões sem perfume de qualquer forma preparados. que tragam obrlqatôrtamente envoltório de apresentação, co qual se indique, expressamente, sua
destinação à lavagem Ou limpeza de tecidos em geral. roupas, casas, utensílios
domésticos e outros fins, que não os de higiene e cuidados pessoais; dcterqentes
sintéticos ou não de qualquer forma preparados, que não tragam qualquer
envoltório de apresentação ou, quando o trouxerem, indiquem, expressamente.
sua destinação à lavagem, ou limpeza de tecidos em geral, roupas, casas, utcn...
stlíos domésticos e para outros fins, que não os de higiene e cuidados pessoais;
umedecedores. emulsíonentcs. amaciantcs (csofteners», anti-espumantes, iguala...
dores, «levelínq aqents»! e outros 'produtos tenso-ativos semelhantes; preparações
para lavagem; cêras preparadas; preparações, pastas, líquidos, suspensões, pós
e semelhantes. para limpeza. lustro, polimento, conservação. recuperação. recom...
posição ou amaciamento de couros, madeiras, assoalhos, metais, vidros, cerâmica,
mármore e para outros usos semelhantes, domésticos ou industriais, inclusive
sabões abrasivos ou saponáceos; velas, círios e artigos semelhantes; pastas para
modelar; pastas e preparações com base de cêras, colofônía ou resinas naturais
para moldes dentários e outras cêras para dentistas; qraxas, lubrificantes de
qualquer qualidade; cêras artificiais; caseínas e caseínatos: albumínas: gelatinas;
peptonas, peptonatos e outras matérias protéicas; dextrína e amido solúveis;
colas preparadas de qualquer qualidade -: 60/0'
7 - Outros sabões não inclui dos no item anterior nem no item 20, inciso
IX, do artigo 8. 9 dêstc Requlamento c - . 30/0'
8 - Produtos fotográficos. e cinematográficos; placas ou chapas sensíbflízadas, não impressionadas (virgem), de vidro, matéria plástica ou outra matéria;
películas sensibilizadas não impressionadas (virgem); cartões, papéis ou tecidos
sensibilizados (virgem); reveladores e fixadores preparados; preparações para
intensificação, redução, viragem e outras preparações químicas para usos fotográficos ~ 7%.
9 - Tintas, esmaltes, vernizes. massas, pastas, preparações e composições
para conservação ou preparo de superfícies e pinturas em geral, para impressão.
para carimbo, para escrever, para tingir, para desenho e outro fim -70/0'
ALINE.'\.

XIV

Produtos da 'índústríe metalúrgica
1 - Barras, perfis, chapas, pranchas, fôlhas. fitas, lâminas, fios, tubos,
canos, barras ôcas e outras formas semelhantes. obtidas por laminação, forjamento, estíraqem, trefflação, centrifugação, fundição ou extrusão de qualquer
metal-2%.
2 - As latas ou outros recipientes de fôlha de Flandres, de ferro, ou outro
qualquer metal-,z%.
3 ~ Artefatos de qualquer metal, não especificados nem compreendidos em
outra parte - 6%.
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'1: - Obras de cutelaria e talheres; facas, canivetes, lâminas para facas,
navalhas, canivetes e semelhantes; navalhas para barbear comuns ou de segurança;
tesouras e tesourinhas: ferramentas de manicura, pedicura e semelhantes; lâminas
e allcates para unhas: píuças. raspadeiras. abridores de cartas, facas para papéis,
apontadores de lápis e semelhantes; colheres, gados, conchas, pás para tortas,
talheres para peixe, garras e outras obras de cutelaria não especificadas ou
compreendidas em outra parte, exclusíve as destinadas a máquinas ou ferra...
mentas e ao emprêgo em cirurgia ou odontologia - 7%'
ALiNEA

XV

Máquinas e cpereíhos mecânicos
1 - Caldeiras geradoras e aparelhos auxiliares t economíaadores, superaquecedores, acumuladores' de vapor, removedores de fuligem e outros) ;gaso~
gênios geradores e depuradores para qasoqêníos: geradores de acetileno por via
úmida: locomóveís a vapor - 2%~

2 - Motores de explosão ou combustão interna; máquinas motrizes htdráuIícas e outros motores ou máquinas motrizes - 2%'
3 - Bombas, turbo-bombas e moto-bombas: compressores de ar e outros
.
gases - 20/ 0 ,

4: - Máquinas-ferramenta e prensas mecânicas ou hidráulicas: máquinas
para fundição, laminação e metalurqía: máquinas e implementes aqrtcolas e de
terraplenagem; máquinas para a indústria de papel e celulose; máquinas e aparelhos de beneficiamento de produtos agrícolas; máquinas têxteis; fornos e estufas;
moinhos, bombas hidráulicas e- qualquer outra máquina ou aparelho destinados
especificamente à indústria, agricultura e pecuária - 2%.
5 __ Máquinas e aparelhos para suspender, carregar, transportar ou empilhar
volumes; elevadores de carga; graxeiras,· almotoltas e outros aparelhos ou máquinas para lubrificação; ferramentas elétricas, pneumáticas, 'manuais ou quaisquer
outras; maçaricos, máquinas e aparelhos de chama a gás, para soldaqem, corte e
têmpera superficial ~ 2~~.
6 - Elevadores pnra pessoas - '10/0'
7 - Pistolas de ar comprimido, COm ou sem o respectivo compressor; balanças, exclusíve as de- precisão; extintores de incêndio - 6%'
8 - Geladeiras, re iríqcrndores, congeladores e sorveteiras, exclusíve os domésticos; vitrinas c balcões refrigerados, bebedouros refrigerados e unidades
semelhantes; grupos frtqorthcos - 6<;10'
9 - Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade, de selar, de timbrar,
de autenticar cheques e semelhantes; .caixas registradoras e aparelhos semelhantes; máquinas de estatística. máquinas para estampar Ou ebrírvchapas de
endereçar; máquinas de perfurar, de grampear e.de numerar, para escritório - 6%'

10- Tôda e oualquer máquina ou aparelho não especificado, nem incluído
em outra .parte -

50/0'
ALÍNEA

XVI

Veículos automotores, bicicletas, barcos, chassis e cercoçesies

1 - Automóveis de passageiros, pesando:
a)
b)

c)

até 1.000 kg.
entre 1.000 kg e 1.600 kg
acima de 1.600 kg

10%
15%
, ......

200/0
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2 - Camionetas de carga 'e uso misto; «furgons», -rpick.
ups>, «statíon-waqons» e semelhantes
3 - Caminhões, ônibus, mícro-õníbus, sjeeps», cavalos
mecânicos, ambulâncias e semelhantes
.
4 - Bicicletas
.
5 - Motocicletas, inclusive bicicletas motorizadas sem
ação de pedal, lambretas e semelhantes
.
6 -c-Barcos de corrida, esporte ou recreio
.
7 - Outros veículos automotores
.
8 .,...:.. Chassis
carroçarias para os veículos indicados nos
incisos 1 a 3
.

e

5%
3%
6%
10%

5%
3%
2%

ALÍNEA XVII

Equipamento elétrico ou ererrônrco
1 - Motores. geradores. conversores rotatórios e condensadores, inclusive
grupos conversores e outros geradores; transformadores e índutores - 20/0'
2 - Aparelhos de telecomunicações, de radiodifusão e televisão, exclusive
de uso doméstico: de telegrafia, teletmpressão. telefacstmilc, de onda portadora e semelhantes; aparelhos de radar, sonar. radíoqoníometrte, sondas e
detetares, de obstáculos e outros aparelhos radioelétricos; aparelhos de inter...
comunicação, telefonia. transmissão de som e semelhantes: mesas e centrais
telefônicas; .amplíadores de som, alto-falantes, microfones e semelhantes - 5%.
O!

3 - Aparelhos eletromagnéticos, eletroímãs permanentes, conversores estáticos; pilhas elétricas: acumuladores isolados ou em bateria; aparelhos e
dispositivos elétricos de arranque ou ignição para motores de explosão ou
combustão interna; .aparelhos elétricos de iluminação ou sinalização, Ianternas
e aparelhos com fonte própria de encrqía; condensadores ou capacítcree
elétricos fixos, ajustáveis ou variáveis; aparelhos de proteção contra sobretensões, aparelhos de comando, contrôle e proteção: relés, aparelhos de
derivação e de conexão. acessórios para condutores ou isoladores de linhas
de transmissão. rêdes de distribuição, de tração e semelhantes; mesas, cabines.
paínés, quadros de comando, distribuição, regulação, medida. verificação,
contrôle e operações semelhantes, com instrumentos ou distribuição elétrica:
resistências fixas ou variáveis, inclusive potencíômetros: células fotoelétrícas,
lâmpadas, válvulas e tubos elétricos ou eletrônicos, exclusíve os para iluminação; fios, fitas, cadarços, cabos e outros condutores isolados para ele ...
tricidadej isoladores e peças isolantes; escôvas, eletrodos e outras peças de
carvão ou grafita; placas de selênio. diodos, transistores e qualquer outra peça
elétrica; máquinas e aparelhos elétricos ou eletrônicos não especificados nem
compreendidos em outra parte _ 6 % _
~-

Lâmpadas e tubos elétricos para iluminação

-

6°hl'

5 - Aparelhos elétricos de uso doméstico: acendedores, almofadas tér.nlcas, aquecedores de água. aspiradores de pó. aparelhos para massaqcm,
aparelhos elétricos de barbear, para ar .condicionado e semelhantes, batedores
de coquetel ou massa, bules, caçarolas, caietejras. chaleiras. chuveiros, enceradeiras, exaustores, ferros de engomar, Ioqarcíros, fogões, frisadores e secadores de cabelo e aparelhes semelhantes; geladeiras, - máquinas de lavar e
passar roupa, radiadores de calor, rádio-receptores, radíolas, vitrolas, televisores. toca-discos, refrigeradores, sorveteiras, secadores de qualquer espécie,
torradores, ventiladores, víbradores e outros aparelhos elétricos de uso doméstico não especificados nem compreendidos em outra parte 1a%.
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ALÍNEA XVUl

Material de ótica, aparelhos e instrumentos técnicos e científicos
1 - Vidro, quartzo, plásticos e outras matérias, polidos. com trabalho
de .óptíca, tais como espelhos ópticos, Iíltros , lentes, lupas. contaftos. prismas
e semelhantes; óculos," monóculos, «lorqnons» e semelhantes; binóculos e
óculos de alcance; aparelhos ou instrumentos de óptica, não especificados nem
compreendidos em outra parte - 6%.
2 - Instrumentos e aparelhos de astronomia ou cosmografia; microscópios
ópticos Ou eletrônicos. objetivas oculares e acessórios de microscopia Ou fotomicrografia, de qeodésía, de geofísica, de geologia, de topografia, de navegação, de hidrologia e de meteorologia; instrumentos. aparelhos e modelos
de demonstração e ensaio. não suscetíveis de emprêqo industrial; maquinas e
aparelhos para ensaio de reststência, dureza, compressão, elasticidade e outras
propriedades físicas dos materiais; denstmctros, alcoômetros. aerômetros, pesa..
liquidos e instrumentos semelhantes; termômetros, aparelhos auxiliares de
medida. de contrôle e de análise para fluidos gasosos ou liquidos ou para
temperatura; manômetros. termostatos. indicadores de nível, reguladores de
tiragem, analisadores de gases. pírõmetros, debttmetros e outros; instrumentos
e aparelhos de física e de química; aparelhos de raios-X, para medicina.
pesquisa ou indústria; aparelhos produtores ou aceleradores de partículas
atômicas ou nucleares: balanças de precisão - 6%.
3 - Instrumentos de desenho e de traçado; mícrõmetros, calíbres, metros.
escalas e outros instrumentos semelhantes de medida. de verificação e de

contrôle -

6%

,

4 -c-Instrumentos -e aparelhos para medicina, cirurgia,
veterinária. inclusive os de eletricidade medica _ 6%.

odontologia

e

5 - Contadores ou medidores para gases. líquidos ou eletricidade, conragotas, contadores de produção, taxímetros, velocímetros, tacômetros, taquímetros, conta-passos e outros aparelhos de medir, semelhantes - 60/0'
6 - Aparelhos elétricos de medida: voltímetros. amperímetros, qalvanômetros. ohmetros, medidores de freqüência. de fase, de capacidade. de onda;
caixas de resistência, padrões. osciloscópios' e semelhantes. aparelhos para
testes e outros aparelhos e instrumentos para watímetros, medida de grau...

dezas elétricas _

6%

,

7 - Qualquer aparelho ou
compreendido em outra parte -

instrumento científico não especificado nem
6%.

8 - Câmaras. aparelhos. instrumentos c acessórios para fotografia. inclusive revelação e operações complementares; filmadores, projetores e material de cinematografia, para qualquer fim - 8%.
ALÍNEA ;{IX

Instrumentos musicnie, aparelhos registradores e reprodutores de som
e seus pertences
1 - Pianos, harmôníos. órqãos, bandôntos, concertínas e outros ínstru...
mentes de música. de corda. de sôpro ou de percussão; gaitas de bôca ou
de fole e outros instrumentos musicais não incluídos em outra parte - s%.

'2 - Gramofones. vitrolas e semelhantes, não elétricos 3-

Discos gravados. excluídas as matrtzes -

8<}'~.

8%.
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1: - Agulhas e cristais para toca-discos e semelhantes; cordas, fios, fitas,
rolos e cartões perfurados, para instrumentos musicais e aparelhos' registra...
don..s ou reprodutores de som _ 8°1o.
;:, - Aparelhos registradores e reprodutores de som- 10010'
ALÍNEA· XX

Armas e munições e artigos de pirotécnica
1 - Estopim, mechas, «bickford» e semelhantes; espoletas, escorvas e
cápsulas fulminantes e detonadores; pólvoras e explosivos preparados - 10%.
2 - Balas com ou sem camísamento, e chumbo de munição, de qualquer
modo acondicionado; cartuchos com ou sem carga 150/0'
3"--- Clavinas, espingardas, mosquetões, rifles e outros artigos 'para caça
e esporte, não compreendidas as armas de guerra; garruchas, pistolas, re..
vólveres e outros semelhantes 2.()O/o.
4: - Artigos de pirotécnica - 30%.
ALÍNEA XXI

Produtos diversos

1 - Canetas-tinteírc- e lapiseiras, de qualquer matéria - 7<;'0.
2 - Chapéus, bonés e semelhantes, de qualquer matéria - 7%.
3 - Artigos de esporte e jogos - 8°1o.
4 - Brinquedos - 8%.
5 - Guarda-chuva ou quarda-sol, de qualquer matéria - 8°1o.
6 - Bijuteria - assim considerados os objetos de adôrno pessoal, tais
como: - alfinete, anel, berloque, botão de camisa, brinco, broche, colar, corrente, fivela, insígnia, medalha, pendente, pulseira, ou semelhantes, sem pé ..
rolas, pedra preciosa Ou semipreciosa ou metal precioso (ouro, prata, pIa.. .
tina e respectivas ligas) - 150/0'
7 -c--Isqueíros, acendedores e pedras de isqueiros - 200/0.
8 - Baralhos ou cartas de jogar, de papel, de plástico ou de qualquer
outra matéria-prima, para qualquer fim - 30%.

TABELA «B»
PRODUTOS SUJEITOS AO IMPOSTO POR MAIS DE ÜM REGIME
OU SISTEMA ESPECIAL
ALÍNEA XXII

Café torrado ou moído

o Impôsto, observadas as normas do Capítulo X, Seção VI, Parte Prí..
melra, será pago por selagem direta à razão de Cr$ 0,25 por Cr$ 5,00
ou fração.
ALÍNEA XXUl

Móveis

o

ímpôsto, observadas as normas do Capítulo X, Seção VI, Parte
Segunda, será pago por selagem direta, em cada unidade ou peça, ainda que
-se trate de guarnição, conjunto ou mobília, incidindo sôbre cos de qualquer

370

ATOS DO PODER EXECUTIVO.

matéria e feitio, simples ou mistos, para qualquer fim, desmontados ou não.
tais como: armações; armários; arquivos; balanços; balcões; bancos; barracas
ou tendas pata campo, jardim ou praia; bagatelas; bilhares e semelhantes;
berços para criança; biombos; «buffets>: burras; cabides de madeira; cadeiras
para qualquer fim; camas; canapés; carrinhos-berços: carteiras; casas pa~a
animais; cavaletes; cestas para papéis, para roupa, para serviço de padaria
e outros misteres; cofres; cômodas; criados-mudos: consolos; cristaleiras; cúpulas
e dosséís para cama; divãs; escadas portáteis; escrivaninhas; estantes; es..
preguiçadeiras; .qaíolas para aves; guarda..roupas: jardineiras de madeira; la ...
vatórfos de madeira; mancebos; manequins; mesas; mochos; paraventos e
semelhantes: porta..... blbelots": porta-chapéus: porta...pratos de madeira; sapateíras:
secadores' de roupa; secretárias; sofás; tripés; vitrines.
Impôsto: 60/0' arredondando-se para Cr$ 0,50 as frações desta importância.
ALÍNEA XXIV

Fumo

o ímpôsto, observadas as normas do Capítulo X. Seção VI•. Parte Ter...
ceíra, será pago por selagem direta. incidindo sôbre:
1':-. Charutos. com base no preço de venda do fabricante ou importador
(por unidade):

Classe 1
Até o preço de Cr$ 3.00

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

Classe II
De mais de Cr$ 3.00 até Cr$ 5.00
Classe III
De mais de Cr$ 5.00 até Cr$ 10.00

5%
10%

.....

12%

Classe IV
De mais de Cr$ 10.00 até Cr$ 25.00

15%

C/asse V
De mais de Cr$ 25.00 até Cr$ 50.00

20%

Classe VI

De mais de Cr$ 50.00

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

30%

2 - Cigarros. com base no preço de venda no varejo. marcado pelo
fabricante ou importador. por vintena:
Até o preço de

Cr$' 4.00

De mais de Cr$ 4.00 até Cr$ 10.00
De mais de Cr$ 10.00

450/0
50%
55%

Obedecida a seguinte tabela para fim
de selaqem direta:

Até o preço de Cr$ 4.00
De mais de Cr$ 4.00 até Cr$ 4.70
De mais de Cr$ 4.70 até Cr$ 5.70 ....

Cr$
1.80
2.35
2.85
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De
De
De
De
De
De
3-

mais
mais
mais
mais
mais
mais

~;igarrilhas

de Cr$ 5.70 até Cr$ 7.10
de Cr$ 7.10 até Cr$ 10.00
de Cr$ 10.00 até Cr$ 13>.00
de c-s 13.00 até Cr$ 15.00
de Cr$ 15.00 até Cr$ 17.00
de Cr$ 17.00 .. .. .. .. • . .. .. ..

3.55
5.00
7.15
8.25
9.35
55%

e cigarros de palha, feitos a mão, em caixas ou maços

de 20 unidades ou fração, com base no preço de venda do fabricante ou
do importador:

Impôsto: 10%.
1-=-Fumo desfiado, picado, mtqado ou em pó (inclusive rapé) com base
no preço de venda no varejo, marcado pelo fabricante ou importador, por
unidade de 25 .gramas, pêso bruto:

Até o preço de Cr$ 1,70
De mais de Cr$ 1,70 até
2,00
De mais de Cr$ 2.00 até Cr$ 2.30
De mais de Cr$ 2.30 até Cr$ 3,50
De mais de Cr$ 3.50 até Cr$ 5.20
De mais de Cr$ 5,20 ou sem .preço marcado

os

Cr$
0.40
0.50
0.61
0.96
1,60
2,00

ALÍNEA XXV

Fósforos

o

ímpôsto será pago por selagem direta, observadas as normas do Capi...
tulo X, Seção VI, Parte Quarta, incidindo sôbre: fósforos de madeira, de
cêra ou de qualquer espécie, acondicionados em carteira ou caixa:

a)
b)

c)

contendo até 30 palitos ....•..••... ,
,'
contendo mais de 30 até 60 palitos ......••....
por 30 palitos ou fração a mais, na mesma carteira
ou caixa, mais .........•........•.........•.

Cr$
0,12
0,16

0,08

ALÍNEA XXVI

J óies, obras de ourives e relógios
O impôsto. recolhido por guia, conforme as normas previstas no Ca...
pítulo IX, Seção IH, Parte Quarta, incide sôbre:

1 -v- Pedras preciosas ou semí-precrosas, lapidadas, pérolas cultivadas ou
não e tôde e qualquer obra ou objeto fabricado ou ornamentado, no todo
ou em parte, com as referidas pedras e pérolas ou com ouro, prata, platina
e respectivas ligas, compreendidos os objetos usados 160/0'
2 - Relógios de bôlso, de pulso, de lapela e outros não incluídos 'nos
incisos 1 e 3 - 70/0,
3 - Relógios de mesa, de parede, de ponto, de vigia. de contrôle de
tempo de serviço, de guarnição, de armário, para pendurar e para logra...
douros públicos; despertadores; relógios para aviões. automóveis 'e seme ...
lhantesr cronômetros de marinha e observatórios e outros fins cíentífícos:
e relógios elétricos - 7910.
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ALÍNEA

xxvn

Bebides

o

ímpôsto, observadas as normas do Capítulo X, Seção VI. Parte Quinta.

será pago:
a) por guia - sôbre Os produtos dos incisos 1 e 7, sujeitos às normas
previstas para os da Tabela «A» dêste Requlamento, desde que, por meio
de contador automático inviolável - do respectivo engarrafamento ou outro
processo mecânico, ofereçam segurança ao contrôle fiscal que fôr estabelecido.
Os fabricantes que não possam adaptar-se às normas exigidas nesta alínea,
pagarão o tributo por selagem direta, tomando-se por base. para a cerveja
e o chope. Cr$ 0.60 por Cr$ 2.00 ou fração e para os refrigerantes,
Cr$ 0.10 por Cr$ 1.00 ou fração;
,
b) por selagem direta. sõbre os produtos dos incisos 2, 3. 4, 5, 6. 8 e 9.
1 - Cerveja .e chope. sôbre o preço de venda do fabricante ou do
importador - 300/0.
2-

Aguardente em geral, de qualquer modo obtida:

l!)

simples. de. graduação alcoólica até 54\>. por:

0,33
0.50
0,66
1,00

L (meia garrafa) , .. "",.,.,....
L (meio litro) " " " " " " " ' " ' '
"..
L (garrafa)
L (litro)
,

Cr$
0,40
0,60
0,80
1,20

b) simples, de graduação alcoólica superior a 54\>; as de a1coolatos de
plantas e as compostas, assim consideradas a <laranjinhaa e outras adicionadas de caramelo, cascas, ervas, raízes ou essências, por:

c-s
0,33
0.50
0,66
1,00
c)

L
L
L
L

(meia garrafa)
(meio litro)
(garrafa)
(litro)

0,80
1,20
1,60
2,40

as rotuladas com as denominações de "armaqnac", "arrack", "bran..

dy", "coqnac", "genebra", "qín", "questsch". "kirch", "korck", "ron", "whtsky",
"wodka" e outras internacionalmente conhecidas, que lhes possam ser assemelhadas, de qualquer graduação alcoólica e ainda as que tiverem as propriedades orqanolétlcas e índices analíticos característicos dessas bebidas, por:

c-s
0,33 L (meia garrafa) ..•...........•...
0,50 L (meio litro)
,
,
.
, .•............ ,
.
0,66 L (garrafa)

1,00 L (litro)

..

12,00
18,00
24.00
36,00

d) as obtidas pela destilação do suco fermentado de cana-de-açücar,
adicionadas de substâncias aromáticas ou medicinais e denominadas de acôrdo
com o art. 2° do Decreto-lei n° 4:.327, de 22-5~ 194:2 «conhaque de alcatrão»,
«conhaque de mel», «conhaque de gengibre» e semelhantes, bem como os
conhaques obtidos pela destilação de vinho nacional natural de uva, por:

c-s
0,33
0.50
0,66
1,00

L (meia. garrafa) ...•........••••..
.
L t meio .litro)
L {qarrata ) ••.• , .••••.•.••••.•.•••.
L (litro)
..

2,40
3,60
4,80

7,20
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3-Aperitivos e bebidas semelhantes: aperitivos. amargos, ebttters» "der...
nets», evermoutbs». qüinados, ferroquínas, gemadas e licores, por:

0,33
0.50
0.66
1.00

L
L
L
L

Cr$
4.00
6.00
8.00
12.00

(meia- garrafa)

(meio litro)
" . . . . . . ..
(garrafa)
(litro) .........................•

4'- Bebidas fermentadas:
a) obtidas exclusivamente pela fermentação alcoólica do suco de frutas
ou de' plantas:

Até 12% de álcool, por:

0,33
0.50
0.66
1.00

c-s

L (meia garrafa)
~
,.
L (meio litro) ..•..................
L (garrafa) ...•...................
L (litro)
.

De mais de 120/0 de álcool. por:
0,33
0.50
0.66
1.00

L (meia garrafa)
L (meio litro)
L (garrafa)
L (litro)

0.16
0.24
0.32
0.48

c-s
.

.
.
.

0.32
0.48
0,64
0.96

b) obtidas por qualquer fermentação, artificialmente preparadas e abri...
gatõriamente rotuladas com essa indicação. por:

c-s

0.33
0.50
0.66
1.00

L

(meia garrafa)
L (meio litro)
L (garrafa)

L

(litro)

~

.
.

.

1.60
2.40
3.20
4.80

5 - Suco integral, não fermentado, inclusive o concentrado por processo
de vácuo, de uva ou de qualquer outra fruta. tolerada a percentagem de
álcool até 1%. por:

c-s

0,33
0,50
0.66
1.00

L
L
L
L

(meia garrafa) ....•.......•.•...
(meio litro) ..........•..•...•..
(garrafa)
(litro) .......•..................

0.16
0.24
0.3'2
0.48

6- Vinhos:
a)

vinho assim considerado exclusivamente o produto obtido pela fer...

mentação da uva madura esmagada ou de suco de uva madura: "
Até 12% de álcool, por:

0.33
0.50
0.66
1.00

L
L
L
L

(meia garrafa)
~
.
(meio litro) .......• ~ ....•...... ~
(garrafa)
_.~~
.

(litro)

.

Cr$
0.16
0.24
0.32
0.48
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De mais de 12% de álcool, por:

0.33
0,50
0.66
1.00
b)

L
L
L
L

Cr$
0.32
0.48
0.64
0.96

(meia garrafa)
(meio litro)
(garrafa)
(litro)

echampaqne» e outros vinhos espumantes, naturais ou gaseificados, por:

0.33
0.50
0.66
1.00

L
L
L
L

Cr$
(meia garrafa) ..........•...•.••
3.60
(meio litro) ..............•.....
5.40
7.20
(garrafa)
~ •....•..•.....
(litro)
.. 10.80

7 -Refrigerantes [Coca-Cola, Crush, Guaraná, etc.} e outras bebidas
não alcoólicas, sôbre o preço de venda do fabricante ou do importador - 10%.
8-

Xaropes próprios para refrescos, por:

0.33
0.50
0.66
1.00

L
L
L
L

(meia garrafa)

.............•...•

(meio litro)
(garrafa)
(litro)

.
".
..

Cr$
0.60
0.90
1.20
1.80

9 - Produtos sólidos, para o preparo de águas de mesa (hídrolítol e
semelhantes) -e outros próprios para fabrico de refrescos, de qualquer qualidade
e de qualquer modo acondicionados:

c-s
Por 5 gramas ou fração

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

0,10

INDICE DOS MODELOS
NÚMERO

1 l"'A 2 3 4 5 6

-

7
8

-

9

-

10 11 -

DISCRIMINAÇÃO

Patente. de Registro de fábricas.
Patente de Registro de estabelecimentos comerciais,
Guia de transferência de local:
Guia de aquisição de estampilhas para produtos nacionais,
Guia de aquisição de estampilhas para produtos estrangeiros.
Guia de recolhimento quinzenal de impôsto de consumo para produtos
nacionais.
Guia de recolhimento quinzenal de impôsto de consumo para comer..
ciantes de. produtos nacionais.
Guia de requisição de. selos de autenticação.
Guia de recolhimento de selos de autenticação, por motivo de encerra..
mento definitivo das atividades fabris ou comerciais.
Guia de recolhimento do valor da arrematação de mercadorias leiloadas.
Guia de recolhimento do impôsto de consumo para produtos estrangeiros.
Guia de recolhimento do ímpôsto de consumo para produtos estrangeiros.
(para diferença ~o ímpôsto na revenda) .

ATOS DO PODER EXECU'IIVO

NÚMERO

3'15

DISCRIMINAÇÃO

Requerlmento-quía para o recolhimento do ímpôsto de consumo, fora do
prazo legal. com o acréscimo da multa de móra.
12~A Verso do requerímento-quía modêlo 12.
13 - Ficha de contrôle dos recolhimentos quinzenais de Impôsto de consumo.
13"'A - Verso da ficha de contrôle modêlo 13.
14 - Guia de remessa de matéria-prima ou produtos para beneficiar.
14~A Guia de devolução de produtos preparados ou beneficiados.
15 - Guia de remessa, de vinhos.
16 - Nota fiscal para fabricantes ou contribuintes-a êles equiparados, sujeitos
a recolhimento de impôs to.
16...A - Nota fiscal para comerciantes em geral, não obrigados a recolhimento
de impôsto.
17 ~ Nota de remessa de açúcar.
17...A - Nota de entrega de açúcar.
18 - Nota fiscal de transferência, para viajantes de produtos da alínea
12 -

>

XXVI.

18~A- Verso da P via da nota de transferência

19

19~A 20

21
21~A -

22

-

23

-

24

25
26
27
28
29
30

-

XXVI).
31
32
33
34

-

35
36
.37
38

-

modêlo 18.

Mantfestc tiara ambulante.
Livro de registro dos - manifestos entregues aos ambulantes.
Registro de Vendas de produtos tributados (Livro de escrita fiscal para
fabricantes de produtos da Tabela «A»).
Registro da aquisição de matérias primas (para fabricantes que produzam
exclusivamente mercadorias tributadas).
Livro de registro do movimento das entradas e saídas das matériasprimas adquiridas para emprêqo na fabricação de mercadorias tributadas
e isentas.
Livro de contrôle do impôsto de consumo devido nas filiais, agências,
depósitos, etc., de fabricantes ou importadores.
Livro de registro de estoque nas filiais, agências, depósitos. etc., de Iabricantes ou importadores.
Lívro do movimento da matéria...prima para preparo de produtos ou de
artigos para beneficiamento e -saída dos produtos beneficiados ou acabados, no estabelecimento benefícíador ,
Livro auxiliar da escrita fiscal das fábricas de tecidos.
Livro do movimento de tecidos recebidos para beneficiamento.
Livro de contrôle da produção de calçados (geral).
Livro de contrôle da produção de calçados (especial).
Registro da produção.
Livro de contrôle do impôsto de consumo devido no estabelecimento
atacadista ou varejista de jóias e obras de ourives (produtos da alínea

.

Livro de registro das entradas de jóias, etc." (Alínea XXVI).
Livro de registro das saídas de jóias. etc. (Alínea XXVI).
Registro de estoque de relógios.
Livro do movimento da produção e do consumo das estampilhas (para
fabricantes de produtos sujeitos à selagem direta) .
Livro de entrada de café cru, produção e consumo de café torrado
e moído.
Livro de entrada do café torrado e saída do café moído em estabelecimenta de moagem.
Livro de contrôle do movimento de estampilhas para fabricantes de
móveis.
Livro de reqístro de entrada e estoque de móveis (para fabricantes. beneftcíadores, reformadores. depósitos de fabricantes. comerciantes ou im...
portadores) .

376
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-

40
41
42
43

-

44

-

45
46

-

47

-

48
49
50

-

51
52
53
54
55

-

56

-

57

-

58

-

59
60
61
62
63
64
65
66

-

Livro de registro de saída de móveis e movimento das estampilhas
(para benefíctadores, reformadores, depósitos de fabricantes, importadores
ou comerciantes).
Livro do movimento de fumo para fabrico de cigarros e cigarrilhas.
Livro do movimento de produção. do consumo e das estampilhas da
fábrica de fumo e seus preparados.
Livro do movimento da entrada e saída de fumo em corda e em fôlha
nas fábricas de fumo desfiado. picado ou mtqado.
Livro de registro da produção, consumo e das estampilhas das fábricas
de charutos.
Livro do movimento de produção e consumo de cerveja e chope e das
estampilhas no estabelecimento fabricante.
Livro do movimento da produção e consumo do vinho e das estampilhas.
Livro de registro da produção e consumo de «Vinhos compostos» e do
movimento das estampilhas.
Livro do movimento da entrada e saída de aguardente e das estampilhas
nos estabelecimentos atacadistas.
Livro de registro do engarrafamento nas fábricas de cerveja, chope e
refrigerantes, que, possuindo contador automático, estejam autorizadas a
pagar o impôsto por guia.
Mapa geral das vendas das fábricas de cerveja, chope e refrigerantes,
que. possuindo contador automático, estejam autorizadas a pagar o
ímpõsto por guia.
Livro de registro da produção, vendas e estoque das fábricas de
cerveja, chope e refrigerantes. que, possuindo contador automático, estejam autorizadas a recolher o Impôsto por guia.
Livro de registro do embarrtlamento de chope das fábricas que, possuindo contador automático, estejam autorizadas a recolher o impôsto
por guia.
Resumo do movimento da produção e vendas de produtos sujeitos à
selag em direta.
Livro de contrôle do Impôsto de produtos estrangeiros.
Registro de estoque de produtos estrangeiros importados diretamente.
Registro de estoque de .produtos estrangeiros adquiridos no mercado
interno.
Certificado de desembaraço aduaneiro (modêlo a ser expedido pela
repartição arrecadadora).
Certificado de desembaraço aduaneiro [modêlo a ser expedido pelo.
contribuinte autorizado).
Livro do movimento da produção e saída de mercadorias isentas do
impôsto de consumo.
Livro de escrituração do açúcar.
Têrmo de depósito.
Notificação.
Notificação.
Auto de infração e apreensão.
Auto de infração, apreensão e depósito.
Intimação.
Auto de desacato.
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EXERCíCIO DE 19....
.... IC1RCUNSCRICÃOy

GUIA N.·...

N.".::...,.."...,.,.,..... ,.....,;
PATENTE DO /1>'<0
ANTERIOR
. SEÇÃO FIsCAL

IMPÔSTO DE CONSUMO

PATENTE DE REGISTRO DEFABR!CO N."~,~,,,,,,,,,

N."."..

, F1R>V!A:··..···

.LlfJILj -da fábrica:, .." "

,.

EMOLUMENTOS PAGOSNO ANOAN-

. do escritório central:

C,~

TERIOR -

......................"FÓRÇA MOTORA...

N." DE OPERÁRIOS...

..

HP.

CAPITAL RE.GJSTRADO - CR$
O..oontriblllnte'acima, de conformi~de.C<:)m·as disposiÇZics cio REGULAMEN:To DO IMPOstO PE CONsuMo, solicita" ReGISTRO
cio s(:uest<lhelecimento para o FABRICO ~ produtos das

i

...,}

M ""

H""""~"'~

.. '

"..!

,',

".

,...

.

~

..

M.~lnatura)

~

,

TABEl.A "A"

..

.

1NClSOS

1
Produtos-alimentares tndustrtalízadoa.,
~ 1 ~m
11 ~. Produtos rarm~cêutioos. "
,
". :l ,
11I
Artigos de hiJ;iroc e euidados pessoais _.._ ~

"

~

~.

"

Cr$
CrS

~

l~:: ~~dose ..outros art.~:atos .:.~,~:~s. . ::;..:::::::~:: ~ ::~..:::::~::-:::: ~~~ ":':::. "..~
~

e

viu -

I,'_. IX ... ~e::~~l.~~..:.~~~.:~. .~.~,,~~~~:~ ..~~:~ . ~
I':-:'~:" X ..".

I

'J

Cimento, mârmorc, pedras e seus artefatos lO

XI .- Cerilmica, vidro

'D•• ~,., .. "

.

Cr$
Cr$ ~.~
". Cr$ ..~ ..~

C

=
=~t:J~ás ~uat':~~~~~~~i;:~;: ,~~=

~N ~~;: ~~I~~~~~~~a~~~~1ó~~:~:::::::=::: ~~
..

~

n.·

,..,"
,,~ ..

,.. V.

.............M . . _ ••••

seus arrefmos...'" ..•..... '"~ ti .." ,
XII .... Resinns sintéticas, pl6sticos C seus órtcfatoo l'2 ~

X~~

Apresentou:
Patente do ano anterior, recibo de quita~"
do Impôs!" Sindical n.·_._ ...;."..... :"~ .._......
c recibo de quitação de tmp&to de Renda

.

, ."
".
Cr$, ~ ..~~,
" .
Borracha e seus ertcfatoa. , '",.._.." ..,,'"~. 'l
CrS '"."
'_ ..
Celulose. papel C seus artcfatos..~,,'"',.._ .."..,.: B ....... ".~"., .... ~ CrS .~"" ~,,,.,, .., .

VI -,- Couros, peles e seus artefatos

VII

INFORMAÇÕES

u,,,'
.

CrS ."/"

.

•". v"•• ~'''",

Cr$

"H"

,Cr$ ~

_"
M

........."

. Cr$ _ .

1$

.

(:art. dc-Idcntld, n."

CrS , _ ..

'K"..

v

.Ccntrato arqulvadc n.."
sob n.·
"
_

, ..,.._ .
H

"H

_

1 _

H

..

v ...

../19_" .

..

~

"" ..,~ ..,,""

_"",

,
~_
(funcionârio)

n

"

_ ' ' ' ' _ ..

r;:i:~::to~í~~~ ~i~t;:&;i;;;;:::'~:::::::: 1~' ::~ :::::::::::::gl :::::..::~:.::~:~::::.
r~~;;:~ ~sti~':·~~·;cl~·..~;!ii;t;;: 18 .,- ...~,,-.. jCr$ ........
·l.ii~--------------

XVII ....
..
XYIII ..,.. IMatcrlal de ótica, áparell10s c Instrurrn:nt~

XIX _

<.,. XX

v . . .M .. • ....

~orcs c rcprodutoro;;s de 110m e seus per-

tens--..8

~.~., ..-'

,'"

4

, . . '< ..

~9

-..=> Armas e munições e artigos ·d.e plroté.cn.ico ~O
i;Ç{J "'" Pro<J:vtQS diversos , om .. '"'' .~"
li

M._

TASSl.A- "6"

,_

x, 1l ~ Çar.:- t"rrll<:!oc mordo" ." ."."

:

xxm.- Môvets, ".•,.,u
XXIV __ Fumo

,

,

,

:

,..,-'

~,

~

,._

_

__ 22
~~ 73

__ .u 1..4

--....,-_. ~j :~:. :::::::.
.........' .. _

.....K.

I

~~1 ~.t:~~~~:;::.~~.~:~~~~:'~:~~~~~~~:.:::~:::::~ ~J ................

Cr.$ '~"'."

.. Cr$ .v......

.. " ........ ".H .. K ..

.H. . . . .

CrS..

M._~~

5olt13._
Multa de 30o/,a.
TOTAL...
..

Cr$ ..

,C"",.".===~
H.

Cr$

l

Zt

N.

ª.= J. o

presente formlili.'io deverá ser (I,COmpJrth:u\o dos documentos elrig<dos pela lci e de prefclCncia <;l~tiiog'alado.

:l. ~'prodQtosda3AIíhC;l$XlIJ _ ineLsoY, XX, XXi ..... itlCiso8.", XXIV c XXV!! estão sujei~o~ nc selo Periltmci5.rlo no po.gall'fi\to<;la Altcntç.

MQD!U..Ol
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EttRcicro DE I', ......
CUIA N.·._.. ..... .... ç:iRCUNSCRIGAO
N.o...._.
.~ .._ .
PATENTE DO.ANO
.ANmRIOR
SEÇÃO F'ISCAL

IMPôSTO DE CONSUMO

P)\!ENTB DE llEGlSTRO DE CO~IÉRCIO N.·.."."" ....
FfAAiA...~_

•._., .•_,.~~_._

LOCAL-,_

_

.,

_ ..•.•..•._

N.o

"

N.o••••.••·.......

i

, ..

_

"

_

-.." -

l:

EMOLUMENTOS PAGOSNO ANOAN·
TERIOR - c-s., _."
.

..

CAPIT.AL
ALfNEAS

Ccmêrclo JXlf Grosso:.•., ./
Q:lrnélcio'8 varejo

.1

/"• ......I

,./

1"'' ' './'' } , "'/"
./

.,

Comêrcto ambulante~

........ ~
/

/

/

~.:I ..,

Oep6:;lto Fechado»

/

/

/,

1

Escrttôrtc ComereI&! 00m eseocce.,
'.

sem e,,;toque

~

J

"../..:

J

J

./

I

·1

).

./

1
}

/
~.~I

_.../

,,,.

/

/

./

/

/

/

·1

"'/

1

/.. ''''/

.J ..•••..{.., "./

./..-

,

}

/

/

/.

_}

}

1

/

I.~ .: /

./

/

/

1

.t

/

1

/

/ ". "'/

1

/

"'/" "'/'

/

.,...".. /

f.

1

~ .../

,

"../

-f.

.f.

1····

1
/

1

/

..{.

,

...•_1

o eon.trlbulnte acima. de cbnlormid:l.decom as dfspcstções do REGULAlvlENTO DO IMPOSTO DE

_/

/
'V

"'/

1

/

"

"

/

/

/

~

/
•••••

./-

I'"

-./.. """/"'~

1

J

,

/á .. ~"

/

·..·._1

{

} ········1•..... /

}

;1

" -1

} ..••..}

~

.I.,..•" I

,...•' /...

/

f

_/

1 '

CONSU!VfO,solk:ita o REGISTRO

do sec estabelcclmcn.'P para o COMl::RCIO dos produtos das elincas mencionadas e de ecôrdc oom a natureza asstnaíada .
.... de .,..

.

de 19 ..

Tt::LEFONE

TABELÁ. "A"

INFORMAÇÕES

I -

Produtos alimentaresinduttrializados..
I
11 - Produtos fOrffillCêutico&' "."
" ,...
2
11I - Artigos de higicne ceujdados pcssoois.... ...
3
IV - Tecidos c outros artefatos éextcis.....
.
4
V
Calçados."
".............
..
5
V], Couros, poles e-seus aneretos.c..
Ó
VII - Borraclm C scúS artefuros,
~....................
7
ViII' - Celulose, papel'e seus artcfatos. "
_.........
S
IX - Artefat03 de produtos de origem mlirM.1 e vegetal ....,'_" 9
X - Cimento. mármore, pedras e seus "rteflltos.... .
lO
H

"

H

,sI ~-~~t:~~'in~~f~:'~~t~cf~t:~~·~·;t~f~;~~·.::

XIIl
XIV
XV
XVI
XVii
XVIII

'~'''''' .... .: g

- Produtos do.s indGstri,~ químicas........................
- Produtos da IndClstria metalúrgica.........
. _..
- Mf,quinas e lIpardhos mecânicos
"
- Velçulos,,"utomotores, bioieletas, oorcos. ehassisecarroçari""
- Equipam<;nto elétrico ou e1.trônico "._ "
- Material de Ótica; aparelhos e instrumentos récntcce e cio

cnrlücos..
XIX -

'

_....

13
14
15
16
17

Cr$ ......
C"
Cr$
.
Cr$ .
Cr$ ..

Apresentou:
Patentt de-une cntencr, recibo de qunação do Impôsto Síndícal n.O....
... e
recibo de qulta>ào do !mpôsto de' Rcn<:!ll

cr$..
C"
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
CrS

C,,

Contrato arquivado n
sob 11.°...
..
Cart: de ldcntíd; 0.°_

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

.

_

_
~

.."'..~
.

1

,

_ .. f 19

.

.
[Funcionário)

..
....

IMPORT AJJORE5'

18 Cr$ ..

Instnlmentos musicais, aparelhos registradores e r"pro-

.

Indicar as-cuneee e tncíscs dce prcdutos que
importmn::

>&~ =~i~JZ~~~~. ~. ~.~~~~~~:~~~~.~~~:::·::·::··:::::~::·:.:: .:: ~f ~;~ : .
c-s
C,,
Cr$ ......
C,,
Cr$
Cr$ ..

Soma.......
MuIta de 30%
TÔTi\L
_

TESOURARIA ~

.
~

Cr$ .._
Cr$ ..
Cr$

.

ObservlJ>&s :...•,

.................................................................................................. -

"

..

~

.

N:B.....J. O t>rtsenl'e formulArfl:> devem ser acompatlMdo'dós documt:ntOsexl~ld~ IXlIrlel e de prtl'elêi'\Cla·daÚlografa<:kl.
z. Os prod~oo das Alineas XIII-Inciso 3.°, XX, XXI -incisoS.•, XXIV cXXVII esti1l:>suJrjtoS(lOSeIOPeflitcncw.rlQno~to4aPa.tcntC.
t..10DaLO 1- A
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ATOS DO PODER ExECUT!\'O

(NOME DA REPARTIÇAO)
GUIA DE TRANSFERBNCIA DE LOCAL
Nesta data o Sr.........................................• (ou a firma)
•... '

registrado

nesta

(nome

da

repartição) •

«Patente de Registro nO;> .',.. .,.' ........• solicitou guia de mudança do seu
estabelecimento comercial (ou fabril) ou do (seu comércio ambulante), para
... : ...........•.................... e como o referido Sr. (ou firma) não
se acha sob pressão de auto e nada deve por infração do regulamento do
tmpôsto de consumo, tendo de fato fechado seu estabelecimento e trans..
ferido
fato

todos

os

utensílios

transferido o seu

e

mercadorias

comércio

nêle

existentes

(ou

tendo _ de

ambulante) • concedo. de acôrdo COm o

parágrafo único do art. 47 do Regulamento baixado com o Decreto n,"
-de

de

.......... de

de 19 ..'... a presente guia, para os fins de direito•
de

de 19

.

o

Modêlo no;> 2

(Formato 33 x 22 em) •

chefe da repartição

280

ATOS 1;).0 PODE:!{ EXECUTIVO

(2)

.................. (I)

GUIA DE AQUISIÇÃO DE ESTAMPILHAS PARA
PRODUTOS NACIONAIS
N J9

•••••••••••

........•..... Via

0.0

Impôsto de Consumo

Tabela

Produto{s) •.•........ ~ .•

Alínea

(3) .....•............. ,. estabelecido à .•••.. ; •.• ,•••.•.•.••. n Q

«Patente de Registro» n'"

'"

•••••••

precisa para

(4)

(5}

das seguintes estampilhas:

(6) do valor de Cr$
idem
:. Cr$

0' na importância de Cr$ .......•

Cr$

idem ...•..................•.....• 0.0.............
idem ........................•...• 0.0.'...........
idem ...........................•. 0.0.............
idem .••................•.•....•••

0.0.............

Total

.

... 0'0 ..
... 0'0 ..
.
.
.
.
Cr$

Importa em (por extenso) ........................•........•.............

...

de

de 19
'"

(assinatura)
Recebi a importância supra, em

de ...............•... de 19
O tesoureiro ou coletor

..................... ,
Lançado a fls

do livro caixa n Q

.

.
..

.

••••••••••••

O escriturário ou o escrivão

.............................'.
(I)

(3)

(5)
( 6)

Nome da repartição (2) Local.
Nome do contribuinte (4) Rua. Avenida, Praça. etc.
Produtos de sua fabricação ou mercadorias que lhe foram apreen..
dídas em tal data ou outro qualquer fim justificado.
Declarar se é retangular ou cinta.

NOTAS: 1* :B facultada a impressão de guias Com o nome do proprtetãrío,
2'4
J~

Modêlo n Q 3

título e local do estabelecimento.
Nos pedidos de troca de estampilhas. deve ser atendido o'
díspos'o nu art. 203 do Regulamento.
As estampilhas devem ser discriminadas pelos formatos e espécies..

(Formato 33 x 22 em).
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ATOS DO. PODER ExECUTIVO

(2)

(I)

GUIA DE AQUISiÇÃO DE ESTAMPILHAS PARA
PRODUTOS ESTRANGEIROS
NO) •...••.........•....
• •••........•.••••••• Via
Impôsto de consumo - Tabela ...•.. alínea •.•... produto .....•
(3) .•.......... estabelecido à ....•.••.... n?
com
.
Patente de Registro n<;iprecisa das seguintes estampilhas para as
de
de ........•• de 19
.
mercadorias despachadas pela nota n"
(Retangulares ou cintas) do valor de Cr$
na importância de Cr$ .

(
o(

"

" . " ) " " " Cr$ "
)
"Cr$"
i
"Cr$"
)
"Cr$"
)
"Cr$"
)
"Cr$"
)
"Cr$"
)
"Cr$"
)
"Cr$
)
"Cr$"

(

(
(
(
(
(
(
(

"

" Cr$
"Cr$
"Cr$
"Cr$
"Cr$
"Cr$
"Cr$
"Cr$
"Cr$
"Cr$

Valor total das estampilhas ••••...........•..•••. Cr$
Verba de ...

% sôbre o valor total das

~stampilhas Cr$

T otal do Impôsto .......•..........•.... Cr$
Importa em (por extenso) •.........•.....................•................•
Especificação:

.......... de
(Exemplo)
8 vidros de Cr$ 70.00:
50 vidros de Cr$ 100.00:
14 vidros de Cr$ 115.00:

o

de 19

..

conferente. ou .agente fiscal

De acôrdo.
Recebi a importância supra.

Em

de

de 19

..

Lançado a fls. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .• do livro ...•.••.
Caixa nO) ••••.....•..........
tesoureiro

o

o

escriturário ou escrivão

...................................
NOTAS~

(I) Nome da Repartição 1~

(2) Local -

(3) Nome.

As estampilhas devem ser discriminadas pelo valor e formato
(retangular ou cinta). e pelas espécies, quando se tratar das
especiais.
2~ E. facultada a impressão de guias com o nome do proprie..
tário, título e local do estabelecimento.
3~ Nos pedidos de troca de estampilhas deve ser atendido o
disposto no art 203 do Regulamento.

Modêlo n? 1-

(Formato ·33 x 22 em).

GUIA DE RECOLHIMENTO QUINZENAL DE IMPósTO DE CONSUMO PARA PRODUTOS NACIONAIS
Circunscrição fiscal n.tl

••••••••••

N.O •.••..••••

. .•.....• via

Seção fiscal

D.O ••••••••••

.....

(1)

estabelecido (5) à ~ ..........•....•.. ; ...•.. D.O •.••••••• o.
em
"
o.. • • • • • • • ••
Estado •.....•............... oI Patente de Registro D. O • • • • • • • • • • • • • , ' . . . . . . . . . vem recolher
(2) o................................. (3). relativa ao impôsto de
a importância, de Cr$
consumo devido pela venda ou saída da fábrica ou estabelecimento de produtos de seu fabrico, na
quinzena
o, conforme especificação abaixo:
do mês de
de 19
••••

0'0

•••••••••••••

"

•••••••••••

0.0

••••••••••••••••••••••••• ,

I
I
I
I

COMPRAS DE MA:TI:RIAS PRIMAS
Classificação fiscal
r

Alínea

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Inciso

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Valor

Cr$

'"

'ª

I
I
I
I
I
I
I

I

I
II

Impôsto
pago,

(Crédito)

os

I
I

I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

VENDAS DE PRODUTOS TRIBUTADOS
Classificação fiscal

.

I

I
I
I
I

Alínea

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I

II

I

II
II

I

I

I

I

I

I
I

Inciso

Valor

c-s

i

Impôsto
devido

I

(Débito)

I

c-s

~
"'

s

l

I

I
I
I
I
I

I
I

I

I
I

II

I

I
I
I

I
I
I

I
J

\

I

I

l

Soma:

I

I

I

I
I
I
I

I

Soma:

I

I
I.
I
I

II

I

I

Resumo:
Débito

Cr$

Saldo anterior
Crédito {
Desta quinzena -

Cr$
Cr$

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

Cr$

i

Cr$ .......• '

Importância a recolher

8

ou

Saldo credor a transportar ...............•• Cr$ ...•...•.

i

Data •..•......•.........•..............................
Assinatura

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

Quitação: Recebi a Importância supra, em .. de .•. de 19 ..

o tesoureiro
( 1) (2) (3) -

Nome da repartição
Importância em algarismos
Importância por extenso

ou coletor

Lançado a fls.

do livro caixa n,"

.

I

o escriturário ou o escrivão

Notas: L" - As guias serão preenchidas no número de vias exigidas pela repartição arrecadadora local.
2' - O valor dos produtos e do respectivo impôsto de consumo devido, bem como das matérias primas e correspondente tributo deverá ser especificado sepa radamente, em linhas.
3." - Como "matérias primas" entendem-se, também. outros produtos intermediários empregados na fabricação de
outros artigos e o material de embalagem.
4." - Na . coluna "[mpôsto pago" será lançado o impôsto de consumo debitado e cobrado nas notas fiscais dos
fornecedores (fabricantes ou importadores) ou o pago na repartição aduaneira, quando as 'matérias primas houverem sido importadas pelo próprio fabricante.

~

~

No"

o o o

00

o •••• ;.

•• o •••

via

t.3

:i'

GUIA DE RECOLJ-lIMENTO QUINZENAL DE IMPóSTO DE CONSUMO PARA COMERCIANTES DE PRODUTOS
NACIONAIS
estabelecido [s ) à •.
Patente de Registro n."
vem recolher a importância de Cr$
relativa ao ímpôsto de consumo devido pela venda de produtos de seu comércio, na
de
conforme especificação abaixo:
o

o. o o o • • • • o ••

o

••••••••

0

..

0

O.

o.

o •• o.

O"

o o o

o o

o •• o ••

o •• o. o o ••

·0

o.

•• o.

o o •• o o. o

Estado

o • • • • o o·. o • • o o • • . ,

0

•••

00

o. o

o

o. o. o o o •••

•• o o o o o •

0'0

o •• o o •

o. o

o ••• o

o • o o

••• o o o o. o • • • • • • o o. o o o

•

O'

o o. (2),

o o •••

00'

o o ••••• o

o

•••••••

19

o o o

ALlNEAS

E

INCISOS

• o ••

o o o o
00.

o. o

0.°

••• o o

o o o o o o
00

o o

em
com negócio de

.. ,

o. o o o.

(3)'

••

00

o o

quinzena do mês de

o • • • o o. o o.

00'

o.,

o •••• o. (4).
o o o •

o o o o • o o

o. o,

I
I
I
I

CONTRé ,LE DO IMPóSTO

I

I

I

(
I

II

-

II

II

Pago na aquisição das
mercadorias (debitado e
e cobrado nas notas I
fiscais da fábrica ou I
do importador)
1.

Cr$
~~

-~

I

I
I

1

I

Devido pelas vendas
efetuadas

Cr$

I

ts-

~

Saldo

Saldo

I

8

ól.

•

~

recolher

credor

Cr$

Cr$

.

I

~

I

I
r
~

l"

s

~
"'"
~'
~

s

TOTAL:

8

8
Data ... , .................•...•.•.......•.......•••...•••.. "
Assinatura ....•.•.............................•...........•

Recebi a importância supra, em

(1)
(2)
(3)
(-4)

-

Nome da repartição
Indicar se filial, agência. comerciante de jóias, etc.
[mportâncla em algarismos.
Importância por. extenso.

de

de 19

o

.

tesoureiro ou coletor

Lançado a fls. .... do livro caixa n. o

o

escriturário ou o escrivão

Notas: 1. Esta guia servirá para o recolhimento dos comerciantes de jóias, para as filiais, agências. depósitos, etc.

MOD~LO

2. Os saldos credores de impôsto referentes às respectivas alíneas e incisos serão mencionados na
gula, para efeito de contrôle e estatística.
3. As guias deverão ser preenchidas no número de vias necessárias à repartição arrecadadora local.

N.· G

.

presente
CA:J

~
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(IJ
0.0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0.0

••

via

GUIA DE REQUISIÇÃO DE SELOS DE AUTENTICAÇÃO
••••••••••••••••••••••••••••••••

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. n Q

O,.

•

••

estabelecido (s) à ..............•.••

•••••••••• ,

em ..............• com negócio de

Patente de Registro NQ

".......• _.

vem requisitar:

(2)

(3)

••. . . . . . .

(

, ..•.......... ) selos de autenticação,

declarando que a requisição anterior foi feita pela guia n" .............•.•••

r:

de

.j19

.

Demonstração do movimento anterior:
Saldo anterior- ..........•...•.............•......

selos

Requisitados no período de

.

selos

Soma ,'..............................•

selos

' .. a

Empregados no mesmo período:
Nas notas fiscais .emítídas:
Série
Série
Série
Série

-

ns. ........ a
ns.
a
n~
a

-

DS.

selos

a

Em ." .•... marulestoa, etc.
Estoque nesta data

selos
........... ...... ...

. . . . . . . . .. selos

Data
"•
Assinatura ......................................•.....-'; •

.l

Forneci os selos requisitados acima. em

o

tesoureiro ou o coletor

Lançado a fls......... do livro caixa n"

(1) (2) (3 J NOTAS:

Nome da repartição
Quantidade em algarismos
Quantidade por extenso

./19 ...•.. ".

o

.

escriturário ou o escrivão

L No caso de manifestos e outros documentos autenticados, indicar
sua espécie e quantidade.
2. As guias deverão ser-preenchidas no número de vias necessárias à
repartição arrecadadora local.

Moclêlo n" 7
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(1)
0.0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

via

GUlA DE RECOLHIMENTO DE SELOS DE AUTENTICAÇAO, POR
MOTIVO DE ENCERRAMENTO DEFINITIVO DAS ATIVIDADES
FABRIS OU COMERCIAIS
..•........ -

'.'

n'"

estabelecido (s)

à

.........................•

_, . . . . . . . . . . . . . . . .. havendo encerrado definitivamente- as

suas atividades

(2)

(3)

(4)

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

, vem recolher:

( .................•.. ) selos de autenticação. _saldada

requisição feita pela última guia, _de n9

•••••• ,

datada de

./

/19

.

e resultante do seguinte movimento:
Saldo anterior
Requisitados no período de
Soma- ••••.••..•

0.0

a

.
.

selos
selos
selos

••••••••••••••••••••••••••

Empregados no mesmo período:
Nas' notas fiscais emitidas:
Série
Série
Série
Série
Em

-

n9

a •.......
.
.

selos
selos
selos
selos
selos -

selos

Estoque na data do encerramento das atividades -

selos

nv •••••. a
nv ••••••. a

nv ••..•• a
manifestos, etc.

.
-

Data ..........•.................••.........................
Assinatura
Recebi os selos recolhidos acima. em ..... ./ ..... ./19 .....

o

tesoureiro ou coletor

Lançado a fls......... do livro caixa n 9

(1)

(2)
(3)
(4)

••••••••••

Nome da Repartição
Indicar se industrial ou comercial
Quantidade em algarismos
Quantidade por extenso

NOTAS:

1. No caso de manifestos e outros documentos autcntlcados, indicar
sua espécie e -quantidade.
'
2. As guias deverão ser preenchidas no número de vias necessárias
repartição arrecadadora local.
à

MODeLO N' 8.
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ATOS-, DO PoDE~ ~E~ECUTIVO

Guia nO)

'l.Via

(2)

(I )

GUIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO
DE MERCADORIAS LEILOADAS
Valor da arremataçãoi

•••.. . % (3) de Cr$

Cr$................

(4)

Cr$

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (5). estabelecido à
..................... (6), n9
recolher a importância de Cr$ .o •••••••••••••••••••

• • • • • • • ".

.'

.

«Patente de Registro» nv •••.•• .vem
( .. ;; ~.: .;;; .. ;
,

(7). para pagamento de

% (3) de

.

. . . . . . . . . . . . . . .. (4) sôbre o valor da arrematação das mercadorias de que
trata o lote

09

..........•...

do processo nQ

........................ de

de

•••••••••••••••••• / ' ••••••••

de 19

(8)

(9)
Recebi a importância supra. em ...... de

de 19

(9) Assinatura do arrematante

Lançado às fls.

do livro Caixa ns .....•.•.....•

o
NOTAS:

{L] Nome da Repartição
(2) Local

(3) 20% - (ou 80%)
(4:) sinal --- (ou restante do débito)
(5) Nome do arrematante
(6) Rua. Avenida. Praça. etc.
(7) Importância por extenso

(8) Data da guia
(9) Assinatura do arrematante.

[Modêlo ns 9) .

Escrivão ou o Escriturário

.

Aros DO' PODER EXECUTIVO

389

N,9..................

.

Via

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE CONSUMO
PARA PRODUTOS ESTRANGEIROS
(Nome da Repartição)
Tabela

(Local)

, alínea . . . . . . . . . . . . . . .. produto (s) .•.............•

estabelecido à . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• n9

• • • • • • • • • • • ••

com .............•

«PATENTE DE REGISTRO» N9 ....'.......• paga o impôsto de consumo
relativo às mercadorias recebidas pelo vapor .........................•..• e
despachadas pela nota número ........• de

de 19

de

.

conforme a seguinte

ESPECIFICAÇÃO:
Valor da mercadoria (em moeda estrangeira) (CIF, rOB ou FAS) a Cr$

.

.....

c-s

.

Fretes, seguros, etc. (em moeda estrangeira) a Cr$ .•

Cr$

..•...........

Direitos aduaneiros

Cr$

.............•

Taxas portuárias, etc.

Cr$

..•........•..

Total
Impôsto

.
%

••••

Importa o impôsto em Cr$ (por extenso)

Data ........................•
Assinatura
: ••
De acôrdo.
O conferente ou agente fiscal

Recebi a importância supra, em

de .•..•..••........... de 19 .......•
O tesoureiro

Lançado a fls

do Livro Caixa' n"

, ......••
O escriturário

Modêlo n" 10

(Formato 33 x 22 em).

GUla de Reoolhimenl<> de Impôsta de Consumo para Produtos I!iStrangell'OS

·N.' •. .•.... ..••

.

: •. VIa.·

(2)... . .. .. ..
. .. .. .. (3)
" . ..
estabelecído (41
".
n.O •..•...............• Patente de Registro n." ...••••..... vem recolher importância' de ors .•...••••. ~ ••.••..••.•••..•.
( .•.• ,. " ~ . " .. " •....... ) relativa ao ímpôsto de consumo devid~ pela veneta de produtos da sua importação. na ••.••.•.•
qnínzena do mês de
,..........•. de 19 •......• conforme especificação abaíxo:
(1)

A1ineas

I

g

o

.- .

Contrõte do I!npôsto
, pago na Alfândega·

Devido pela venda

Saldo a recolher

saldo credor

do' produto

tributado

,.

t:

"'s

i
~'"

q

.

Total

'-~

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

""$

.CS$

CR$

CR$

..

D.t

.

Assln. tara
..
Recebi a importância supra, em
de
de 19
.
(1' Nome da Rep&..rtição
(2l Local
(3) Nome do contribuinte
(4) Rua, Avenida, Praça, etc.
O tesoureiro ou coletor
,NOTAS: 1.6 Os "saldos credores de -ímpôstc referente às respectivas Alíneas serão mencionados na presente guía;
para efeito de contrõíe e estattstrca.
.
_.
2.a & guias deverão ser preenchidas no número de vias' necessárias à repartíçâo arrecadadora local.
l\[odêlo n." 11

ATOS .DO PODER

",,,..

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

391

EXECUTIVO

.

,

~

(Nome da repartição)
Circunscrição fiscal n 9

••••••••••••

·N9 ••..........

. .••.... Via
Seção fiscal n" ..••.......•

REQUERIMENTO-GUIA PARA RECOLHIMENTO DO IMPóSTO
DE CONSUMO, FORA DO PRAZO LEGAL, COM O ACRflSCIMO DA
MULTA DE MORA.
IMPOSTO

Cr$

MULTA

Cr$

TOTAL

Cr$

•.••.......................... , estabelecido{s) à .....•.....•••....••.•••
(nome do contribuinte)

n4' •••••.•••. , em ...............•........... Estado ; , ...................•
Patente de Registro

0 9 •••••••••••••• ,

vem requerer o imediato recolhimento

da importância de Cr$ . . . . . . . . . . . • .• (

),

para pagamento do impôsto de consumo devido sôbre os produtos de seu
.
••• . . . . ~ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. e mais da importância de Cr$ ...........•
(fabrico ou comércio)
( ••.................. ), correspondente à multa. na forma do

.

conforme discriminação no verso.
Data
Assinatura •......•...•.....•.....•••••..••
Recebi a importância supra, em

de

o
Lançado à fls

Em

do Livro Caixa n"

de

de 19 ..•..•

tesoureiro ou coletor
Partida n9

••••••••

de 19
Escrivão ou escriturário

Modêlo nv 12.

.

PRODUTOS

SUJEITOS

AO

RECOLHIMENTO DO IMPôSTO DE CONSUMO POR GUIA (QUINZENALMENTE) '"

Movimento relativo a .,. quinzena do mês de

COMPRAS DE MATllRIAS PRIMAS
Classificação
fiscal

Alínea

I

Inciso

I

I

I
I
I

,r-

Valor

c-s
--

I
II

I
I
I

I

\

,

I

I

I

I
I
I

I

I

I

I

Impôstc
pago

os

I
I

i
8

i

I
,I
,i

I

f

T

I
I

Soma:

I
Cr$

Saldo 'anterior
Crédito: {
.
Desta qUinzena

. . ..

-

Cr$

.

• •.

-

Cr$

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

Importância a recolher

Total a recolher

c-s

I
I
I
I

II

Débito

Multa de

I

Valor

II

I
I

I
II

I

Inciso

II

I

1

I

I

I

I
I
I
I
I

RESUMO:

Alínea

I

I

I

Impôsto
pago

I

I

Soma:

fiscal

c-s

-,

I

I
I

Classificação

I
I

115

.

VENDAS DE PRODUTOS TRIBUTADOS

II

I

I

I
I
I
I,

de 19

Cr$
Cr$

%
' I " , I. " , I •• " . , ••• , . " . "

,
'"

'"

111"'"

Cr$

tI"

I""

I

os

t • , t •••• , I' , •••• , "

I • , , •• , , , , • , , •

PRODUTOS SUJEITOS AO IMPóSTO DE CONSUMO POR MEIO DE SELAGEM DIRETA
Relação

das notas

fiscais

I

I

N."

II
II
I

J
I

Data

I

1--1-I
I

I
I
I
I
I

discriminação dos produtos vendidos ou saídos:

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUT05

Nota fiscal

\

emitidas ou

Mês

I
I

I
I
I
I

II

Dia

I
I

I
Quantidade I

I

._------\
Classificação

MULTA
Impôstc de
consumo

Valor

fiscal
devido

Espécie

Cr$

,

I

I

\

Alínea

I

,

Inciso

I

J

I
I

I

I
j
j

I
I,

I

I

I

i

I
I

I

II

I.
I

c-s

,

,

I

I
I
I

I

I

I

I

i
I,

I
I

I
I
(

I

%

I

I

I

I
I
I

I

I

I

I

I

II
I

I

I
r

l

!.'l

~

I

I

I

II

I
I

,

,

I

i
8

I

I

I
I
I

I

§
s

I

TOTAIS:
Nota: Quando houver saída de produtos sujeitos à selagem direta, sem emissão de nota fiscal, bastará a discriminação dos
produtos. indicando-se. na coluna da "nota fiscal". a expressão "sem nota".
MODI!LO N." 12~A (Verso do requerimento' - Guia Modêlo 12l

cc

cc
'"

...

1J
Ficha de contrôle dos recolhimentos quinzenais de ímpôsto de consumo efetuados paI::
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • •• • . . . .... .. . . • • • • • .• .. . . . . .

(1)

Enderêço ..............•....•.....••...•...........•...
Patente de Registro N."
Alínea

Ano, mês

e
quinzena

I

I

I
I

[
I
[an . 1.'
........................jI
2.'
I
..................T

[an.

Fev.

L'

Número
da
qura

I

I

Data

I
da
[apresentação

-

I

[

I
I
I

/

, /

1-----j

I

[

I

.

I
I

I

Débito
Cr$

1

Crédito
Cr$

I

Importância
recolhida
Cr$

[
I
I
I

I
I
I
I.
I
I
···(························r······················I"··
i

I

I

i

I

r[

"I"

[

!

1.'
[
[
...........................................1"

I

I

I/

1
I
I
j" ···.. ··············1"························1··········

Mar.

Mar. 2"I[
........
1"

Abril.I.'

I

1"I
I

········1'··························1··················

I

"'

transferido
Cr$

····~~~·.···~.~·····1·······················1····························1·······················1························["······················1················

.................. j

~.

Saldo

I
I
··························1·:························· ·I····················
········ ·· ···· ····I ··········

[ [

[

8

.

.
.
.

.
.

I

:..• ·.;~;;l··.·~·~·:·::··:i:·:::::::·.··:::.·:·::::·::···j.·.·:··.::::::·::.:·::····::·:·:r.··:····::·.:·:····:·· .. ····1·:··:.·:·::·:··::::::···[······:·:::·:::·:·::····.1·:·::·:·::.·.··::···.·..·:·.·
Maio L'
I
I
........................
······[··········:····················r···············
Maio

2.'

I'

[

[\
I

I ·······················1·····························1
I
1
[1"
I'
.

···.:::;;;..::;:..·····J···:.::::.:···.··::::·.:::1:::··.·::·::·::::::····:··"1.:·::::··::··:··:.::·::::·:.1..:.::::::..:.:::::::::.:

.1::.:

,
I>-

I

.

:::..:::::.::.:[::::::.::.:::: :.:..

I

....·· [un.
· ·..·2.'

...

ruI.

·;~;·

1.'

··;.~·

I

I
I
I
. · ·i . ·· ··.... TI · · · . ·I·I I
· . ··1·..·
·1

·1
I[·

·

...................................................................................................................................·f·

...

II

Agt.I.'

·;~;·.·

;.~

· ··I·I

...::::u·::~::·:··:l:·. ···:······..
.. ·

·

•

Out.I.'

1

·

·

·r·

·

I

1

1

···· . ·..·II..·

\
.
· . ·1'I ·..· ··· .
·

.

1.I . ·· .· ·
· · · . · · : · ·{·:· :·. · : . ···..I···:..··:::···:::::·: ·.···::··:·::::I..·:·:. :· . ·::::: .
·

•

·

··

I

·:1

· ·

· ' ;..·· ··

•

··f··

:

·· ..

r

·

I

··f ..· · ..·

· ..

1

~
~

W
~.

(1) -

~

Nome do contribuinte.

Nota: A presente ficha, será organizada e escriturada pelas repartições arrecadadoras.
No verso serão feitas as anotações quanto aos sêlos de

autenticação requisitados, quanto

aos autos e notificações

lavrados contra 'o contribuinte e outras necessárias.

MDDf:LO N." 13.

~
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DO PODER ExECUTIVO

tVeno & ~Pl<b.a. de Q)~lr6lc d~ rteo1hImfDt03 qulllZenaJJ <lo ImpO.to d. <o~,umo- -

modl!lo 13)

SBLOS DE AUTENTiCAÇkO REQUISITADOS
Gulo

<lo rcqul.t,no

QUnlltidade

d,
N.'

n,.

Gu;. d. requi<l.,no

Quaotclade
~

"'~

requlsltlldoo

'N.'

Dota

,",)\)I'il"do>

I

AUTOS. NOTIFlCAÇOES E REPRESENTAÇOES·

OUTRAS INPORMAÇOES·

MODBLO N' B·A

GUID d, r'Qui,;,~o

QUMI~I.d.

N'

rrqulsllado.

.elo.

D.'a

"

.010.

GUIA DE REMESSA DE

N."

'. -de
n."
estabelectdo (5) à
..b"i;..:o

Quantidadc

em

O<lscriç.'lo d"

produ~os

remetidos

...... via

estabelecido (s) ~
, remete a
:

Patente d~Regb:ro n.'

n.~

"

(1)

<ie ••••••

, e:n

. (3):

Fjm a que
se

com

d~õtina~

V..lor

Valor

unitário

total

C"

(lj (2) (3) -

Matérla proma ou produtos Inacabados.
Indicar sc fâbrica. oficina, ou tinturaria. etc.
Indicar se pera o prcparo de produtos ou se para beneficiar. acabar, etc.

MOD&O N." li

C>,

.
..
{2) os produtus•

OBSERVAÇOES

398

N.··.,..·

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

.
GUIA DE DEVOLUÇÃO DE

'" o.....................

Registro. 11,"
•••• .n," •••
abaixo
.

.................... de
de
.
estabelecido (5) à
.
. . ,estabelecido (5)

•••. , remete a....

."'

de 19.... ,
D,"

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

. •••••• , em .....

Quanli·

DeSCriçãO dos produtos

dade

devolvidos

• .•.•..• via

.. (1)

• ••••• '.

(2)

,

Patcnte

os

Preço da reão-de nbra
Descrição do prepare
011

Observações

do beneficiamento
Unitário

Total

-(1) _ Indicar se' produtos preparados 01.1 bendidados.
(2) - Indicar se Iabnca Ou oficina.
(3) _ Indicar: ':prcparados Com rn<ltéria prima recebida
oU 'recebidos para beneficiamento com 'sua guia· de remes"" n."

MODELO N.o H-A

(OUI

sua l)uia. de remessa n."

...• ,de .. ,. ./ ..../19 ..

• n.

de

de

produ!<.>I

./.-.. ./19

Aros DO PODER

500

EXECUTIVO
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ç

; •••

.

VI,

'OUIA pARA REMESSA DZ vtNBOS.
~'e data) •••

.
,

4("

·

..

••

••

:

de 19

proprietário ll.~ fábrica de vinho situada à

j

(ou "'prlcdl1de l1~eolã)
"PATENTE DE W;OISTRO" N.Q .••••••• rcrcctc
&"

Do•

, •••• :

OI

estnbe1ecl.d.g

em

. n. 0

li.

••••••••

se
VOLlJMES

..

"""

NumeraçD.o

=-

VINHO
OBSERVAÇõES

","""

Quantidade

TotoI

""volume
""'.

U~'"

""

I
I

I
NOTAS: _,1._ ,A prImeIra· vlllo será ,rcmeUda DO comprador c a &C&'WIda i\ repartlçio

.

a Ulbrlcs.

Q

que esusee /:Iubordlnad~

2." Os
LIvres Guias eerãe orgaIllZados de forma quo as 2." e 3." vl!18 ~eJatt:1 feltllll ;,>:lr melo ee p~pel
carbono,
3." t fncultado o aumento de colURlla o c1Izel't:l neste modiflo. e rIm
cart.tc; de nota eomercínl,

ao

,lt

Ihe poder

(l:'U'

tnni~m o

NoO

o

•

o .'. o •• o o •

o •• o o ••• o o o • o •

em
Patente de Registro

o o. o

o •

o o o o •

o. o ' o o o o o. o o o o • • • O' o o o. o. o o • • • o

o o o o o o •• o o o o •

o o o

Do o

n,"

•• o o o •

o o o

o

o o

o,

estabelecido à
com.

o. Estado do
o... o. o.
o. remete a
o, em .. o
o, Estado ..

o o •• o o •

o o o •• o o o ••• o •

o o •• o o o o o •• o •• o o o •••
o o o o

o •

o

o o •• o •• o •

o •• o o o •• o' o

o • • • o ,o

o. o • ',' o o o o o •

o o o o o o • o o o o

o o ••••• o •••• o •• o o o o

o o o. o o •• o o o o.

o •• o o o o o •

o o o o o o o o.

o o o o •• o

o o o o o o •

o •

o.

no

o

00 O O O O O

O'

o •

o o o o o

via

""

s

o o.

o.. (1)
estabelecido, à . _.
o, as seguintes mercadorias:

o. o. o o.

o o. o • • • o o o o o o O'

o o o o o o o •• o •

o •• o o

Em ..•..•.. de ....•••........•.....•..• de 19.•.•
Descrição das mercadorias

Quantidade I Unidade

I
I

Classificação fiscal

\

ESPECIF1CAÇAO
(marca. típo, modêlo e número)

I
I

Alínea

Inciso

I

I

I
i
I

- >
~

Unitário

Total

c-s

Cr$

I

I

I

I

I
I
I
I
I
Valor das mercadorias
[mpôsto de consumo o

o o o o o •• o o •• o •• o o
o o o o o o •

o o o o o o

~

"
~

I

o o •

'"

~

l'j

II

I

:5

,.,Mo

I
II

I

'"

o

I

I

Total

I

I

I

I
I

PREÇO

-I

- -II - i

I'

I
I
I
I

Cr$
Cr$ ...

o o o •

o o o

o o •

o •• o o o o o •

o o o o ••• o o o

da nota ..•..•.........•.•...... Cr$ .............•..

I

Pêso

I

Marca

Números

Quantidade

Espécies

I

\---i
Bruto

I

Liquido

~
8

i

l"1

(1) ~ Indicar, em caracteres impressos, se fábrica, depósito de fábrica, filial. agência, comércio de jóias, importador ou ~
atividade comercial ou industrial que obrigue o emitente da nota fiscal a recolhimento de ímpôsto de consumo. 9
Notas: La. Êste modêlo de nota- fiscal sômente poderá ser usado por fabricantes, importadores, comerciantes de jóias, depósltos, agências, filiais, etc. de fabricantes ou importadores e por outros estabelecimentos equiparados a fa- 'õ
bricantes ou /sujeitos a recolhimento de ímpõsto de consumo.
2~ Êste modêlo será feito em talão numerado seguida e tlpoqràfícamente, sendo permitidos processos mecânicos em
fôlhas soltas numeradas seguidamente, desde que copiadas em ordem cronológica em livro copiador devida...
mente autenticado.
:(<;"(''''~l"'":'"':'~>·'\;;;''~·i-.,iv,\",(};t':-~,:~iiVP111~~;>--",.
"~,,V:'·,'1
3.&. Além dos dizeres dêste modêlo, os contribuintes' incluirão' outros de' sua conveniência, podendo ainda acrescentar
uma parte destacável. a picote, 'para recibo das mercadorias a ser assinado pelo comprador.
4. e. O fabricante de produtos cujo pagamento do ímpôsto esteja ligado ao preço de venda no varejo, deverá
abrir mais uma coluna em a qual especificará êsse preço.
5.&. O quadro final dêste modêlo poderá ser substi tuído por carimbo contendo todos os dizeres. ou poderá ser
impresso ao lado da "nota Hscal",

a

MOD1J:LO N.' 16 (NOTA FISCAL)

s
~

.~

N.- .•.......••

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

---'via

.

-

,'l>

estabelecido

~

à .......•.................•.....•• n,"

,.............. com negócio de comércio. Patente de

8

Registro n/ .......................• remete a . _. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. estabelecido (s) à

g

••••.•..••..••••.....••...••..••.•.••. n," •.•.........• em .......•.....•...•.•...•..• Estado ...................•..• as

~

em .........................................•......• Estado
,

sequíntes mercadorias:

Em,

Quantidade

II Unidade

I

de

de 19

.

Preço

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
(Marca. tipo.

modêlo e número)

Total
unitário

\.

I
Total da nota

Cr$

..

~

f;J

J

AS MERCADORIAS ACIMA SEGUEM NOS SEGUINTES VOLUMES:

I

I
I

Marca

I

Números

I

r

I'

I

I
I

Quantidade

I
I

I
I

I

ESPÉCIES

I

I
I
_lI
I

peso
Bruto

I
I

Liquido

I

I
Notas: -

l-

I

1.- Bste

modêlo será feIto em talão numerado se guida e típoqrãftcamente, sendo permitidos processos mecânicos
em Iôlhes soltas numeradas seguidamente. -desde que copiadas em ordem cronológica em livro copiador
devidamente autenticado.

2' Além dos dizeres dêste modêlo, os contribuintes incluirão outros de sua conveniência. podendo ainda acrescentar
uma parte destacável, a picote, para recibo das mercadorias, a ser assinado pelo comprador.
3.11. O quadro final dêste modêlo poderá ser suba tltuldo por ca'rimbo contendo todos
impresso ao lado da "nota fiscal".
4~

os dizeres, ou poderá Ser

Êste modêlo de nota fiscal somente poderá ser usado por comerciantes em -geral. que. por qualquer forma. não
estejam obrigados ao recolhimento do Impôsto de consumo ou diferença dêste, sendo defeso aos mesmos dts. crimínar qualquer parcela de impôsto na nota fiscal.

~
8

'J

~

~

n

~

MODeLO N,' t6-A (Nota PiscaI),

..

<l

404

INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ALCOOL
NOTA DE REMESSA DE AÇúCAR
(Art. 36 do Decreto-Iel n9 1.831. de 4-12-39)
1" Via
Para acompanhar o
açúcar

N9 •..••..•...
A usina •..••.•••••.•••••.•••••••••••••••••• de propriedade de
.
• . . • . . • . . • . . . . • • • • • • • • • • • • •• sita em
o. Município de
· . . • . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • .. Estado de •.............••.•.. remete
a ..•.......•............•......• estabelecido à rua o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(nome do destinatário)
nQ • • • • • • • • Município de
0-' • • • • • Estado de ..•..•..••..•. ;-..•
· .....•....••. ( ••....•......... ) sacas de .•...•..•....•......•..• quilos

(quantidade)
de açúcar

a ..•..•.... ~. -transportadas em

'. número de

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

(natureza do veículo e seu nome. o número ou nome do condutor.
· ......•.. ','
'. . . . . . . . . . . . . . .• e saídas nesta data desta Iábrlca,
se o transporte fôr em costa de animal)
às . . . . .. . . .. horas, para serem despachadas - ENTREGUES ao destínatério

por FERROVIA -

RODOVIA -

a palavra não utilizada).
O pagamento da taxa de Cr$
çado na guia n" ..........• de
pela
Em

SAFRA DE

ou via MAR1TIMA -

por saca de 60 quilos foi lande
de 19...... emitida
em ..............................•...
de

de 19

..
Cr$

Valor total do açúcar
Menos:

c-s ....................
.
Cr$ ...
c-s
c-s
;

Valor tributável '

Cr$

Valor. do impôsto

Cr$

Modêlo n9 17

FLUVIAL (riscar

..

405

Aros DO PODER EXEém.'IVO

f';./l

-

,

Nob da Entrega

..

mome do estnbcl<:clmen(.o)

, ;:~..:::::::::::::::::. ~.~.::::::::::::::::::::::

:

.................... i~id~cÍ~~ôü' muiiú:ipiõ)

.

..1.9::..•.•...,

EstO;d':l d

Patento d3 R.:l&lJtro aO ••••••••••.• Remete a
residente
eoto.bt:'l~cldo

........a l"le.

.

.
(~;cÍ~(ie

EstodO ct ••••••••••• ,

.ôü' mWtlêipio) ..•

•..••

,....

.
\"OiumM

~I)

Açúcar

t·ranspcrta~

(la; •••••••••••••••••••••••••• (ri~tiU~ã' 'ci~'

ve!cÜJõ;'sê;; 'ôoD;e' ôü' 'riÍliúé;ó: ~u· o '~ôm~' ~io ·éô;êiütõi,··············
•................ ·····d~nd;· õ' üãl{:iport'.; 'ea;'Cõi:e 'ci; 'ã~a1ii
eerecs desta

menta parc

.,,""

estl\bel0C14

I rccovra
(ferrovia

despachadOS

ec dcstl.nathlo PW

cr.t:cgueJ

t- \'la mllrftlmQ
( vIa. fluv!aJ

VOLtrM23

PREÇO

Quulldada
do

Pê'l'j
Q''::l:l.t1duJe

I:!<lt.-'i~10

~'r:.~c~

_

produto

sese
total

~

"'w
i

I

I

""

Valor elas mercadorias
ImJ)O.sto de consumo •• :::::' ~~".'.'.'.'.'.'. Cr8
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REGISTRO DA PRODUÇÃO
Nome da firma:
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Atrvrdadc fabril:
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"
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I ~stc regislro se constituirei d~ t~lon:.rio ou Jivro. cuj;;s ju\hns serão cscrituradas em duas vias. sendo a I' destacável
2. A e5'.:ri~"r~ç~0 scrio fciCa. com c,'pia a carbono. pel0 movimento didrio. dentro de «e; âbs. somJ,das. mensalDlenl";'.
as colun:'.s.
3. Ambao as vias Ser.l0 conservildils no t.llonf:rio pelo m.~!r;buintc. podendo a- l' ser destacada p~lo "acnle fíSC<lt 'da
cjrcu"ocriçào Oll seção. por ocas,~o da f;scaijzaç~o c" eztabe\~c;mento.
oj. Par" c~da proJuto s·:r;\ ul;li:";],, uma fôlha O~ talonário. podclldo serem adet"das tantas ~érjcs quantos forem os produtogo
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Ch-cunscrtção Iíscal

Resume do movimento ch produção e
estabelecida

VC11d8S

da fábrica de propriedade ele

à

no mês

Patente de Registro n'

via

em

Estado

de

de 19

I

I

Alíneas

Vendas
I
I
1------------I
I
I Quantidade I

Produção
Quantidade

de

e

(2)

Incisos

]1

de
(2)

I
I

I

Valor

I

CR$

I

Impôsto
de
Consumo
Pago

I

I
I
I

Observações

]

I

CR$

I

I
I

I

]
1I

(1 ]

(3)

I
I

(4)

I

I
I

I
I
I

(6)

(5)

I
I

i

I

i

i
I

1
I
I

i

I

,i
i
I

I
i
I
I

I

I
I

II
i
I

,,

I·

i

I

I
I

-----!---------:-----!----I

I

Soma:

I
Data .. ,'

,

' ...............................•

•àesínatura .........•........ , ..............................•
(1)
(2)

(3)
(4 ]
. (5)

(f]

Indicar as alíneas e incisos.
No :::<\30 de fumo e
preço, indicar separadamente cada classe de preço.
Indicar "li!I'OS", "unidades", "quilo!':", "carreiras", etc.
Indicai' a quantidade produzida.
Indicar, a quantidade vendida.
Indicar o valor das vendas.
Indicar o valor das estampilhas empreqedaa.

outros produtos cujo cstampílhcmento está ligado 8. condição de

Notas:
1. Quando os produtos ele um mesmo inciso forem vendidos em unidades diferentes, tais como "litros", "qarralas", "3/z litros",
";.1 qarrafas", etc .. devem ser as colunas 3 e "1 subdivididas em quantas forem necessárias.
2. Quando os incisos forem subdivididos em ítens ou letras, indicar na coluna 1 separadamente cada item ou letra,
citando nas demais também separadamenee as quantída des e valores correspondentes.
3. O presente resumo deverá ser apresentado mensalmente 2 repartição arrecadadora local. dentro dos 15 dias subseqüentes
ao mês vencido, em duas vias, sendo que a 1~ será ar-qui vada em pasta especial e a 2~ será encaminhada ao agente fiscal
da circunscrição ou seção.
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0.0

••••••••

no PODER EXECUTIVO

•...•.......•... Via

0.0

Emblema da
República

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CERTIFICADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO
É certificado, pelo presente. que a firma

estabelecida na

'.

".............

'.' •

N.o ................•

(Rua. Avenida, loqradouro.etc.}

Estado

em

.

Cidade. vila. etc.)
da série .. ~

apresentou, com a sua nota fiscaln"

em

de

Cr$

de 19

, emitida

'. na importância total de

à firma ....................• estabelecida na

n
(Rua. Avenida, Logradouro)
Estado

Q
••••••••

em
(Cidade, Vila etc.)

, a documentação prevista no art. 108 do

Regulamento, na qual foram feitas as devidas anotações.
Carimbo contendo:
a)

o nome da repartição:

b)

a data:

c)

o nome do funcionário que assina o certífícadoi e

d)

o respectivo cargo.

NOTAS:

P Os certificados deverão ser impressos em três vias e encadernados
em talões, com as duas primeiras vias destacáveis e a última fixa.

2' A primeira via será entregue à firma vendedora, para acompanhar
a mercadoria e a nota fiscal. retendo a repartição as demais
para fins de fiscalização.
3' A numeração deverá ser tipográfica ou feita a carimbo.

Modêlo nQ 56.
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NQ .• , ••••.•••••..•..•..•

••••.•.... Via

CERTIFICADO DE DESEMBARAÇO
ADUANEIRO
(Autenticação da repartição
arrecadadora local)

..... '"

.

'(;6~~' d~' 'fir~~j

estabelecido {s} na ...............•..............................•......•
(Rua, Avenida, Logradouro, etc.)

uQ

•• ,

••••••••• ,

, Estado

em

.

(Cidade. Vila, etc.}
declaram, sob as penas da lei, que as mercadorias de procedência estrangeira, constantes da sua nota fiscal nv

da série .•............••.. ,

desta data, no valor de Cr$

, emitida em favor da firma

•............................. , estabelecida à
.
(Nome da firma compradora)
(Rua, Avenida, logradouro etc.]
N<;> ...••... , em

Estado ........• f

••• •·••••

(Cidade, Vila, etc.}
foram adquiridas ou importadas legalmente, de conformidade COm a respectiva
documentação em (mi)

(ni) poder, sendo o presente certificado emitido de

acôrdo com a autorização constante do processo n" .....................• da
(nome da repartição que -deu a autorização)
...•................• em ..••.. de ••. ,...•••..... de 19 ...
(lugar)
(assinatura da firma emitente ou
da pessoa autorizada)
NOTAS:

1'J. Os certificados deverão ser impressos em quatro vias tipoqràficamente numerados e encadernados em talões, com as três primeiras
destacáveis e a quarta fixa no talão. A primeira via será
remetida ao comprador. acompanhando a mercadoria e a nota
fiscal. e a segunda e terceira serão encaminhadas à repartição
arrecadadora local, para fins de fiscalização.
2~ Os talões, antes de

serem utilizados, devem ser encaminhados
com requerimento que faça referência aos números dos certlftcados, à repartição arrecadadora local, para serem devidamente
autenticados.
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Tl',RMO DE DEPÓSITO
Aos

dias do mês de ....•........•.. do .ano de 19

na casa sita à rua

" ..• n"

, desta cidade

de ......................................• declarou o Sr. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , perante mim e as testemunhas

e

" .. . .

aceitava

o

.. . . . .

cargo de

. . . . ..
depositário das

que foram apreendidas ao mesmo
(ou a

.

.
"

.

(se houver) abaixo assinadas, que
seguintes

mercadorias

(ou objetos)

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

.

, estabelecido na rua

.........•..... n" .•........... ), por infração do art

do ímpôsto de consumo baixado COm

de

O

do regulamento

Decreto n"

de

,

de 19

..

e que se responsabilizava pela boa guarda das mencionadas mercadorias,
obríqando-se, sob as penas da lei. a entregá-las em bom estado de conservação, no prazo de vinte e quatro horas, depois de convenientemente notificado para fazê-lo, e a indenizar qualquer dano ou falta que sofram as
ditas mercadorias. O -aqente fiscal do impôsto de consumo,
.

O depositário .........•....•....................................

As testemunhas .........•...........•................•.•.........

Modêlo

n~

60

(Formato 33 x 22 em},
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

NOTIFICAÇAO
de 19 .....•.. , às

Aos .....•.. dias do mês de
•......... "

horas, tendo verificado que

estabelecido com
n"

'

.

na roa

.

, desta cidade ..........................................•..•

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

.

~

infringindo assím o disposto no art. ... . . . . . . . .. do regulamento do impôsto
de consumo baixado Com

° Decreto n.

o

••.' ••••

-de .. ,"

de .... .... de "19 .•.

lavrei esta notificação, que vai assinada por mim e pelo notificado, depois
de lhe ter dado .conhecimento do fato, e assim será presente ao senhor

...... :. '"

.

para os' devidos fins.
O agente fiscal do impôsto de consumo

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

,

.
.

',"

Modêlo nv 61

" ...••. " •..•
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NOTIFICAÇÃO
Aos

dias do mês de

· . . . . . . . .. horas, tendo verificado que
com (fábrica ou negócio. fixo ou ambulante). de
·
, na rua
, n"

·. ... . . . . . .. . . . . . ..

(

,

de 19

às

estabelecido
~ ......•
, desta cidade .........•

)

.

infringindo assim o disposto no art. .
'do regulamento do impõsto
de consumo baixado com o Decreto nv
, de
de
de 19
,
lavrei esta notificação que vai assinada por mim e pelo notificado ( 1 ) •
depois de lhe ser dado conhecimento do fato, e assim será presente ao
senhor (o chefe da repartição local), para os devidos fins.
O agente fiscal do ímpôsto de consumo •...............................

.
.

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

DESPACHO
Tendo em vista a notificação feita pelo agente fiscal do Impôsto de
.
consumo .....................................• imponho a
, .n9 • • • • • • • • •
· ...............• estabelecido na rua
desta cidade. com (fábrica ou comércio fixo ou ambulante) de [discrlminação dos artigos por espécie do impôsto), a multa de
por infração do art. . . . . . . . . . .• a' qual deverá ser recolhida aos cofres desta
repartição. juntamente com a importância de Cr$ . " ....•..............•.••.•
relativa aos emolumentos devidos pelo registro do seu estabelecimento (ou
pela diferença de registro do seu estabelecimento). Fica avisado que não
será aceita qualquer reclamação que exceda o prazo de .........• dias, sem
Intime-se•.............•
o prévio depósito das mencionadas ímportâncles ,

c-s

•............

de

O

de 19

.

.

.

) Neste espaço o agente fiscal dirá:
a) se o contribuinte deixou de registrar o seu estabelecimento é quais
as espécies de produtos tributados com. que negocia ou que fabrica, declarando o
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capital registrado c, quando se tratar de fábrica, quantos operários ou
qual a fôrça motora e sua capacidade empregados na indústria tributada;

b) se houve insuficiência de pagamento dos respectivos emolumentos,
qual a importância paga e qual a devida, descrevendo o motivo por que está
sujeito a maior registro do que o que foi pago;
c) se houve alteração de categoria de comércio ou de fabrico, ou se
houve adição ao comércio ou ao fabrico de espécie tributada ainda não
registrada, qual a importância paüe anteriormente e qual a devida;
d) se, tendo sido, por despacho do chefe da repartição, declarado
sem efeito o registro, não foi paga a nova patente de registro, depois de
intimado a fazê-lo:
e) se o registro foi obtido indevidamente e qual o motivo por que
foi assim considerado;
t) se se trata de registro de fábrica não existente.
(1) "Quando o notificado não estiver presente, dír-se-á:
...........•••................ e por F
.
• . . . . . . . . . . . . . . . , empregado (gerente do estabelecimento), por não
se achar presente o notificado".

NOTAS:
2~

P

A intimação do despacho do chefe da repartição obedecerá
ao processo da dos autos.

Este modêlo é simplesmente exemplificativo, podendo ser mais
desenvolvido segundo as circunstâncias verificadas.

MODELO N' 62
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4&2

ATOS DO PODER EXECUTIVO

AUTO DE INFRAÇAO E APREENSAO
Aos

dias do mês de

às

horas

do ano de 19
verificando que!

.

-

.

. . . . . . ,-. . . . . . . .• estabelecido com ...............•.... de
à

_. dest

ns

• • • • • • • • . • •.•••• • l • • • • • • • • • . • • • •

••••••

••••

••••••

.

••••••

0'0

••••••••••••

0.0

.
0'0

••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • •- ,

••••••

0_'

•••••

••••

•••••

•

',

0.0

0.0

••••••

infringindo assim o disposto no . . . . . . .. art.

0.0

•

•

•

•••

, do regulamento do

Impôsto de consumo baixado com o Decreto n" ....• de
de 19 ........• notifiquei o fato ao referido

de

.
e

intimei-o para que, no prazo de trinta dias úteis, apresentasse a sua defesa.
para o que deixei em seu poder a respectiva intimação por mim assinada,
e fiz a apreensão da

mercadoria

conduzindo-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. comigo para a

.
; do

que lavrei o presente auto de infração e apreensão, que vai assinado por
mim, pelo autuado
ao Sr

e será presente
; .................• juntamente com a
~.

apreendida ._
fiscal do Impôsto de consumo,

Modelo n9 63
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.

para os devidos Iíns . O aqente
.
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AUTO DE INFRAÇÃO, APREENSÃO E DEPOSITO
Aos

dias do mês de

às . . . . . . . . .. horas

do ano de 19· ...•

:

, veríflcando que

.

estabelecido com................................ de

nQ

à

infringindo assim o disposto no

art.

impôsto de consumo, baixado com o Decreto nO
de 1-9

••••••••••

dest

.

, do regulamento do
de

, notifiquei o fato ao referido

de

; ..

e intimei-o para

que, no prazo de trinta dias úteis, apresentasse a sua defesa, para o que deixei
em seu poder a respectiva intimação por mim assinada, e fiz a apreensão
da

, . .. mercadoria........................ deixando-a

.......................... depositada

1• • • • • • • •

em poder

, coma consta do respectivo têrmo

de

de depósito; do que lavrei o presente auto de infração e apreensão, que
vai assinado por mim, pelo autuado.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. e será presente ao
Sr

, juntamente com o mencionado têrmo de

depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• com o espécime da . . . . . . . . . . . . .. mercadoria
apreendida

, para os devidos fins.

O agente fiscal do irupôsto de consumo•...............................

Modêlo nv 64

(Formato 33 x 22 em}
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INTIMAÇÃO
Fica pelo presente intimado .........................................•
. . . . . . . . . . . . . . . .. (1), estabelecido com ..................................•
à rua

'"

, n" '" .......• a se defender,

,dentro do prazo de trinta días úteis, sob pena de revelia, do auto que nesta data
~avrei

em seu estabelecimento por infração do . . . . . . . . . . . . . . .. art.

.

do regulamento do tmpôsto de consumo. baixado com' o Decreto n"

;

de

de .. ,

de 19

.
Agente fiscal

CIENTE

............ /

( 1)

,/

.

Quando o proprietário do estabelecimento não estiver presente, dír-se-á:

«Fica pelo presente intimado

.

na pessoa do seu empreqado (gerente do estabelecimento]

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

.

~

NOTA-Sempre que Iôr possível, a intimação será feita Com" COpia a
carbono. para ser esta junta ao processo, sendo conveniente a autenticação
da dita cópia, por meio da assinatura do autuado ou seu representante.

Modêio n" 65
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ATOS DO PODER

EXECUTIVO

455

AUTO DE DESACATO
~

d~domêsde

mil novecentos e

~~.de

, às.......... horas.

achando-me no exercício, de

minhas funções de

agente fiscal

do

de consumo. na casa de
rua .................................• n"?
~

·

impôsto
, sita à

, desta cidade de

, fui aí 'desacatado pelo dito

.......................... ou por

.
.

-.............• (ou

pelo seu empreqado .....................................• ou por .......•

·

". . . . . • . . .. a seu mandado), pelo que. de acôrdo com o art.

.

do regulamento do impôsto de consumo. baixado com o Decreto n" ..........•

de

de

de 19........•

lavrei o presente auto de desacato. que vai assinado por mim, pelo autuado
e pelas testemunhas

.

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. e será presente ao senhor
·
. .. .. . .
devidos fins.

.. (chefe da repartição fiscal local), para os

O agente fiscal do írnpôsto de consumo, ......................•.......

NOTAS: P

O desacato ou agressão deve ser descrito minuciosamente,
relatando-se todos os fatos e circunstâncias que tiverem ocorrido;

2~

Deverá ser lavrado auto nos têrmos dêste modêlo contra a pessoa
que, por qualquer forma. houver embaraçado ou impedido a
fiscalização;
Se, em conseqüência do desacato, se der detenção. será esta círcunstância também mencionada no auto, em que neste caso se
dírá em cima: ~ Auto de desacato e detenção;

3~

4$ A detenção será feita, na Capital Federal, de ordem do
Ministro da Fazenda; nos Estados e nos Tcrrítóríos, de ordem
do chefe da repartição fiscal do local.

Mo-lêlo n" 66

(Formato 33 x 22 em).
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DECRETO N9 45.423 -

DE

16.000.ü<l'O.OOO,OQ (dezesseis bilhões de

12

DE FEVEREIRO DE 1959

cruzeiros). de acôrdo com a autoriza-

Abre, ao Ministério da Fazenda, o oretiito especial de Cr$ 16.000,OOO.O-oO,GO
para os fins que especifica.

de 1959, e para os fins nela espacificados.
Art. 29 O presente decreto entrará
em, vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as dísposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro
de 1959; 138Q da Independência e 7lQ
da República.

çâo da Léí nv 3.531, de 19 de janeiro

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.531, de 19 de janeiro de 1959,

e tendo ouvido o Tribunal de contas,
nos têrmos do art. 93 tio Regulamento
Geral de contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Minist~rio
da Fazenda o crédito especial de Cr$
DECRETO

NQ

45.424 -

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
DE

14 DE FEVEREIRO DE 1959

Reajusta as Tabelas aprovadas pelo Decreto n V 45.195, de. 1958.

O Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo
1Q da Lei nv 2.745, de 12 de março de 1956, combinado com o artigo 2Q do.
Decreto n.' 4;, 400, ele 6 de fevereiro de 1959, decreta:
Art. 19. Os quantitativos fixados nas Tabelas de Representação e de Suplemento de Representação aprovadas pelo Decreto nc 45.195, de 31 de dezembro de 1958, ficam reajustados como se segue:
I - Na Tabela I:
Coluna A

o-s 840.000,00 para' crs 3.022.334,00.
de ors 540.000,00 para eis 1.944.666,00.
c) de c-s 550.000,00 para crs 2.152.950,00.

a)

de

b)

Coluna B

de Cr$ 906.000,00 para Org 3.098.334,00.
b) de eis 591.000,00. para crs 2.142.841,00.
c) de C'$ 525.500,00 para Cr$ 2.198.450,00.

u)

Coluna C

de Cr$ 972.000,00 para o-s 3.432.235,00.
t» de o-s 606.000,00 para c-s 2.264.000,00.
c) de ors 610.500,00 para ors 2.320.609,00.

u)

Coluna D

crs 1. 071. 000,00 para CrS 3.799.136,00
de ors 615.000,00 para crs 2.327.582,00.
c) de ors 621.000,00 para c-s 2.384.689,00.

a)

de

b)

Coluna E

de ó-s 1.119.000,00 para Cr$ 3.849.136,00.
b) de o-s 625.500,00 para CrS 2.338.082,00.
c) de o-s 630.000,00 para ors 2.392.689,00.

a)

Coluna F
u)
b)

de o-s 1.281.000,00 para Cr$ 4.454.247,00.
de

c-s 670.500,00

para Cr$ 2.541.351,00.
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Na Tabela II:
Coluna A

de ors 465.000,00 para crs 1.802.217,00.
Coluna B

de

ors

516.000,00 para

Coluna C

o-s

de

550.000,00 para

crs

Coluna D

De ors

crs

600.000,00 para

1.904.322,00.

2.049.534,00.

crs

2.274.828,00.

_Coluna E

de crs 636.000,00 para Cr$ 2.310.983,00 .
. coumc E
de Cr$ tiõ6 OGO,OO para ors 2.485.742,00

In

Na I'abela In:
Coluna A

de Cr$ 2715, 000.00 para. crs 1.211.095,00

a)
b)

de r>..s 240.000,00 para ors 1. 065.833,00

c)

de

d)

de

crs

o-s 929.634,00
13;'.000,00 para Cr$ 629.708,00

21ú.OOO,00 para

Ur~

Coluna B
a)
b)

c)
d)

de (,1'$ 285.500,00
de Cr$ 255.000,00
de (;i{l 225,()úO,OO
de (,.,1''» 141.úOO,OO

couo«
a)
b)

C)
d)

a)

b)

c)
d)

de
de
de
de

para Org 1. 267.380,00
ois 1.113.477,Q{}
pnraCr$ 972.737,00
para Cr$ 661.684,00

para

C

para o-s 1.399.743,00
ors 30-0.000,00 para Cr$ 1.241.268,00
(;1"$ 336.000.00

crs 1. 083 .163,00
C'cS 145.500,00 para Cr$ 696.459,00
Coluna D
U:$ 261. 000,00 pala

de <);:$ 3!l5.EVO,OO
de Cr:;' 321. 000,00
de c.s 2B2.000,00
de Ui<~ 156.000,00

para ors 1.482.496,00
para Cr$ 1. 320.868,00

para o-s 1.157.685,00
para Cr$ 718.706,00

Colurl.a E
a)

b)

c)
d)

a)

b)
c)
d)

IV a)

b)
C)

d)

de c.s svo. f 00,00
de Cri,: 33ll. 000,00
de U1'$ 2~h.500,O()
de Gr~ ] 65.000,00
Coluna F

para crs 1. 497.496,00
para o-s 1. 334. 868,00
para Cr$ 1,171.185,00
para Cr$ 727,706,00

de 01$ %fi.500,00 para
de (;~':l> 34:."1 OOO,üO para
de 0r$ 3{)0 000.00 para
de 01'$ n.,.500,(l0 para

crs 1.555,754,00
Org 1. 387. 570,00
ors 1.211.904,00

Cr$ 748.712,00

Na I'a'aa.a IV:
de ors :S.4eI,80 para o-s 42.306,00
de Cr$ 1l.014,ZO para o-s 34.614,00
de ois 6.118,70 'para o-s HJ.229,OO
de Cr.} 3.6'7.1,10 para o-s 11.537,00
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Art 2." Os quantitatrvos de que trata êste Decreto vigorarão para
o ano de 195J a partir da vigência do Decreto n." 45.400, de 6 de fevereiro
de 1959, revogadas as disposições em contrário
Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro de 1959; 138.° da Independência e
71.° da Repútnica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco N egrão de Lima

DECRETO N9 45.425
FEVEREIRO DE

DE 14 DE

1959

Altera os valores monetàríoe fixados
pelo Decreto n Q 28.959, de 1950, e
modificados pelos Decretos númew
39.067, ce 1956, e n Q 45.194, de
1958.

o

Presidente da República, usando

.da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. F' do De.ceeto-Ier nv 7.410, de 23 de março de
Hl115. e no art. 20 do Decreto número
45.4Un, de fi de fevereiro de 1959, de-

creta:
Art I'? O Art. 2°, o Art. 39 e o
AJ't. 79 do Decreto uc 28.959, de 11
de dezembro de 1950, passam a ter a

seguinte redaçâo ;
"Art . 2° O auxilie para transporte
-será concedido na razão da distância
entre os postos, de acõrdo com a Tabele. de Milhas elaborada pela Divisão
.do Pessoal e aprovada em Portaria do
Mímstrc de Estado das Relações Exteriores e calcula.doà base de:
a) até o limite de duas mil milhas:
"01'3 44,
por milha;
b) entre duas mil e uma e quatro
-míl milhas: Cr$ 30,30 por milha;
c) além de quatro mil milhas: ors
15,80 por milha.
Parágrafo único. Em relação a me-nores e serviçais, o cálculo será feito
nas segutn tes bases:
a) menores até 12 (doze) anos: Cr$
15,40 por milha;
b) serviçais: Cr$ 17,30 por milha.
Art. 39 A ajuda de custo será concedida de acôrdo com a seguinte ta.bcla:
Classe O
o-s 345.377,00
Classe N
Cr$ 270.988,00
Classe M
o-s 191. 285,00
Classe L
c-s 154.091,00
Classe K
ois 116.896,00

Art. 79 O funcionário que, a serviço,
se deslocar da cidade onde estiver em
exercício, receberá auxílio' para seu
transporte, na forma do art. 29, bem
COr.:J.O as seguintes diárias:
Classe O
o-s 4.973,00
Classe N
c-s 3.974,00
Classe !vI.
o-s 2.086,00
Classe L
ors 2.483,00
Classe K

Cr$ 1. 790,00."

Art. 29 Os quantitativos fixados
neste Decreto passam a vígcrar a
partdr da vigência do Decreto número
45. 40D, de 6 de fevereiro de 1959, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro
de 1959, 13S0 da Independência e 719.
d9. República.
'
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco N eqrão de Lima,

("') DECRETO N." 45.426
DE 14 DE
FEVEREmo DE 1959
Reajusta a representação por serviço
no exterior concedida aos Cônsules
Privativos, padrão M, e aos Auxiliares de Ccmsuuuios Padrão N.

O Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o artigo 87, n.v 1, da Conat.t.utçâo. e tendo em vista o disposto no art. 1.0 da
Lei n.« 2.745, de 12 de março de 1956,
combinado com o ~1'T 3." do Decreto
n » 45. 4CO, de 6 de fevereiro de 1959,
decreta:
Art. 1.0 A representação mensal a
que se refere o art. 1." do Decreto
n.v 35.101, de 23 de fevereiro de 1954.
passa a se!' a seguinte:
a) os Cônsules Prrvatrvcs. nadráo
1\1: eis 39.()Oa,Oü.
b)
Auxiliares de Consulado, padrão N: c-s 46.073,00.
Art. 2." A representação mensal
fixada neste Decreto é devida a par-

45D
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til' da vigência do Decreto n." 45.400,
de 6 de fevereiro de 1959, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro
de 1959; 138.° da Independência e 71.°
da República.
·JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco N eçrõo de Lima

DECRETO N9 45.427 -

DE 14 DE

FEVEREIRO DE 1959

Dá nova redaçâo ao art. 29 do Decreto n? 38.965, de 3 de abril de 1956.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 29 do Decreto número 38.965, de 3 de abril de 1956,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 29 Os membros da comissão a que se refere o artigo
anterior perceberão a gratdífcaçãc
de cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) e o respectivo secretário a
ce cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) , _ por sessão a que comparecerem, até o máximo de 8 (oito)
sessões mensais.
Parágrafo único. A uesnesa com
. o custeio da comissão, na forma
dêste artigo, correrá por conta
da dotação orçamentária própria".
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor em 11.' de janeiro de 1959.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro
de 1959, 1389 da Independência e
71Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrilo Júnior.
Jorge do Passo M atoso Maia.
Henrique t.ou,
Fromciecc N egrão de Lima.
Lucas Lopes.
Lúcio Meira.
Mário M eneçuetti.
Clovis Salgado.
Fernando Nóbrega.
Francisco de Mello
Mário Pinotti.

DEORETO N." 45.428 -

DE 16 DF.

FEVEREIRO DE 1959

Altera o Decreto n.o 40.155, de 16 de
outubro de 1956

o Presidente da República, usan.to
da atribuição que lhe Infere o 't.~··;r,
go 87, item I, da constítuícãc:
Decreta:
A..rt. 1. c Fica alteraco o Decr-tc
n.v 40.155, de 16 de outubro de 1.966,
para efeito de serem transfertdas :J
(duas) funções de Auxiliar de ES'~l"
tório, referência 19, da Parte Sun'emental', da Tabela Única de Ext.n..
numeràrfcs-Mensalístas do Mínist ev'o
da Aeronáutica, ocupadas;.JJr Horminda Bove Sarraf e Luci da Luz Silva, na forma da relação nominal (>.ns~
xa ao referido decreto, para a T·~he
la única de Extranumeráríos-Mensahvtas, parte Suplementar. do Mimateria da Fazenda.
Art. 2. ° Pste decreto entrara em
vigor na de.ta de sua publícacãc .
Al't. 3.° Revogam-se as dtspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro
d.e 1959, 138.° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Francisco de Melo

DECRETO N9 45.429 -

DE 16 DE

FEVEREIRO DE 1959

Cria no Ministério da Viação e
Obras Públicas a Comissão de
Treinamento de Pessoal Especializado (COTEPE).

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 37, item r, da Constrtuicão
Decreta:
Art. .1°. Fica criada no Ministério
da Viação e Obras Públicas a Comiasão de 'I'reínamento-de Pessoal Especializado (COTEPE) que será presidi ~
da pelo Ministro e terá a incumbência
de promover o treinamento intensivo
de pessoal para os serviços de transporte e comunicações subordinados
aquele Ministério.
Art. 29. A Comissão será constituída de um Secretário Executivo e de
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quatro membros, todos designados por
ato do Ministro da Viação e Obras Públicàs.

parágrafo único. Dos quatro outros
membros da Comissão, a que se refere
êste artigo, um será representante do
Ministério da Educação e Cultura, OU~
tro do Ministério da Marinha, indica-

dos pelos respectivos titulares. e os
dois restantes de escolha do Ministro
da Viação e Obras Públicas pelo crité-

rio de alta competência em assuntos
técnicos e administrativos relativos à
matéria.
Art. 39. Além de reuniões de conjunto, a Comissão funcionará' em regime de Grupos de Trabalho, organi-

zados segundo os diferentes ramos de
especialização.
§' 19. Os membros da Comissão serão distribuídos por êsses Grupos de ~
Trabalho, cuja composição será completada . com a designação, pelo Ministro, de outros componentes, em número variável, de modo a assegurar o
necessário equilíbrio de ínterêsses e
contribuição técnico-administrativa.
§ 2Q - Os Grupos de Trabalho serão
coordenados pelo Secretário Executivo.
Art. 49 os demais Mü;ist~: 'os órgãos diretamente subordinados ao
Presidente da República, Auta -quias e
Sociedades de Economia Mista prestarão à Comissão tôda a colaboração que
Iôr solicitada.
Art. 59. O desempenho das funções
de membro da Comissão e de seus
Grupos de Trabalho constituirá serviço público relevante e será considerado de Interêsse militar para DS rms
previstos na Lei nc 1.316, de 20 de janeiro de 1951.
Art. 69. O Ministro da Viação e
Obras Públicas expedirá as instruções
necessárias à execução dêste decreto.
Art. 79. :f:ste decreto' entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 'em 16 de fevereiro
de 1959, 138Q da Independência e 71Q
da República.
JUSCELU'O

KlTBITSCHEK.

Curillo Junior.
Jorge do Paço Mattoso
Maia.
Henrique Lott.
Lucia Meira.
Clóvis Salgado
Francisco de M e'to

DECRETO NQ 45.430 FEVEREIRO

DE

DE
1959

16

DE

Revigora o prazo de que tra:a o Decreto nr; 43 466, de 27 de .ncrçc de
1958, prcrroçtuuio-o ate 3:i íe maio
de 1959.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere 6 artigo 87, nc I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica revigorado o prazo fíxa-.
do pelo artigo 1Q do Decreto no 43.466.
de 27 de março de 1958, à Comissão de
que trata o artigo 6Q do Decreto-lei
nc 2.436, de 22 de julho de 1940, alterado pelo de nc 7.796, de 30 de julho de 1945, e fica prorrogao» a sua
vigência até 31 de maio de ~~~g
Art. 2°· O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro
de 1959, 138'? da Independência e 7l Q
da República.
JusCELINO

KUBI'::S~HEK,

Cyrillo Júnior
J01'ge do Paqc tâ attoso
Maia

Henrique Lort
Francisco Neçrâo de
Lima,
Lucas Lopes
Lucio Mezra
Mário Mene.?he'·u.
Clóvis Salgado.
Fernando No-brlf-.oa
Fmncisco de M e.to
Mario Pinotti

D5CRETü N.9 45.431
FEVEREIRO DE

1955

DE

16

Dâspôs sôore o exercício de [umçóee
de instrutoria em estabelecimentos
e curso do Ministé1'io da tâormna.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. L? Enquanto perdurar a atuai
falta de Instrutores habilitados nos
diversos estabelecimentos e cursos do
Ministério d- Marinha, fica autorizada a designação, pelo respectivo Ministro, de um mesmo militar, para
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ferêncía do cargo ou função que
o inativo 'ocupava ao aposentarse, ou naquele em que foi reestruturado, após a aposentadoria,
na proporção do tempo de serviço, quando se tratar de aposentado com proventos inferiores ao
padrão de vencimento, excluirias
as vantagens ou gratífícacôes,
percebidas a qualquer título, ainda que incorporadas ao vencimenta ou remuneração da atívidade ou provento de aposentadoria, exceto a gratificação da Iunção".

as funções de instrutoria em mais de
um estabelecimento de ensino, recebendo no segundo dêles, por aula
dada, a gratificação prevista para
aulas excedentes.
Art. 25' As disposições deste Deereto aplicam-se aos casos ocorridos
e não incursos em prescrição.
Art. 3.9 este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubücaçâo. revogadas as díspçsiçôes em contrario.
Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro
de 1959: 138., da Independência e 71.9
da Repübüca.
JUSOELINO

KUBITSCHEK

Jorge do Paço M auoeo Mala

DECRETO N9 45.432 FEVEREIRO DE

DE 16 DE

1959

Altera o Decreto n9 45.359, de 23 de
janeiro de 1959, dispondo sõbre a
aplicação da Lei n9 5.531, de 19 de
janeiro de 1959, e dá outras premi-

Art. 3°:fi:ste decreto' entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro
de 1959: 13W? da Independência c 719
da República.
JUSCELINO

déncíae,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O art. 39 do Decreto número 45.359, de 28 de janeiro de 1959,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 39 Ó abono provisório é
extensivo aos militares, na base
dos atuais padrões de vencimentos dos postos dos oficiais - excluídos para o cálculo do abono
os benefícios do Código de voncimentos e Vantagens dos Militares _ e dos salários dasvpraças
de pré das Fôrças Armadas, '\da
Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal.
Parágrafo único. A extensão do
'abono provisório aos míttteres da
reserva de 1~ classe, ou reformados. far-sa-á observadas as disposições do corpo dêste artigo".
Art. 29 O art. 99 do Decreto nómero 45.359, de 28 de janeiro de -,-959,
passa a ter a seguinte redação:
"A extensão do abono provísório aos servidores inativos ou em
disponibilidade se fará na bcse
do padrão de vencimento ou l'e.-

KUBITSCHEK

Cyrilo Júnior
Jorge do Paço Matoso Maia
Henrique Lott
Francisco N egrão de Lima
Lucas Lopes
Lucia Meira
Mario Meneghetti
Clovis Salgado
Fernando Nóbrega
Francisco de 11:1" eílo
Mário Pinotti

{*)

DECRETO N.o 45.433
FEVEREIRO

DE 17 DE

DE 1959

ApTova as Tabelas de Fixação dos
Valores da Etapa e de suas modalidades, das Fôrcae Armadas. para
1959 e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, deereta:
Art. 19 Ficam aprovadas as vra,
belas de Fíxacâo dos Valores da
Etapa e de suas modalidades, das Pôrças Armadas. nos diversos Estados,
'I'errttórtos e localidades do País e no
eatrangeíro, organizadas na ccnformi-

462

ATOS

no PODER EXECUTIVO

dade do que preceitua o art. 1O(j da
Lei nv 1. 316, de

;l{J

Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.

de janeiro de 1951

(Código de Vencimentos e Vantagens

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de

dos Militares).

1859; 1389 da Independência e 7l Q da
República.

29

Art.
Para a execução das referidas tabelas, que se acham anexas li
êste Decreto, serão obedecidas as Instruçóes que as acompanham.
Art. 39 O presente Decreto terá vigência

a

partir de

19 de

JU.<:'CELINO

KUBITSCHEK

Cyrilo Junior
Jorge do Paço Mattoso Maia
Henrique LoU
Francisco de Melo

janeiro

de 1959.

TABELA GERAL DE FIXAÇÃO nos VALORES DE ETAPA, CORRESPONDENTE A RA9AO COMUM PARA AS FÔRÇAS ARMADAS, A
VIGORAR A PARTIR DE l' DE JANEIRO DE 1959. (ART. 91 DO
C V. V. M.).

QUANTITATIVOS
ESTADOS -

TERRITôRIOS

Soma
Subsls-

LOCALIDADES

têncía

Rancho

I
1

4B,90

16,30

65,20

1

44,70

14,90

59,60

Rio Grande do Norte. Paraíba, Per-I
nambuco e Alagoas
1

47,40

15,BO

63,20

Sergipe e BaWa . o.,, • • • • • • • • • • • o

\

47,40

15,80

63,20

'1

39,:lO

13,30

53,20

42,60

14,20

56,BO

39,30

13,10

52,40

Distrito Federal, Espírito Santo e Rio!
de Janeiro

43,20

14,40

57,60

Paraná e Santa Catarina

40,50

13,50

40,50

13,50

Amazonas e Pará
Maranhão, Piauí e Ceará .

Mato Grosso .....
São Paulo ...•..

o ••• o •••••

o ••• o ••••••••••• o •

o.·· o··· •• ••• o··.

0

•••

Minas Gerais e Goiás

.
o ••••••••••••

Rio Grande do Sul

1

'1

o •• o o' •

1

Territórios Federais, Ilhas dos Abro-i
lhos
Trtndade e t.ocaltdadea dei
Oucut, .Iapurá, Ipíranga. 'I'aba-]
Hnsa l<'J'a~nj:'k rtasalvasco. Foz do!

Iguaeu e Guaíra

\

66,30

22,10

Em J"afs gstrangeiro

\

77,70

25,90

·1

54,00
54,00

I

8B,40
103,60
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TABELA GERAL DE FIXAÇÃO DOS VALORES DA MODALIDADE DE
ETAPA (TIPO D, PARA AS FÔRÇAS ARMADAS, A VIGORAR A PARTIR DE 1." DE JANEIRO DE 1959. (ART. 96 DO C. V. V. M.)

I
I
I
Estados - Territórios
Localidades

QUANTITATIVOS

I

j------~--I

\ I

Rancho

I Subsistência.

I

I

I

Amazonas e Pará

I

I
·.1

48,90 I

I

I

I

Maranhão, Piauí e ceará

i

I

44,70

I

I

47,40 j

I

I

..

I

Mato Grosso

·
M mas
Gerais e GOl'á s

I
I

I
i

Paraná e santa Catarina
Rio Grande do Sul

0

• •

• •

o

t

I

I
II

I
I
39,30 II
I
42,60

I

I

e]

•••••••••

o ••

39,90

I

I

Distrito Federal, Bspíríto Santo
Rio de Janeiro

I

47,40 I

I
São Paulo .... " ... " .... "" ... · .. ·1

73,'0

22,40

67)0'

23,70

r.l,l(Yi

23,70

71)0'

20,00

59,90'

j

]

1

24,50

I
I

Rio Grande do Norte, Paraíba, Per-I
nambuco e Alagoas
1
Sergipe e Bahía

Soma

21,30

I

63,90,

19,'10

,'\9',ÚCr

1

43,20 I

21,1>0

64,80'

:
1
I

I
40,50 I
I

20,30

60,80'

40,50

20,30

60,80\

I
j

I

I

Territórios Federais, Ilhas dos Abro-I
lhos e Trindade e Localidades dei
Cucuí, Japurá, jpíranga, Tabatín-]
ga, Brasília, Casalvasco, Foz do;
Iguaçu .e Guaíra
1

66,30

33,20

i19,5()1

I

77,70

38,90

110,60'

Em Pais Estrangeiro

o.• o]

I
I
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TABELA GERAL DE FIXAÇãO DO~ VALORES DA MODALIDADE DE
ETAPA iTIPO'm, PARA AS FÔRÇAS ARMADAS, A VIGORAR A PAR-

TIr{ DE 1" DE JANEIRO DE 1959. (ART. 96, DO C. V. V. M.).

I QUANTITATIVOS
I
1------I
I
I Subsistência
Rancho
I
I

Estados - Territórios
Localidades

\
I

Amazonas e pará

[

I
i

.Maranhão, Piauí e Ceará

Rio Grande do Norte, Paraíba, pcr-!
nambuco e Alagoas
J
I
:Sergípe e Bahia
!
.Mato Grosso

'"

I
.
I

_

'São Paulo

\

48,90

I
I

Soma

36,30

85,70

33,60

78,30

35,BO

83,00

I

35,BO

83,00

39,90

I

30,00

69,90

42,BJ

i

ss..o

74,60

29,60

68,,0

44,70

I
1

I

47,40

I
I
I

47,40

I

I

39,30

i

43,20

I

32Aü

·;5,60

Para-ná e santa Catarina '" '.' ..... i

4Q,5ü

I

30,40

10 90

'Rio Grande do Sul

4{),50

!

30,40

70,90

49,20

116,10

58,40

136,1~

Minas Gerais e Goiás

1
I

Distrito Federal, Espirito Santo e]
Rio de J aneíro
I
I

.

I

'Territórios Federais, Ilhas dos Abro-!
lhos e _Trindade e Localidades de I
Cucuí, .Iapurá, Ipíranga, 'I'abatin-]
ga, Brasília, Oasalvasco, Foz do,
Iguaçu e Guaíra
"
1

66,30

.Em pais Estrangeiro

77,70

\
"""'''''''''i

I
INSTRUÇõES

GERAIS

(Art. 10a da Lei n./)
Art. 3.9 da Lei n.»

1. 316-51 e
2.734~5ú)

1. ~ mantida em 1959, a tabela
'qualitativa-quantitativa que se enoontrava em vigor em 1958, sendo que o
toucinho, considerado g-ênero de 3U~
'bstítuíçâo, somente será fornecido
-quando não fôr distribuída banha ou
gordura vegetal.
2. Ao término do primeiro semesare do corrente ano, as Diretorias de

I

II
iI
i

I
I
Intendência sl:a Marinha, do Exército
e da Aeronáutica examinarão, em
conjunto, a necessidade da revisão do
valor
quantitativo de subsistência,
com o fim de ser reajustado o custo
da ração.
3. Dentro de noventa (90) dias, a
contar da data da pubhcaçâo das
presentes Instruções, os Ministros da
Marinha. da Guerra e da Aeronáutica indicarão ao Presidente da República dois oficiais, sendo um Intendente e um Médico, de preferência
nutrólogo, para constituir uma co-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

rmssao para determinar o valor ener-

gético da ração comum padrão e respectivos complementos de que trata
a letra "b" do Art. 89 do C.V.V.M.,
por zona climática e atividade do
arraçoado, em terra, mar e ar.
4. A ração padrão estudada conterá os elementos básicos para a
constituição dos quantitativos de subsistência e rancho, de que tratam
os artigos 89. 90 e 91, letras "a" e
"b" do C.V.V.M.
5. Tal comissão deverá manter es-

treito .entendimento com a Co-missão
Nacional de Alimentação e a de Sistematização da Ração das Pôrças
Armadas, do E.M.F.A., apresentando sugestão para a sua respectiva
adoção.
6. O valor da etapa suplementar
no País é igual ao fixado para a
etapa comum em cada Estado, Território ou localidade e é sempre pago
em seu valor .símplea.
7. As expressões rancho próprio e
rancho organizado são equivalentes e
não há como distínguí-las para efeito
do custeio das despesas com alimentação.
8. A expressão etapa comum. c sfnõnima de etapa e equivale à "ímportãncía em dinheiro correspondente
ao custeio da ração com um no locai"
(Art. 98 do C.V.V.M.).
9.
As variações de etapa são decorrentes de:
a) substituição do quantitativo de
rancho pela melhoria, de rancho <Artigo 96 do C.V.V.M.);
b)
acréscimo dessa melhoria de
rancho (para grafo único do mesmo
artigo), para os efeitos das tabelas
de fixação de valores serão -designarespectivamente:
Modalidade
das,
tipo I e Modalidade tipo lI.
10. A indenização da' etapa pelo
triplo do seu valor é devida ao mílital' quando de serviço com duração
continuada de 24 horas, em arganizações sem rancho e não existir nas
proximidades organização com rancho <parágrafo 2. Q do artigo 1.]2 do
C.V.V.M., alterado pelo artigo 2 .v
da Lei n. (,I 3.734-56).
Para os efeitos dêste número são
considerados serviços com duração
continuada de 24 horas os previstos
no parágrafo 2, li gç artigo 231 e nú-
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mero 4 do artigo 329 do Decreto número 42.018, de 9 de agôsto de 1$./"57
O militar empregado normalmente
em serviço de campo não faz jus a
indenização da etapa pelo triplo de
seu valor.
11. Na Aeronáutica, nas organizações cujo horário de trabalho exija
permanência continuada do pessoal
militar por mais de dez (10) horas
diárias deve ser providenciada a instalação do rancho.
12. A indenização da etapa pelo
triplo do seu valor ao militar que
satisfizer as condições do inciso 6
será feita independentemente de autorização ministerial.
13: Quando as organizações militares não tiverem rancho próprio, deverão sacar da repartição competente o valor das etapas ou das módaltdades de etapa correspondente, oara
indenização de alimentação fornecida aos arranchados nas organizações
Poderão,
de que trata o Inciso 10.
quando aconselhável, ser centralizados, em uma das organizações interessadas, o saque, a liquidação e o
pagamento, desde que estabelecidas
normas padrão de ação que resguardem os ínterêsses do Erário.
14. Na Aeronáutica os comandantes das organizações militares que,
apesar disso não obtiverem a instalação do respectivo rancho, envídarâc
esforços no sentido de poder utilizar
os correspondentes serviços de outras
organízaçoes vizinhas, estatais ou paraestatais. bem como de restaurantes
de associações de classe previstas no
arbígo 334 do C.V.V.M. de modo a
atender convenientemente à alimentação de seus subordinados.
15. Os alunos de Centros e Núcleos
de Preparação de Oficiais da Reserva, quando acampados em jornada
completa ou serviço continuado, farão jus à alimentação por conta de}
Estado e terão a ração comum das
guarnições em que servirem, bem
como as substituições e acréscimos
previstos no artigo 96 e seu parágrafo único do C. V. V.M. 'nsses alunos
em hipótese alguma receberão etapas
desarranchadas.
16. No. Exército, o quantitativo de
subsistência, além da aquisição dos
gêneros substanciais, atenderá às despesas de armazenagem, conservação e
outras inerentes ao funcionamento
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dos Estabelecimentos de subsistência,
com exceção dos transportes marrtamos ferroviários, rodoviários e fluViai~ e taxas portuárias, que correrão
à." conta dos recursos próprios das
dotações correspondentes, cujo numerárioserá entregue diretamente àqueles Estabelecimentos pelos órgãos de
finanças.
17. No Exército, a taxa de 3% destinada ao Fundo de Estocagem e Intercâmbio, de que trata o artigo 12
das ínatruçôes para o funeíonamento
da extinta gubdíretorta de Subsistência do Exército, atual Diretoria de
Subsistência, aprovada pela Portaria

21. O asilado, quando internado em
organizações hospitalares, terá direito
à alimentação por conta do Estado
(Art. 305 do C.V.V.M.)

22. Na Marinha, a critério do rESpectivo Titular, poderá ser criado no
corrente ano, o Fundo de Bstocagem
do Serviço de Subsistência, no valor
de 3% e nos moldes existentes no
Exército. A percentagem citada não,
está integrada no quantitativo de
subsistência do pessoal, arranchado e
constituirá crédito "Em ser" na Secretaria Geral da Marinha, a favor
da Diretoria de Intendência.

n.v 6.054, de 12 de fevereiro de 1844,

e alterada pelo despacho ministerial
de 3 de novembro de 1944 (D. O. de
7 de dezembro de 1944) - percentagem que não está integrada no quan-

titativo de subsistência para o pessoal"
arranchado - será calculada sobre o
valor do mesmo quantitativo e constttuírá crédito "Em ser" na Diretoria
de Finanças, a favor da Diretoria de
Subsistência, depois de conhecido o
confronto dos direitos e percepções
dos Estabelecimentos de Subsistência,
em face dos efetivos arraçoados.
18. No Exército, os quantitativos
de subsistência fixados pela presente tabela serão pagos pelos órgãos
de finanças por trimestre adiantado.
A prestação de conta dêstes quantitativos será realizada de acordo com
o parágrafo 2. 9 do artigo 93 do R~
SO.

19. No Exército, a indenização prevista na letra "C" do artigo 97 do
R-89 será realizada pelos Estabeíecímentos de Subsistência ao preço da
última aquisição - preço de compra
- de cada artigo da tabela de rações, até o limite que serviu de base
no cálculo desta tabela de valores.
Tais valores-base serão publicados no
Boletim Interno dos citados órgãos,
2PÓS entendimentos com a Diretoria
de Subsistência.
20. As organizações de subsísténcia e reembolsáveis do Exército, Marlnha e Aeronáutica poderão suprirêe reciproc~!TI.-ent~:
-

DECRETO N9 45.434 _ DE 17 DE
FEVEREIRO DE 1959
Aprova a Tabela de Fixação dos Valores dos Complementos à ração, comum, para a Marinha e dá outrce
providências.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, Inciso X, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada a Tabela de
fixação dos Valores dos aomaüementos à ração comum, para a Marinha,
organizada na conformidade do que
preceitua o artigo 89, letra "b", da
Lei nv 1. 316, de 20 de janeiro de 1951
(Código de Vencimentos e Vantagens
dos Militares).
Parágrafo único. Para a execução
da referida Tabela, que se acha anexa a êste Decreto, serão obedecidas
as "Observações" que a acompanham.
Art. 29 O presente decreto terá vigência a partir de 19 de janeiro de
1959.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro d.e
1959; 1389 da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINo KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso .'I1aia
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COMPLEMEN~OS

(Letra "b" elo art. 89 do C.V.V:M.)
MARINHA

I
I
I
I
I
I
I

ORGANIZAÇõES

Escola Naval

.'

Colégio Naval

,

Escola de AA

,

1

, .. ,;

,

MM. de Pernambuco

,

1

, ....• ".,

.

Escola de AA. MM. ela Bulüa

,

.

Escola de AA. MM. do Ceara

I

.

" .. "

,',

Escola de AA, Mlv.I. de Santa Oatartna

,
,

,

I

1

I

Valor

o-s
22':X)
28.0Q

19,50

1

19,50

I
1
I

19,50

1

19/;0

i

22,50

Pessoal embarcado, em vreeem. quando houver necessidade dei
substituir gêneros
"... .
,."
,
1

27,(X)

Pessoal de quarto à noite, em viagem, na máquina ......•....... 1

12,50

Navios hidrográficos, faroleiros. em viagem, quando em efetivai
".,
,., .,
,I
serviço da especialidade ",.". ,.,

32,50

Rebocadores de alto-mar e corvetas quando em viagem específíce]
de soco~ro .,.,.,.,",
,
,"',
, .. ,',
,'J

32,50

Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro

,"',.,

.

Complemento regional
Submarinos em viagem

I

I

, . , , .. , , , ... , ..... , , , . , , .. , ..... , ... , .... 1
"',

"

,.".,.,

I
1

12.00
45,00

I
I
OBSERVAÇÕES

1. SOmente para os alunos dos órgãos constantes desta tabela poderá
ser munícíadc o complemento nela
previsto durante o período escolar.
O restante do Pessoal será municiado de acôrdo com o valor da ração
comum.
2. Os submarinos, navios faroleiros, hidrográficos e rebocadores de
alto-mar, em regime de pôrto, terão
° mesmo municiamento dos demais
navios.
3. Sàmente ao pessoal que pertencer ao Departamento de M:;\quinas e

que efetivamente fizer o serviço à
noite, em viagem, nos quartos de O
hora às 4 e 4 às 8 horas, fará jus
ao muníciamento, constante desta tabela,
4. O complemento de o-s 27,00 destina-se a custear o excesso de despesas em viagem por deterioração de
carne -ou acréscimo imprevisto nos
dias de viagem, havendo necessidade
de substituir carne frigorificada por
carne sêca e pão por bolacha.
5. O muníciamento de que trata a
alínea 4 não é permitido aos submarinos, navios hidrográficos, faroleiros
e rebocadores de alto-mar quando,
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em viagem, fizerem uso do -compleDECRETO NQ 45.435 - DE 17 DE
FEVEREIRO DE 1959
-mento a êles previstos na tabela presente.
6. Ao pessoal que executar grandes
Aprova a Tabela de Fixação dos Vafainas, em dias chuvosos ou frios, polores dos Complementos à ração coderá ser abonada urna ração de café
mum, para a Aeronáutica, e dâ oue açúcar no valor de Cr$ 1,80, assim
tras providência:,.
como, em dias de intenso calor, uma
ração de xarope de frutas e açúcar
o presidente da República usando
no valor de Cr$ 2,00. Só será permida atribuição que lhe confere o artitido o muníciamento máximo de 1(}
go 87, Inciso 1, da Constituição, dedias para cada complemento noipecreta:
ríodo de um mês.
7. Será .permitido o muniolamento
Art. 1Q Fica aprovada a Tabela de
de 5uO g1'8. de leite ao pessoal emFixação dos Valores dos Complemenpregado em pintura, baixa
tensão,
tos à ração comum, para a Aeronauescafandria, assim como ao pessoal
tica, organizada na conformidade do
sujeito às emanações de gases vveneque preceitua o artigo 89, letra "li',
naBOS. O municiamento desta alínea
da .Leí nc 1. 316, de 20 de janeiro de
ficará condicionada à real necessida1951 (Código de Vencimentos e Vande, dependendo também de prévia ~O~
tagens dos Militares).
licitação ao Diretor-Geral de IntenParágrafo único. Para a execução
dência.
da referida Tabela, que se acha ane8. Não haverá munícíamento si:"
xa a êste decreto, serão obedecidas
multâneo de complemento e da dife- . as "Observações" que a acompanham.
rençavdeterminada pelo parágrafo
Art. 2Q O presente decreto terá viúnico do art. 96 do C.V.V.M.
gência a partir de 19 de janeiro de.
9. O numicíamento do complemen1959.
to sõmente será permitido quando na
Art. 3Q Revogam-se as disposições
realidade fôr fornecida a ração. comem contrário.
plementada, sendo proibida à simples
formalística, visando a economia.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro ele
1959; 1389 da Independência e 7P da
10. O complemento não pode ser
. República.
pago aos desarranchados ,
11. O complemento regional só poJUSCELINO KUBITSCHEK
derá ser municiado .com ordem exFrancisco de Melo
pressa da Diretoria de Intendência.
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TABELA DE OOMPLEMENTOS

(Letra "h" do art. 89 do C. V. V. M.)
AERONÁUTICA

Valor

ORGANIZAÇõES

1

1-

Escolares

EAR - EOEMAR - EAOOR EPOA
EEAR - O. F. S. E. AER.

11 -

I
EOEG -

llospitalarcs

..

OTA

I1

o-s

1

22;00
20.00
18,00

I

1

11

I

Hospital até 100 leitos
·
· .. ····
1
Hospital com mais de 100 leitos ............................•.... 1

I
I
I
I
Pessoal militar em situações especíaís, compreendido no Inciso 31
das "Observações" abaixo
·
·
· .. ···1
Complemento regional .........................•.............. ·1
I
I
III -

30,00
20,00

Diversos

Observações

1 - Nas organizações escolares sõmente terão direito ao
respectivo
complemento os elementos compreendidos pelo Capítulo XVI do Título
IH, da Il.1 Parte do C.V.V.M., além
dos cadetes e alunos do Curso de
Formação de oficíaís e de sargentos.
2 - Nas organizações hospitalares,
o complemento respectivo será abonado aos elementos militares baixados e sob regime dietético
3 - Nas diversas organízações terão direito ao respectivo complemento:
a) os mecânicos de avião e artífices (carpinteiros, chapas de metal,
máquinas e ferramentas. pintura e
Indutagem, manutenção e reparação
de sistema hidráulico);
b) os componentes das subespecía!idades de fileira, música, COJ-neteíro
e tambor _e os taífeíros de copa e (:0zinha, quando em razão de serviço
ou de prontidão rigorosa, acompanhados de vigilância noturna.

10,00
6,ijO

4 - Em hipótese alguma será permitido o abono, ao mesmo Indivíduo,
de mais de um complemento no mesmo dia.
5 - O complemento será devido
nos dias em que houver atividade
normal ou extraordinária, no que
tange à missão principal da organização.
6 - As disposições do inciso anterior são aplicáveis também nos casos
de prontidão, para os elementos nela compreendidos, bem como, uos dias
de recesso, no período de funcionamento das aulas, para os alunos ela
Escola preparatória de Cadetes do Ar
e da Escola de Especialistas de Aeronáutica; e curso de sargentos cnrermeíros da Aer.
7 - O saque do complemento somente será permitido quando na realidade fôr fornecida a ração complementada, sendo proibida a simples
formalística visando a economia.
8 - O complemento não pode ser
pago aos desarranchados.
9 - O complemento regional só poderá ser sacado com ordem expressa
do Diretor Geral de Intendência.
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DECRETO NO? 45.436 -

DE

17

EXECUTIVO

<Código de Vencimentos e Vantagens

DE

FEVEREIRO DE 1959

Aprova a Tabela de Fixação dos Valores dos Complementos à raçâo
comum, para o Exército, e dá outras providências.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso I. da Constituição deereta:
Art. 19 Fica aprovada a Tabela de
Fixação dos Valores dos Compleme.ntos à ração comum, para o Exército,

organizada na conformidade do que
preceitua o artigo 89, letra "b'', da:

dos Militares).
Parágrafo único. Para a execução
da referida Tabela, que se acha anexa a êste Decreto, serão obedecidas as
"Observações" que a acompanham.
Art. 29 o presente Decreto terá vigência a partir de 19 de janeiro de
1959.
Art. 39 Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de
1959; 1380 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lott

Lei nc 1.316, de 20 de janeiro de 1951

TABELA DE COMPLEMENTOS

(Letra "b" do art.. 89 do C. V. V. M.)
EXÉRCITO

I

I

ORGANIZAÇõES

I -

1 -

23 -

Fscoínres

j

o-s

I

AMAN, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército el

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
.
Escolas Preparatortas de Cacetes e COlégios Militares
1
Escola, de BX'!ur.:aç5.n Física e Escola de Sargentos das Armas I

•

II - Organizações Hospitalares e Sanatórios
1. - Doentes Internados em senatortos sob regime dietético
2 - Doentes Internados sob regime dietàttco

I
I
i

1

Pára-quedist.as, Unidades Escolas, Polícias do EXército, Ba-I
talhão de Guardas Regírnento de Cavalaria de Guarda e]
P G. Cano A. Aé
;
1
IV -

22,00
:lO,UU
16.50

I
I

rtr - Orçanieoçóes D,versas
1-

Valor

I
I

14,30

I

Dive1'8DS

I

Pessoal Mlllt<tr, em situações especiais, compreendido no]
inciso 7, das Ooservacôes abaixo
I
2 - Complemente regíonai para o valor do quantitativo de sub-I
sístêncis , da etapa c-ranchada das U. A., sob regime dei
subsístêncía
..
:
I

1-

4,40
6,00

I
Observações

1 - Os Estabelecimentos Escolares
só fazem jus, por semana, a cinco
dias de complementos, durante todo
o ano letivo e época de exames finais, quer nas aulas, ou sessões de
instrução ministradas em sala, no

campo ou locais determinados, dedu.
zidos os dias. feriados, santificados ou
facultativos, ocorridos durante a se~
mana e farão jus ao complemento, os
elementos abrangidos pelo Capitulo
XV! do Titulo In da I.'" Parte do
C.V.V.M.
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2 - O Grupamento de UnidadesEscola, faz jus, por semana, a cinco
dias de complementos, durante todo
o ano escolar, deduzidos os feriados,
santificados ou facultativos, ocorridos
durante a semana, quando não forem
ocupados na .contínuídade de manobras fora da sede da Unidade;
3 - Os Pára-quedístas terão Igualmente, cinco dias de complementos
por semana, durante o ano de instrução, excluídos os períodos de incorporação e desincorporação;
4 _. As Polícias do Exército e o Batalhão de Guardas, fazem" jus, por
semana, durante o ano de instrução,
a cinco dias de complementos, excluídos os períodos de incorporação e, desincorporação, e nos demais dias, sómente os elementos empregados em
serviço com duração continuada de
24 horas, previsto no parágrafo 29 do
art. 231 e nos números 4 e 5, do artígo 329, do R-I;
5 - Os alunos dós Centros e Núcleos de Preparação de Oficiais da
Reserva, farão jus à alimentação por
conta do Estado, nos períodos indicados na letra "r'', do art. 130 do R-16G,
somente nos dias de instrução;
6 - As irmãs de caridade. contratadas pelos hospitais e sanatórios, serão, para efeito de saque de etapas
arranchadas, equiparadas aos sargentos;
7 Nas diversas organizações militares, terão direito ao complemento
as praças que trabalham como mecânicos, pintores, bombeiros e outras,
expostas' à ação de gases venenosos,
destinado a reforcar a quantidade de
leite da ração comum;
8 - O complemento será devido
nos dias em que houver atividade no
que tange à missão principal ela organização;
9 - As dtsnosícões do inciso anterior são anltcáveis. também, nos (;asos de pl·ont.id~ n para os elementos
nela compreendidos:
10 - O Sacue do" comnlementos
sõmente será nerrnttído quando, na
realidade. fôr fornecida a ração complementada. sendo proibida a simples formalística, visando a economia'
U' _ O comulemsnto não pode ser
P3,gO aos desarrancbados:
12 - O -omotcmcn-o regional será
sacado pelos ES. no final de cada trimestre. medtants autortzacão no Direto" de Snbststêncta. na conformtdade das rnst-ucões a serem baixadas
posteriormente;
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13 - A ração
complementada
acompanha os preceitos estabelecidos
pelo Aviso nc 642-D/6, de 26 de julho
de 1957.
DECRETO N9 45.437 - DE 18
FEVERVEIRQ DE 1959

Dl'.>

Fixa o número de vagas para ~ cota
compulsória
no
Ministério
da
Guerra.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituicão Federal, e tendo em vista o dJ.'m"")sto no
§ 19 art. 17 da Lei nv 2 370, de 9 de
dezembro de 1954, decreta:
Art. 1Q Fica fixado para o ano de
1858, no Ministério da Guerra, o número mínímo de vagas para os postos abaixo, dentro dos segtuntes limites:
- Coronéis das Armas e 105 Serviços - 1/8 dos respectivos Q1l::tdros.
-- 'I'enentes-Coronóra das ermas e
dos Serviços - 1/10 dos respectivos
Quadros;
- Majores das Armas e dos 81'1'viços - J./3{) dos respectivos Q'<.1adros.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data 'de sua -publícação, revogadas as disposições em contratío.
Rio de Janeiro, 18, de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 719
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lott

DECRETO N9 45.438 - DE
DE FEVEREIRO DE 1959

20

Concede o abono provisório aos servidores do Conselho Feâerci de
Contabilidade,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 19 do
art. 29 da Lei ne 3,531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Conselho Federal de Contabilidade o abono
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provisório concedido peta Lei nv 3.531,
de 19 de janeiro de 1959.

Art. 29 Para o fim urevístc no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto nv 45. ~;;9, de 28
de janeiro de 1959.

Art. 39 As vantagens únanceíras
de que trata êste decreto serão pagas a partir de 19 de janeiro da :S'59.

Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 59 nste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro
de i959, 1389 da Independência e 711?da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nooreça,
DECRETO NQ 45.439 DE FEVEREIRO DE

DE

20

1959

Concede o abono provisório aos servidores do Instituto Brasileiro do
Sal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 19, -do
art. 29 da Lei nv 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores, inativos do Instítuto Nacional do sal o abono provisório concedido pela Lei nc 3.031, de
19 de janeiro de 1959.
Art. 29 Para o fim previsto no artigo anterior, serão observado', os dispositivos do Decreto no 45.3j9, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 39 As vantagens tlnancelras
de que trata êste decreto serão pagas a partir de 19 de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
.
Art. 5'? :Ê:ste decreto entra em VIgor na data de sua publicacâo, revogadas as disposições em contrário.
B,io de Janeiro, em 20 de Icverelre
de 1959, 1389 da jndependênc:a e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

EXECUTIVO

DECRETo N.9 45.44<0 DE FEVEREIRO DE 1959

DE

2U

Concede o aboná provisório aos servidores do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no, § 1. I) do
art. 2.9 da Lei n,v 3.531, de 19 de
janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Instituto de Aposentadoria e Pen3Õ~S dos
Marítimos o abono provisório conesdido pela Lei n.v 3.531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2.9 Para o fim previsto DO
artigo anterior, serão observados :JS
dispositivos do Decreto n. 9 45.~53, de
28 de janeiro de 1959.
Art. 3. Q As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas a partir de 1 de janeiro de 1959.
Art. 4.';1 O abono de que trata êste
Decreto correrá à conta dos l'eCUl'SOS
próprios da entidade.
Art. 5.9 nste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro
de 19~9; 138. I) da Independência e
71. () da República.
JUSCELI.l'l"O

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N.'? 45.441
DE ·-FEVEREIRO DE 1959

DE

20

Concede abono provisório aos servidores do conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal,

o Presidente da República, usaudc
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item - I, da Constdtuiçâo e
tendo em vista o disposto no § 1.? do
art. 2.9 da Lei n.c 3.531, de 19 de
janeiro de 1959, decreta:
Art. 1. Q Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Conselho Regional de Contabilidade do
Distrito Federal o abono provisório
concedido pela Lei n.v 3,531, de 19
de janeiro de 1959.
Art. 2.9 Para o fim previsto no
artigo anterior, serão observados os
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dispositivos do Decreto

D.9

45.359, de

28 de janeiro de 1959.

Art. 3.9 As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas
a- partir de 1. 9 de janeiro de 1959.
Art. 4. 9 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos próprios da entidade.
Art. 5. 9 ~ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as, disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro
de 19:9; 138.9 da Independência e
71.9 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO

N. 9 45.442 DE 2.0 DE
FEVEREIRO DE 1959

Concede o abono provisório aos servidores do
Instituto Nacional do
Pinho.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e tendo em vista o dísnosto no § 1. 9 do
art. 2.9 da Lei n.v 3.531, de 19 de
janeiro de 195-9, decreta:
Art. 1.9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Instituto Nacional do Pinho o .abonc
provisório
concedido pela Lei nú3.531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2,9 Para o fim - previsto no
artigo anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto n.v 45.359,
de 28 de janeiro de 1959.
Art. 3. Q As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas
a partir de 1 de janeiro de 195-9.
Art . 4. 9 O abono de que trata êste
decreto correrá a conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5-.9 Este decreto entra em vigor lia data de sua publicação, f8VO ..
gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2D "de fevereiro de
1959, 138. Q da Independência e 71. 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

EXECUTIVO'

DECRETO N. 9 45.443 FEVERE~RD

DE 20 na

DE 1959

Concede o abono provisório aos servidores do Departamento Nacional
de Estradas' de Rodagem.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçáo que lhe confere o artigo 87, item 1, da Oonstrtuíção e tendo em vista o disposto no § 1. Q do
art 2.<:' da Lei n.c 3.531, de 1,9 de
janeiro de 19"59, decreta:
Art. 1. Q Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Departamento rqacíonal de Estradas de
Rodagem o abono provtsórlo concedido pela Lei n. Q 3.531, de 19 de janeiro de 1939.
Art. 2. Q Para o fim previsto no artigo .antei-íor, serão observados os
dispositivos do Decreto n.c 45.359, de
28 de janeiro de 1959.
Art. 3.9 As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas
a partir de 1 de janeiro de 19'59.
Art. 4.9 O abono de que trata este
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5;9 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadasas disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de 1959, 1389 da Independência e
7'1. q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

DECRETO N.? 45.444 - DE 20
FEVEREIRO DE 1959

DE

Concede o abono provisório aos ser-oidores do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo.

O Presidente da Repúblàdca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição e tendo em
vista o disposto no § 1.0' do art. 2.° da
Lei n.v 3.531, de 19 de janeiro de 1959,
decreta:
Art. 1.0 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo o
abono provisório concedido pela Lei
n.c 3.531, de 19 de janeiro de 1959;
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tado - e 10 representantes dos f.;Cguintes órgãos:
positivos do Decreto n.? 45.359, de 28
a) Ministério da Fazenda;
de janeiro de 1959.
b) Ministério da Agricultura;
Art. 3,° As vantagens financeiras de
c) Ministério da Educação e Culque trata êste decreto serão pagas a
tura;
partir de 1.0 de janeiro de 1959.
d) Ministério-da Saúde;
Art. 4.° O abono de que trata este
e) Ministério da Viação e Obras
decreto correrá à conta dos acursos
públicas;
próprios da entidade.
f) Banco Nacional do DesenvolviArt. 5.° :Ê:ste decreto entre . . á
em
mento Econômico;
vigor na data de sua publicação, reg) Banco do Nordeste do Brasrl:
vogadas as
disposições em contráh)
Secretário-Geral da Conferênrio.
cia Nacional dos Bispos.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de
parágrafo primeiro.
Serão mem1959; 138.° da Independência e 71.9 da
bros natos do Conselho Deliberativo:
República.
a)
O gujreríntendente da Comissão
JUSCELINO KUBITSCHEK.
do Vale «o Sâo Francisco;
Mário Meneghetti.
b) O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras contra as
Sêcas,
DECRETO N.O 45.445 - DE 20
Parágrafo segundo. Os GovernaDE FEVEREIRO JE 1959
dores dos Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a
Dispõe sôbre o Conselho de Desenvr-lrepresentação dos seus
respectivos
vimento do Nordeste e dá outras
Estados.
providências.
Art. 49 A Secretaria Executiva funcionará sob a responsabilidade de um
o Presidente da República, usando Diretor Executivo designado pelo Preda atribuição que lhe confere o arusidente da República e que terá as
so 87, item I, da Constituição, deseguintes atribuições:
creta:
a)
representar oficialmente o C011Art. 19 Enquanto não se constituir,
selho de Desenvolvimento;
por lei, a Superintendência· de Deb)
promover os meios legais para
senvolvimento do Nordeste, funcionao funcionamento da Secretaria Exerá, junto à Presidência da República,
cutiva;
um Conselho de Desenvolvimento do
c) fixar e delegar atribuições para
Nordeste, sediado em Recife, com c
o desempenho dos trabalhos da Seobjetivo de coordenar e executar os
cretaria Executiva;
projetos e programas de ação Imediata, tendentes ao desenvolvimento
d)
constituir grupos de trabalho
econômico e social daquela área.
para exame e estudo de problemas
especiais;
Parágrafo único Para os fins dêste
Decreto, entendem-se compreen.ncos
e)
atribuir a órgãos ou estabelecina área do Nordeste os Estados do
mentos públicos Ou entidades outrasMaranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande de reconhecida idoneidade técnica, a
do Norte, paraíba, Pernambuco, Atarealização de estudos e levantamengoas, Sergipe e Bahia.
tos;
f) admitir o pessoal tecnlco, adArt. 29 O Conselho de Desenvolviministrativo e auxiliar da Secretaria
mento do Nordeste compreenderá:
Executiva, tendo em vista as necesa) Um Conselho Deliberativo;
sidades do serviço e os recursos do
t» Uma Secretaria Executiva.
Conselho de Desenvolvimento do Nordeste;
Art. 39 O Conselho Deliberativo 8e~
rá constituído de 19 membros, sendo
g)
promover as requisições a que
9 indicados pelos Governadores elos
se refere o art. 6,° do Decreto núme .
Estados do Nordeste - um por zsTO 40.554, de 14 de dcecmorc ne 1956;
Art. 2.9 Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dís-
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h) superintender os trabalhos técnicos e administrativos do Conselho
de Desenvolvimento;
i) fixar a retribuição por serviços
técnicos prestados ao Conselho de Desenvolvimento e atribuir outros cntérios de remuneração, observadas as
respectivas tabelas aprovadas pelo
presidente da República.
Art. 59 Incumbe "ao Conselho Deliberativo:
a) Formular, com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva,
as diretrizes da política de desenvolvimento regional;
b) Verificar e orientar a execução
dos programas e projetos íucegrantes
do .Plano Diretor;
C) Sugerir a integração dos planos
estaduais de desenvolvimento na orientação do Plano Diretor,
d) Pronunciar-se sôbre as prcpcsíçôes da Secretaria Executiva eeferidas no Artigo 69, alínea h, e encaminhar sugestões aos poderes ccmpetentes;
e) Opinar sôbre a elaboração e
execução de projetos a cargo de 61'gâos federais qU8 operam na região;
j) Propor ao Presidente da Repúblíca, aos Mimstr os de Estado e aos
dirigentes de órgãos não mínistcrraís
subordinados à Presidência ua República, a adoção de medidas tendentes
a facilitar ou acelerar a execuçac dos
programas, projetos e obras, inclusive
em curso, bem como a fixação de normas para a sua elaboração;
g) Organizar o seu regimento interno.
Parágrafo único. O Conselho D('Jiberativo poderá reunir-se em díferentes locais da região ~ e na cac'tar da
República, deliberando por maioria
de votos, sob a presidência de um de
seus membros, escolhido na forma estabelecida de seu Regimento interno.
Art. 6\1 A Secretaria Executiva
compete:
a)
Elaborar o Plano Diretor;
b) Coordenar a ação de outros órgãos ou entidades para elaborar os
programas e projetos que se enquadram no Plano Diretor;
C) Assistir o Conselho Deliberativo,
suprindo-o das informações, estudos e
sugestões que se fizerem necessários ao
exercício das atribuições do mesmo;
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d) Coordenar e verificar a execução
dos programas e projetos que substancíarem as diretrizes do Plano Diretor;
e)
Elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assíatêncía
técnica a órgãos federais, estaduais e
municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;
j) Executar os projetos que lhe forem diretamente atribuidos;
g) Promover contactos com grupos
privados, objetivando sua participação nos projetos compreendidos no
Plano Diretor;
h)
Cooperar co mo DASP no exame das proposições que incluírem recursos para o Nordeste, formulando'
sugestões a respeito;
iJ Desíncumbir-se das atividades
administrativas
indispensáveis
ao
exercício das atribuições do Conselho
de Desenvolvimento.
Art. 1.9 Dentro das diretrizes da politica do desenvolvimento ! egtona: e
em articulação com o DASP, a Secretaria Executiva proporá medidas,
inclusive de natureza legislativa, objetivando:
a)
A extinção de órgãos que perderem razão de ser, pela mudança de
condições;
b) A transformação ou adaptação
de órgãos que perderem funções, assumirem ou devam assumir funções
novas;
C) A criação de órgãos para o exercicio de funções novas ou melhor exercicio de funções atuais;
d) As medidas necessárias à eliminação de dupücídade, concorrência ou
oposição de funções.
Parágrafo único. Para fim dêste
artigo, a Secretaria Executiva:
a) Observará a adequação dos órgâos, as suas finalidades e, especialmente. a parte que lhe cabe na e:{ecuçâo. do Plano Diretor;
b) Avaliará a eficiência dos órgãos
em face dos recursos financeiros que
lhes forem ou lhes devam ser concedidos.
Art. 8.9 Passa a integrar a Secretaria Executiva o Grupo de Trabalho
para o Desenvolvimento do Nordeste,
com o seu acervo e recursos flnanceíros, o qual será dirigido por um
chefe, designado pelo Diretor Executivo.
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Art. 9.º A Secretaria Executiva articular-se-á imediatamente com o Ministério da g'azenda e o DASP para

imprimir no Plano de Contenção de
Despesas, orientação consentânea com
os propósitos do Plano Diretor.
Art. 10. Os recursos atribuídos no
orçamento vigente do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nor-

deste, (Decreto 40.5-54, de 14 de de-

zembro de 1956). serão movimentados
pelo Diretor Executivo.
Art. 11. Dentro de 3() dias o Con-

selho de Desenvolvimento do Nordeste baixará Regimento Interno dispondo sôbre as normas de funcionamento de seus órgãos e setores de-tra-

Art. 2.9 Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto n.v 45.359, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 3.9 As vantagens financeiras de
que trata êste Decreto serão pagas
a partir de 1. 9 de janeiro de 19'59.
Art. 4.9 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos próprios da entidade.
Art. 5.9 ãste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro
de 1959, 138.9 da Independência e 715
da República.

balho.

JUSCELINO KUBITSCHEK,

Art. 12. aete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

Lúcio "Meira.

vogadas as disposições em contrário,

inclusive as do Decreto u oW.554, de
14- de dezembro de 1956 e Decreto número 43. 395, de 13 de março de 1958
que colidirem com as disposições do
presente Decreto.
Rio - de Janeiro, 20 de fevereiro
de 1959; 138.9 da Independência e 71.9
da República.
L,

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior
Lucas Lopes
Lucia Meira
Mario Meneghetti
Clovis Salgado
Mario Pinotti

DECRETO

N.9 45.446 - DE 23 DE
FEVEREIRO DE 1959

Concede o abono provisório aos servidores da Comissão de Marinha
Mercante.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar":'
tégo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 1. 9 do
art. 2.9 da Lei n,c 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da oomtssão de Marinha Mercante o abono
provisório concedido pela Lei núme1'0 3.531, de 19 de janeiro de 1959.

DECRETO N.o

45.447 DE 23 DE
FEVEREIRO DE 1959

Concede o abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Federal
de Minas Gerais.
I

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item X, ela Constituição e tendo em vista o disposto no, § 1.0 do
art. 2.° da Lei n,» 3.5-31, de 19 de
janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.° Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa
Econômica Federal de Minas Gerais
o abono provisório concedido pela Lei
n.v ,3.531, de 19 úe janeiro de 1959.
Art. 2.° Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto TI.o 45.359, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 3.° As vantagens financeiras
de que trata êste Decrete serão pagas a Partir de 1 de janeiro de 1959.
Art. 4.° O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5." âate decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro
de 1959; 138.° da vndependêncía e 71.°
da República.
JUSCELINO

--UBITSCHEK.

Lucas Lopes.
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DEGR,ETO N9 45.448 VEREIRO DE

DE

23

DECRETO N.o 45.449 -

DE FE-

Concede o abono provisório aos servidores do Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Bancários.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituiçâo e tendo em vista o disposto no § 19 do
art. 2(1 da Lei n Q3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. "19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Bancários o abono provisório concedido pela Lei nv 3.531, de 19 de janeiro
de 1959.
Art. 29

Para o fim previsto no
artigo anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto nc 4,5" 3"59, de
28 de janeiro de 1959,
Art. 39 As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas
a partir de 19 de janeiro de 19'59.
Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 59 1tste decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de
1959, 138 9 da Independência e 719 da
República.

DE

23

Concede o abono ;provisório aos servidores do Instituto de çioeentcdaria e Pensões dos E"'J7.rregados
em Transportes e Cargas

o presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Oonstrn.íçâo e
tendo em vista o disposto no § 10 do
art. 29 da Lei nc 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 19 Ficá, estendido ao pessoal
ativo ,e servidores inativos do Instituto de Aposentaloria e Pe-rsóes dos
Empregados em 'I'ranspo-tes e Cargas
o abono provisório concerlido pela Lei
nc 3.531, de 19 de janeiro de :..959.
Art. 29 Para o fim .previsto no artigo anterior. serâo observados os dispositivos do Decreto nc "45 35:1, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 39 As vantagens financeiras
de que trata êste decrete serãccpagas
a partir de 1 de janeu o -ic W:" 9.
Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos J ecursos
próprios da entidade
Art. 59 :E:ste decreto entr-a em vigor na data de sua puclír-acao revogadas as dísposíçôes em -cntrárío.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de
1859; 1389 da Independência e ':19 da
República.

JU.SCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO

Fernando Nóbrega.

Ternaauia Nóbreça

DECRETO N.? 45.450 -

DE

FEVEREIRO DE 1~59

19'59

DE

23

DE FEVEREIRO DE

iS:UBI'1'<:(,HEK_

1959

Retifica a Tobelu: Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista
da Fábrica de Juie de F ora, do Ministério da Guerra

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica retificada; na forma do anexo, a Tabela Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista da Fábrica de Juiz de Fora do Mínistério da Guerra, aprovada pelo Decreto nv 34.6Q7, de 16 de novembro
de 1953. na parte relativa às séries funcionais" de Artífice e Artífice u-õ

xllíar .

Parágrafo único. A retíffcaçãc a que se refere êste artigo prevalecerá
a partir de; 18 de dezembro de 1952.
Art; 29 gste decreto entrará. em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro de 1959, 138 9 da Independência e
719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lctt,

FABRICA DE JUIZ DE FORA

~

Tabela Numérica de Extranumerário--mensalista (art. 6 9 da Lel n 9 1. 7B5. de 1952)

;;;ITUi\çÃo ANTERIOR

I

Número I
de
I
funções

I

Denominação
de função
de diaristas

I

I

.

Diária

I

I
I

76,001

4

[Artífice · ... · ... ···1

72,40

! Artífice

68,80

45
14
73

1

I
I

· . . . .. .. . . .I

II Artífice
I Artífice

· . . . . . . . . . .I

tI

I

\ Artífice · . . . . . • • . • . I

18

28

59

\ Artífice

I

I

I

i

I
.. · . . . . . . . . 1

I

52,40

I
ii
II
I
I

Ref.

1

43

65

1
1
3

I

I

\

22

I Exced.
I

I

!I

I

105

-

259

II
I
I

!

21

20

I

19

\
I

\

I

II
,I
I) Obs.:
O número de!
funções preenchi-I
I das nesta

sériel

funcional Inclusive!
as excedentes, não 1
poderá ser supe-!
ríor a 259.
I

8

I

I

15

9

I

I
I

61

"'
~

i

d

g
47

\

i
~

46

18

g

a

I

I

I

~

~

\

I

I

Vagos

I'

,

57,60 }
55,00

I

Artífice

I
I Artífice · .. . . . . . . . .I 6(),40 I I

39

259

63,20

I

I
I

I

fI

Artífice • . •• . • •• . ••! 66,00 I

.. ·········1!

Tanela

I

Numero I
de
I Séries nuncíonaís I
funções

I
tI

I Artífice .... ··· .. ··1

3

Vagos

I

6

16

SITUAÇÃO NOVA

64

I

I

'

"I

I
13
32

I
I Artífice-auxiliar ... !

50,20

! Artüice-aux1liar .

48'00} I

I

12

I Artífice-auxiliar ...

16

I Artífice-auxiliar ... 1
I
I Artífice-auxiliar .. '
I
I
I
I

H)

-

83

I
I

46,00

I

I
I
I

44,00}
42,00

II
I

I
I

I

I

1

--

1

I
I

I
I

I

-

-

I

I

I

I

10

I

37

I

39

I
II
II

I
II
I

I

I

I

-

I
I

I

I

II

-- I
86 I

Artífice-auxiliar

I
I

I
I
I

I

I
I

3

17

I
I

6

16

I

18

I

I

I

Obs.: O número de I
I funções preellChi-1
das nesta s ér j e

\

I

I funcional,
inclusive
as excedentes, nãol .
poderá ser superior a 86.
I

I

9

\

I

I
I

13

I

13

>

:5

'"

I

8

I
I

i,

II

'J
~

~

~

"J

"
~

n

~

~o

.r..
~

'"
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DECRETO NQ 45.451 --

DE

?4

DE

FEVEREIRO DE 1959

Transfere, sem aumento a» despesa,
funções de Tabelas Nurne.was Especiais de Extranumerário- mensalista do Ministério da Guer; a. que

menciona,
O Presidente da Repú cuca usando
da atribuição que lhe c' .nfere o artigo 87, item I, da Oonstituícào, decreta:
Art. 19 Ficam transferdas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumer árto-mensalista,
do Ministério da Guerra abaixo indicadas:
I - duas (2) funções, uma de Motorista, referência 21, 'ocupada por
Luiz Plácido, da Tabela x-iroertce
Especial de Extranumerário" mensalista do Parque e Depósito de '\I.Iaterial
de Engenharia, e a outro de Servente, referência 19, excedente, ceupada
por João Batista, de igual ranela daAdministração do Edifick da Guerra,
ambas para idêntica tabela do Gabinete do Ministro; e
.
II - uma 11) Iunçao de Servente,
referência 17, ocupada p01 Joanna
Alves de Queiroz Ferreira .3 Tabela
Numérica Especial de gxtt-an.rmerárto-mensalista do Hospital Je Guarnição da Vila Militar car-a r'lêntlca
tabela da Pclíciiníca Central do Exército.
Parágrafo único. A função rre Servente, referência 19, a que se refere
o item I dêste artigo eon.dnnará como
excedente na nova tabela
Art. 2<;> âate decreto entra-a em vigor na data de sua oublícacâo
Arb , 39 Revogam-se as dlsposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de tevereiro
de 1959: 138 9 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott

DECRETO N .o 45.452 -

DE

24 DE

FEVEREIRO DE 1959

Determina a. intervenção aâminietraUva na Companhia Fôrça e L1lZ
Norte Fluminense.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o arta-

EXECuTIVO

so 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos termos do Decreto-lei
n.? 5.573, de 14 de junho de 1943:
Considerando o pedido de intervenção administrativa formulado pela
Companhia Fôrça e Luz Norte Fluminense;
Considerando que, pela Resolução
n.c 1.59"$, a medida foi julgada conveniente pelo conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica. decreta:
Art. 1.9 Fica determinada a tntervençâo administrativa na Companhia
Fôrça e Luz Norte Fluminense, nos
têrmos e para os fins previstos na
citada Resolução.
Art. 2•. v Para dar execução Ú, êste
Decreto, será nomeado interventor que
desempenhará as funções de acôrdo
com as instruções que forem expedidas pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Cessará a intervenção, independentemente de ato declaratório,
quando, a juízo do Ministério da Agrtcultura, normalizar-se a situação '1'1e
motivou o pedido de mtervençâo
Art. 4. Q l1:ste Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.9 Revogam-se es disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
138.9 da Independência e 71. 9
da República.
1959;

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário' Iâeneçhetti

DECRETO N9 45.453 -

DE 24 DE

FEVEREIRO DE 1959

Nomeia interventor administrativo na
Companhia Fôrça e Luz Norte rum.inense.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arügo 87, inciso I, da Constituição;
Considerando que pelo -Decreto número 45.452, desta data, foi determinada a intervenção admintstratlva
na Companhia Fôrça e Luz Norte
Fluminense, decreta:
Art. 19 Fica nomeado interventor
e dmínístratdvo, na Companhia Fôrça
e Luz Norte Fluminense, o Major, da
Arma de Engenharia, Helena Augusto
Dia~ NUnes.
Art. 2Q O Interventor exercerá suas
funções de acôrdo com as ínstruçôes
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que forem expedidas pelo Mmistário
da Agricultura.
Art. 39 Ü presente Decreto entra
em vigor na data da sua publi..::aç5.ú.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1959; 138." da Independência e 71. 0 da
República.
JusCELINO KUBITSc-riEK

Mário Meneghetti.
DEORE"I'Q N9 45.454.FEVEREIRO

DE

DE

1959

24

DE

Outorga à Companhia Paranaense
de Energia Eletnca (COPEL) autúrizaçào de estudos paTa o aproveitamento de enerçui hidráulica
11O Rio Iguaçu, seus afluentes e
subafluentes, desde a sua ccoeceirc, até o Salto Grande.

o Presidente da República usan-

do da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da constituição,
c nos termos das artigos 99 e 10 do
Decreto-lei nv 852. de 11 de novembro de 1938, decreta:

Art. 1.9 E' outorgada à Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), nos têrmos dos artígos 99 e 10 do Decreto-lei nc 852,
ue 11 de novembro, de 1938, com direitos e obrigações neles previstos,
autorização de estudos, pelo prazo
de dois (2) anos, para o aproveitamento de energia hidráulica de desníveis existentes no Rio Iguaçu, no
trecho- compreendido 'entre as suas
cabeceiras e a queda, Salto Grande,
tnclusíve os seus arluentes e subafluentes no dito trecho
Art 29 Durante o prazo a que se
relere o artigo anterior, a permtsstonàrta para êsses estudos poderá requerer concessão dos aproveitamentos já estudados, instruindo
seu requerimento com os documentos especialmente citados no artigo
;53 do Código de Aeuas, obedecidas
nos projetos as prescrições de ordem técnica, que forem determinadas pela Divisão de éguas, do Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Findo o prazo 'a que se
refere o artigo l Q contado da data
da publtcaçâo dêste Decreto, e con-

sequentemente extinta a presente autorízaçâo de estudos, a permtssionárIa não poderá pleitear a sua renovação, e todos os estudos, projetos
é orçamentos realizados, ainda que
Incompletos, deverão ser encaminhados a Divisão de águas.
Art. 45' Q presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Ar~. 5Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rl0 de Janeiro, 24 de fevereiro de
1959, 1339 da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneçhetti;

DECRETO N.'" 45.455 FEVEREIRO

DE

DE

24 DE

1959

Concedo à sociedade "CINABA" Comércio, Indústria e Navegação Ban..
deirantes S . A. autorização para
tuncumar como emprêsa de nave~
oacao de cabotagem.

o Presidente .da República, miando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 2.784, de
20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade "CINABA" Comércio: Indústria e Navegação Bandeirantes S.A.,
com sede em Santos, Estado de São
Paulo, autorização palra funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem, com o capital de Cr$ ....
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) dividido em 10.000 (dez. mil)
ações ordinárias, nominativas, do valar de ors 1.000,00 (hum mil cruzeiros) , cada uma, pertencentes mais
de 60% (sessenta por cento) a acionistas brasil-eiros natos, consoante
atos constitutivos constantes da assembléia geral realizada em 13 de
dezembro de 1958, obrigando-se R
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vígor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autorização.
Rio de .ranerro. 24 de fevereiro de
1959; 138.~da Independência e 71,1'
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega
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DECRETO N. o 45.456 - DE 25
FEVEREIRO de 193-9

DE

Transfere junções das rosmas Numéricas Especiais de 'iJxtranumerário-mensalista do Ministério da Aeronáutica, que menciona

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constítulçâo decreta:
Art. 19 - Ficam transfertdas as
seguintes funções das Tabelas Numéricas Especiais de gxte-anumeráriomensalista abaixo indicadas.
I - uma runçào 0.6 Auxínar de
Aeródromo, referência 22, ocimada por
Lázaro Gerônímo Ron-Ren, d:o:. Tabela da Diretoria de Aeronáutica Cí-

cargo de Escriturário do Quadro PeTmanente do Ministério da Aeronáutica, ocupado por OrkandaCorrêa
de .Souza.
Art. 2Q O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação revoaadas as disposições em
contrario. ~
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
1959, 138 Q da Independência e 71 Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Francisco de Mello.
DECRETO

jcc

45 45ü -

DE:

25 DE

FEVEREIRO de 1!:l59

Icetitica o Decreto nf! 4,4.aS5. de 271
de nooembrc de 1958.

víí para a da Diretoria de Rotas Aéreas;
o Presidente da RCpÚD1iC::·., usando
11 _ duas funcões de Auxiliar de
da atribuição que lhe confere o arArtífice, referência 1'1, ocupadas por
tigo 87, item I, da Conctituíçào. deLeolíno de Sant' nnna e Albano Men- creta:
"des de Andrade, da Tabela da Base
Aérea do Recife para a da Base AéArt. 1Q Fica 'retificado o Decreto
rea de Salvador:
nv M. 885, de 27 de novembro .íe 1958,
In - uma função de Auxílíar de
Que transferiu uma tun..âo -Ic AUxiliar de Mecâníco. referéncía 16, da
Artífice, referência 16, ocupada por
José Pinto Neves, da 'I'aoela da Base
Tabela Numérica Bspecial de ExtraAérea do Recife para a de Salvador.
numerário-mensalista da Base Aérea
do Recife para a da Base Ar-reá do
Art. 2Q ltste decreto entrará em .. Salvador,
ocupada por Humberto Cevigor na data de sua publíuacão, relírio da Conceição, para l. nm de devogadas as disposições em, contrário.
clarar que a função cransfertda é de
Rio de Janeiro, 25 rte eev-reíro de
Auxilíar de Artífice, -eferênnla 16, e
1959; 138Q da Independência e 719 da
não C01110 constou daquele decreto.
República.
Art. 29 rtste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
JUSCELINO KUBTl'SCHEK
vogadas as disposições em contrario.
Francisco de M pilo
Rio de Janeiro, 25 de tevereíro de
1959; 138Q da Independência e 71 Q da
República.
DECRETO NQ 45.457 - DE 25 DE
JUSCELINO KUírr'l'Sf'HEK.
FEVEREIRO DE 1959

Altera a lotação numêrica das repartições ateruiuiae pelo Quadro
Suplementar do Ministério da .ae-

rotuuitíca,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87,. item 1, da Constituição
Federal, decreta:
Art. 19 Fica transferido da Iotação permanente da Diretoria do Pessoal da Aeronáutica. para o Serviço
de Administração _do 'Edifício da aeronáutica, constituindo idêntica lotação desta última repartição, um

Francisco de M ezzo
DECRETO NQ <15.459 -, DF 25 DE
FEVEREIRO de 19li9
Altera a lotação numêrica o e reportições do Ministêrzo ria Aeronáutica.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Conatítutçâc Federal, decreta:
Art. 19 Fica alterada a lotação das
repartições atendidas pelo Quadro

ATOS no

Permanente do Ministério da Aeronáutica, para o efeito de se transferir um cargo de Dentista, ocunado por
Manif Amouk, da Iotacáo da Diretoria de Saúde para a de Rotas Aéreas.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de SU9 pubrícaçâo,
revogadas as disposições em -ontrário ..
Rio de Janeiro, 25 de "evereíro de
1959; 1389 da Independência ':' 71 9 da
República.
JUSCELINO
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rendo .as despesas à conta dos seus
recursos orçamentários próprióa ou de
outros de que dispuser.
Art. 49 O presente decreto entrará
em' vigor na data de sua publicação,
revogadas as, disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 71 <,l da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de 1Meuo.

Kuarvs ;!iEK.

Francisco de MelJ.o
DECRETO N9 45.461 - DE 25
FEVE:mIRO DE 1959
DECH,ETO N9 45.460 - DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1959

Declara de utilidade pública, para
desapropriação, terrenos que menciona em Pôrto Alegre (RS), necessários ao Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
07. íter-i l, da Constituição Federal,
e de acôrdo com o Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 19 São declarados de utilidade
pública, para desapropríaçâo, os lotes
de números 6, 7, â e 9 da Quadra K
do loteamento existente entre a Estrada D. Teodora, Avenida PerIiam~
buco e Rua Lauro Müller. na cidade
de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, de propriedade de José
PandoIfo, Gentil Olivio Menegotto,
Dr. Brutus Portinha Nossí t~"'- Luiz
Pandolfo, ou seus herdeiros ou sucessores, com a área total d,' t . 330,00
metros quadrados (hum mil, trezentos
e trinta metros quadrados), tudo de
acôrdo com c processo protocolado na
Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, sob nv 7.897-58, do qual consta.
a planta dos imóveis e o laudo de
avaliação.
Art. 29 Destinam-se êsses terrenos
a instalações de proteção ao vôo do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 39 Na forma do artigo 15 do
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de. junho
de 1941, alterado pela Lei nc 2.786,
de 21 de maio de 1956, é declarada de
urgência a presente desapropriação
para efeito de imediata imissão de
posse, ficando o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da mesma de acõrdo com o
artigo 10 do citado Decreto-lei, .cor-

DE

ACTescenta novo parágrafo ao art. 19
do Reçuuumento baixado pelo Decreto n Q 42.218, de 3 de setembro
de 1957.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei nv 3.039,
de 20 de dezembro de 1956, decreta:
Artigo único. Ao artigo 4(1 do regulamento baixado pelo Decreto número 42. 2Hl, de 3 de setembro de
1957, fica acrescentado o seguinte pa...
rágrafo:
§ 5'1 Para o cálculo do «payload" de
que trata êste artigo, será considerado
o "Zero Fuel Weight - Z.F.W.",
quando fór o caso, de acôrdo com ae
especificações da aeronave.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHE:K.

Francisco de Mello.

DECRETO

NQ 45.462
FEVEREIRO DE

-

DE

25

DE

1959

Aprova o Regulamento da Diretoria
do Material da Aeronáutica ( R. D,
11'1. Aer.).

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição Pe-.
deral, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regcramen-.
to da Diretoria do Material da Aeronáutica (R. D. M. Aer.), que com.
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éste baixa, assinado pelo Ministro de
Estado dos Negócios da Aeronáutica.
Art. 2" O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçê ,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
J.959: 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUB1'I'f.CHEK.

Francisco de M epo.

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DO MATERIAL DA AERONAUTICA
CAPÍTULO I

Missão e SubordLnarão

Art. 1ç A Diretoria do Material da
Aeronáutica (D. M. Aer.) é o órgão

do Ministério da Aeronáutica que tem
por missão a direção geral, a coordenação e o contrôle do material da Aeronáutica.
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste Regulamento, entende-se por
material da Aeronáutica:
a)' o material aéreo, compreendendo
aviões, motores, acessórios, equipamentos de bordo, armamento e de~
mate órgãos que equipam os aviões;
b) armamento de terra;
c) equipamentos de terra (exclusíve
radiccomunícaçâo) ; I
d) 'viaturas e equipamentos motort.zados:
e) motores e geradores em geral;
j) máquinas e ferramentas de on-

cina:

'g) matérias primas e produtos industriais pura consumo, transformação ou aphcaçâo;
h) combustdveís e lubrificantes;
i) pólvoras, explosivos e munições;
j) demais materiais técnicos que
não tsejam da competência especifica
das outras Diretorias provedoras (material de intendência, material de saúde, material de construção civil e
equipamentos terrestre de telecomunicações e proteção ao vôo).
Art. 29 No cumprimento de sua missão a D. J\!1. Aer. é responsável pela
manutenção, suprimento, aquisi_ío,·
armazenagem, distribuição, emprêgo,
reparação,
fabricação,
descarga e
alienação do material da sua competência. Compete-lhe, conseqüentemente, o estude e o estabelecimento de
Normas e Instruções relativas ao ma-

terial da Aeronáutica, bem como as
medidas de fomento, orientação e
contrôle da indústria aeronáutica no
País, ai incluídas as md.ist-tes subsídiárias, mantendo íntima colaboração
com o Centro Técnico de. Aeronáutica e com o Estado-Maior da Aeronáutica, a ,fim de dar eficiente cumprimento às diretrizes emanadas dêste
último órgão.
Art. 3Q A D. M. Aer., como órgão
técnico-administrativo é, na pessoa
do Diretor Geral do Material, diretamente subordinada ao Ministro da.
Aeronáutica, sem prejuízo das ligações diretas com o Estado-Maior da
Aeronáutica, a fim de dar cumprimento às su-.s recomendações e instruções, no tocante às questões relativas à Fôrça Aérea Brasileira.
CAPÍTULO

II

Organização

Seção 1
Estrutura básica

Art. 4Q A D. M. Ael"., para a execução-de sua missão, disporá dos seguintes órgãos:
1. órgãos de Direção Geral:
a) Diretor Geral do Material;
b) Gabinete Técnico;
c) Gabinete Administrativo;
à) Divisão de Material Bélico;
e) Dívísâc de Economia e Finanças;
2. órgãos de Direção Especializada:
a) Sub-Diretoria de Procura e Desenvolvimento Industrial;
b) Sub-Diretoria de Manutenção;
c) Sub-Diretoria de Suprimento.
3. órgãos especializados de execução:
a) Parques de Aeronáutica;
b) Parques Especializados;
c) Núcleos de Parque;
d) Fábricas;
e) Depósitos de Aeronáutica;
j) Depósitos de Material Bélico.
Seção 2
Direção Geral

Art. 5. 9 O Diretor Geral do Material (DGM) exercerá:
a). ação técnica, administrativa e
disciplinar sôbre os órgãos de direção
geral, os de .díreçâo especializada e
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os de execução que integram a D.
M. Aer.;
b)ação técnica, através da cadeia
de comando, sôbrc os demais órgãos
de direção e execução regionais, nas
questões pertinentes ao' material da
Aeronáutica.
Art. 6.9 O Gabinete Técnico (G'D,
diretamente subordinado ao DGM,
tem por finalidade:
a) assessorar o DGM nas decisões
sôbre assuntos técnicos especializados;
b) estudar e elaborar Normas e
Instruções de âmbito geral, relativas
ao material da Aeronáutica;
c) estudar e propor medidas vísando ao incentivo da indústria nactonal
no, setor aeronáutico;
d) estudo das questões relativas à
mobilização industrial.
Parágrafo único. Para execução de
suas atribuições, o GT compreende:
a) Chefe do GT;
b) Seção de Material Aéreo (GT1) ;
c)

d)
e)

Seção de Equipamento (GT-2);
Seção de' Eletrônica (GT-3);
Seção de Mobilização Industrial

(GT-4) .

Art. 7.9 O Gabinete Administrativo
(GA) , diretamente subordinado ao
DGM, tem por finalidade:
a) incumbir-se das questões administrativas internas da D. M. Aer.,
exclusive as de ordem econômico-financeira;
b) preparar a correspondência do
DGM, quando a mesma não puder
ser elaborada pelas Divisões;
c) superintender o serviço de protocolo e arquivo da D.M.Aer., inclusive quanto à correspondência de natureza sigilosa;
d) elaborar, imprimir e distribuir
o Boletim da D.M.Aer.;
e) superintender tôdas as questões
relativas ao pessoal militar e civil da
D.M.Aer.;
j) superintender os Serviços Geraís
e os Transportes.
Parágrafo único. Para a execucâo
de suas' atribuições, o GA compreende:
a) Chefe do GA;
b)
Seção Auxiliar (GA-l) , com
Sub-Seções de Secretaria, Protocolo e
Arquivo, Boletim, Biblioteca e r-umoteca;
c) Seção Legal (GA-2);
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d) Seção de Pessoal (GA
com
Sub-seções de Pessoal Militar e Pessoal CIvil;
e) Seção de Serviços Gerais (GA4), com Sub-seções de Vigilânl,:Ia~
Limpeza e Manutenção;
j) Seção de Transporte (GA-ti).
com Sub-seções de Garagem e Oficinas.
Art. 8.9 A Divisão de Material Bélico (DMB) tem por finalidade:
a) estudar e elaborar Normas e
Instruções relativas ao material' bélico em uso na F.A.B.;
b) superintender tôdas as questões
relativas à segurança dos depósitos
de munição e explosivos, fixando em
Normas e Instruções, as medidas a
serem adotadas no transporte, na ::trmazenagem.. no carregamento e na
destruição das munições e cargas explosivas ou incendiárias;
c) opinar, como órgão técnico especializado, .sôbre tôdas as questões'
relativas à aquisição, fabricação e recebimento de material bélico para a
R3),

F.A.B.;
d) superintender tõdas as questões
relativas à, manutenção e ao suprimento do material bélico da F.A.B.
Parágrafo único Para a execução
de suas atribuições, a DMB compreende:
a) Chefe de Divisão;
b) Assistente;
c)
Seção ~ de Manutenção (DMB-

1);
d)
2) ;

e)

Seção de

Suprimento

Seção

Estudos

de

(DMB-

e Projetos

mMB-3) .

Art. 9. 9 A Divisão de Economia -e
Finanças (DMF) tem por finalidade:
a) reunir elementos estatísticos referentes aos atos e fatos admtnístrativos relacionados com o material da
Aeronáutica, para análise, face aos
recursos financeiros empregados, de
forma a possibilitar ao DGM, não só
no exame pormenorizado do cumprimento de sua _missão, como também
propiciar com os referidos dados estatísticos uma melhor previsào orçamentária;
b) opinar sôbre assuntos administrativos que impliquem em despesa e
receita da União;
c) organizara proposta orçamantária, de- acôrdo com as diretivas do

Aros DO . PODER EXECUTIVO

-486

DGM e em estreita coordenação com
OS demais órgãos da D. M. Aer . ;
d) ter a seu cargo a execução or-

çamentária, exercendo rigoroso contrôle sôbre as três fases da despesa
pública, de acôrdo com as leís. e regulamentos específicos:
e) ter a seu cargo a Contabilid-ade
financeira, patrimonial e orçamentãria, bem como o contencioso;
j) receber, requisitar, sacar, efetuar
pagamentos e movimentação de nulnerário;

,

organizar fôlhas de pagamento,
comprovações e prestações de contas
respectivas;
h) ter a seu cargo as providências
relacionadas com o mecanismo bancário, no que se referir às importações de material;
i)
exercer as demais atcibulçôes
previstas nos regulamentos específicos
do Serviço de Intendência da Aeronáutica.
Parágrafo único. Para a execução
de suas atrfbufções, a DMP compreende:
a) Chefe de Dívísão:
b) Assistente;
c) Seção de Estatística EconômicoFinanceira (DMF-l);
d) Seção de Oontadorla, com Subsecâo de Tesouraria:
;3) Seção de rmportacâo (DMF-3);
j) Seção de Execução e Frscalização
Orcamentária .(DMF-4) :
g) Secâo de Provisces. e Reembolsá vel COMF-5).

Art. 119 Os Subdiretores Of' Procura e Desenvolvimento Industrial, de
Manutenção e de Suprimento exercerão, respectivamente:
a) ação técnica, administrativa
e
disciplinar sôbre todos os escalões
subordínadoa;
b) ação técnica, através da cadeia
de comando, sôbre os doma-s órgãos
de direção e execução regionais,nas
questões relacionadas com <1,:-< respectivas Subdiretorias.

. g)

Seção 3
Das Subdiretoríae

Art. 1'0° As Subdíretcrías etc Procura e Desenvolvimento mdustrial, de
Manutenção e de Suprimento são órg0.0S de direção especializada, diretamente subordinadas ao DG~1 que
têm por missão dirigir, planejar e
controlar tôdas as questões relativas
P. Procura e Desenvotvímento Industrial, à manutenção, ao suprunento, à
procura e ao desenvolvimento industrial do material da Aeronáuttca respectivamente.
.
parágrafo único. Para o bom desempenho de suas atrfbuícóes cada
Zubdiretoria terá a seguinte constituição:
a)

Subdíretor ;

Gabinete do Subdíretor ,
c) Divisões, compostas de Seções.
b)

Seção 4
órgãos

especializados

de

execução

Art. 129 Os órgãos ssper-laíizados
de execução, previstos no art 49 do
presente Regulamento, são diretamente subordinados ao DGM e se regem por meio de regulamentação
própria.
CAPíTULO !II

Atribuições

Art. 139 Compete ao DG:\1, além
das atribuições previstas no art. 59
do presente Regulamento:
a) dirigir, controlar e fiscalizar tôdas as atividades pertinentes o. D. M.
Aer.;
b) manter estreita e
permanente
ligação com o Estado-Maior da Aeronáutica a fim de poasíbíutar perfeito entrosamento do progr-ama da
D. M. Aer . com as díretrr-es emanadas daquele órgão, relativas à mobtlização, instrução, adestramento e
aparelhamento da F A.E ;
c) estudar e propor ao Mtnístro da
Aeronáutica medidas necessárias ao
reaparelhamento e boa execução dos
servícos afetos à D.M.Aer .. visando
à maior eficiência do apoio- rogístdco
às Unidades e Estabelecimeütos da
FAB·

d) 'manter o Ministro da Aeronáutica e o Chefe do Estado-Maior da
Aeronáutica bem informa-Ios das reais
possibilidades da D .1",1. Aer . e dos
respectivos órgãos subordinados sugerindo-lhes provídêncíaa qve se fizerem necessárias para parfetta harmonia entre os escalões de apoio e
os escalões apoiados;
e) apresentar anualmente ao Ministro da Aeronáutica, na época e
nas condições por êste est-cx-lectõas,
Relatório das prlncípaía atividades da
D.M.Aer., relativas ao exer...icío anterior;
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f) propor ao Ministre da Aeronáutica a designação do Subdrretor de
Procura e Desenvolvimento Industrial, de Manutenção, e de Suprimento e dos Chefes de Gabinete da D.
M. Aer.;
g) designar os Cheres de OiviS'ão,
os Assistentes e os Chefes de seção
da D.M.Aer.;
h) exercer as funções de AgenteDiretor, podendo delegar estas atribuições ao Chefe .do Gabíne ee Administrativo, se assim julgar conveniente;
i) traçar a política geral de ordem
econômico-financeira da, D 1\5 Aer.,. à
qual se subordinarão .os planos de
aquisição e os programas de manutenção e de suprimento no que se
relacionar com os ínvestímentos de
capital;
1) estudar e propor ao Ministro da
Aeronáutica, por intermcdío do Estado-Maíor da Aeronáutica. medidas
tendentes a permitir mais ampla padronização do material, bem como
sua fabricação no Pais;
l) representar a D.l\i Aer. nas soIenídades oficiais ou se fazer representar por oficial da D. M Ae':'.. previamente designado para êste fim;
m) cumprir e fazer cumprir os disposítívos de lei ou regulamento no
âmbito de ação do DGM sóore os
escalões subordinados.
Art. 149 Compete ao Subdíretor de
Procura e Desenvolvíment., Industrial, ao Subdíretor de Manutenção e
ao de Suprimento, 'alem das atr-ibuições previstas no art. 11. respectivamente:
a) dirigir, controlar e ffsca.üzar as
atívídades pertinentes às respectivas

Subdíretortas:

z» manter o DGM informado dos
trabalhos e problemas das respectivas
Subdíretorfas. submetendo à sua consideração .ou decisão os assuntos I ue
transcedam às respectivas comnetên'cias'
~
C)' aprovar planos. de trabalho, relativos à procura e desenvolvimento
industrial, à manutenção e ao supcimento, respectivamente, levando em
consideração as necessidades logísticas da F.A.B. e a política econômico-financeira pelo DGM;
d) assegurar
levantamentos estatístícos permanentemente atualizacos,
concernentes às atividades das, respectivas Subdiretorías:
,e) realizar inspeçõesfrr>qürntes e
minuciosas, seja dos escalões subordínados à D.M.Aer., seja dos demais
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escalões de manutenção e suprimento
das Bases e Estabelecimentos da
F.A.B.;
f) propor ao Ministro da Aeronáutica, por intermédio do DGM, a designaçâo dos respectivos oneres de
Gabinete;
g) designar os Chefes de Divisão.
os Assistentes e os Chefes de Seção
das respectivas Subdiretortas:
h) cumprir e fazer eumprtr os
dispositivos de lei ou regulamento, no
âmbito de ação de Subdíretor sõbre
os escalões subordinados.
Art. 159 compete ao Chefe do'
Gabinete Administrativo do DGM:
a) chefiar os serviços pertinentes
ao GA;
b) conferir e autenticar o Boletim
da D.M.Aer.;
c) incumbir-se das Relações Públtblícas, de acôrdo com a díretrtzes fixadas pelo DGM;
d)
assinar a correspondência do
rotina; desde que dirigida a autondede de patente igualou inferior à sua:
e) superintender a distribuição, a
movimentação e o contrôle da correspondência interna da D.M.Aer ;
j) superintender 'as questões relativas a pessoal, inclusive disciplina;
g) exercer as atribuições de Agente
Diretor, sempre que lhe sejam delegados pelo DGM.
Art. 16.<;> Compete ao Chefe do Gabinete Técnico do DGM:
a) chefiar os serviços pertinentes
ao GT;
b) coordenar os trabalhos técnicos
das Seções do GT entre si, bem corno
Os demais órgãos da D. M. Aer .:
c) aprovar, se fôr o C8.80 estudos e
pareceres elaborados pelo GT, antes
dos mesmos serem levados ao DGM;
d) assessorar o DGM nas dectsóes
que o mesmo deva tomar, usando paca
isto dos recursos próprios do GT ou,
mediante prévio entendimento, dos
recursos dos demais órgãos subordinados da D.M.Aer.;
e) estudar e propor ao DGM medidas visando a melhoria dos servícos
afetos à D.M.Aer., ou qualquer. cub-a
providência de. caráter técnico de interêsse para a F .A.B.;
j) fazer a análise dos dados estatisticos elaborados pelas Subdiretorias
e demais órgãos da D.M.Aer., cirando conclusões e sugerindo provídêncías corretivas, sempre que, se trzerem necessárias à melhoria do rendimento de trabalho.
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17.Q' Compete aos Chefes de

Gabinete da Subdíretoría de Procura
e Desenvolvimento Industrial, da gubdiretoria de Manutenção e da Suodiretoría de Suprimento, respectivamente:
a) chefiar os serviços pertinentes
aos respectivos Gabinetes;
b) conferir e autenticar os Boletins
das respectivas Subdiretorías;
C) assinar a correspondência de rotina, desde que dirigida a autortdada
de patente ígual ' ou inferior à sua;
d) superintender a distribuição, a
movimentação e o contrôle da correspondência, interna das respectivas
Subdiretorias;
e) superintender as questões relativas ao pessoal militar e civil das
respectivas Sub diretorias, inclusive

ExECUTIVO

Art. ·22Q OS Chefes de Dí v'sãc serão Coronéis do Quadro de Oficiais
AViadores, com exceção da' DMF
que será um Coronel do Quadro de
Oficiais Intendentes da Aeronáutica.
Art. 23.0 Os demais militares serão
os constantes das Tabelas de Organização e Lotação ou Quadms de
Distribuição .
Art. 24.0 O pessoal civil da D.M.
Aer. será o constante das respectivas Tabelas em vigor.
CAPíTULO V

Das Substituições
Art. 25.0 As substituições do DGM,
dos Subdíretores de Procura e De-

Divisão:

senvolvimento Industrial, de Manutenção e de Suprimento e dos demaía
Chefes, obedecerão às prescrições
constantes do RISAER com as peculiaridades que serão previstas no
Regimento Interno.

a) chefiar os trabalhos das respectivas Divisões;
b) assegurar o
perfeito cumprimento das Ordens Técnicas e Instruções em vigor, relativas aos respectivos setores de trabalho;
c) despachar o expediente da sua
Divisão com os respectivos Subdlreteres (ou com o DGM, no caso da
D. M. Aer.Y, mantendo-os informados sôbre o andamento dos trabalhos em curso;
d) zelar pela rapidez do andamento dos processos em trânsito nas respectivas Divisões
e) estar a par dos problemas pendentes confiados à sua Divisão, diH~
gencíando no sentido da sua mais
rápida e cabal solução;
f) cumprir e fazer cumprir os dispositivos de lei ou regulamento, no
âmbito das respectivas Divisões.

,CAPÍTULO vr
Disposições Transitórias
Art. 2ü.o Dentro de 90 dias, a contar da aprovação do presente Regulamento, deverá o Diretor Geral do
Material apresentar os anteprojetos
de Regulamentos das Subdiretorras
de Procura e Desenvolvimento Industrial, de Suprimento e de Manutenção.
Parágrafo único. Até que a, providência acima seja satisfeita, deverá o
Diretor 'Geral do Material baixar instruções (IDM) regulando a organização provisória e o funcionamento
das Subdiretorias de Procura e Desenvclvímento Industrial, de Manutenção e de Suprimento, satisfeitas
as demais prescrições previstas no
'Presente Regulamento.

disciplina.

Art. 18r,J Compete aos Chefes de

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO VII

Do Pessoal

Disposições Gerais
Art. 27.0 A D. M Aer. terá um
Regimento Interno onde serão previstas as minúcias da organização e
a rotina da administração.
Parágrafo único. O Regimento Interno, proposto pelo DGM, deverá ser
aprovado pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 28. Os casos omissos do presente Regulamento serão resolvidos
pelo Ministro da Aeronáutica, 'caso
não o possam ser pelo próprio DGM.

Art. 199 O Diretor-Geral ão Materlal será um Major-Brigadeiro-do-Ar,

da categoria de Engenheiro.
Art. 209 O Subdiretor de ~r()cura
e Desenvolvímen to Industrial, o Subdiretor de Manutenção e o Subdíretor de Suprimento serão Brigadeiros
do Ar, da categoria de Engenheiro.
Art. 219 Os Chefes -íe vrlbinete
serão Coronéis do Quadro de Oficiais
Aviadores, sendo que o do GT deverá
ser da categoria de Engenheiro,

0

ATOS, DO

P0!lER

Art. 29.0 Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
1959,.
Major-Brigadeiro-do-Ar
Francisco de Assis Corrêa de Mello.

Ministro da Aeronáutica.

DECRETO NQ 45.4ü3 - DE 25
FEVEREIRO DE 1959

DE

ae-

Declara .âe utilidade pública, 'Para
saprcpríacâo, terrenos que menciona, em Corumbá, Estado de Mato
Grosso, necessários à ampliação do
aeroporto local.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho G€ 1941,
alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 1Q São declarados de utilidade
pública, para desapropriação, os .terrenos a seguir mencionados, com a
área total aproximada de ..
28{). 968,02 ma, inclusive benfeitorias
nêles existentes, situados na cídade de Corumbá, Estado de Mato Grosso, tudo de acôroc com
o Processo protocolado na orretoria de Engenharia do Ministério da
Aeronáutica sob nc 6.206-5-7;
a) terrenos -com a área total aproximada de 58.901,04m2 constituídos
pelas Quadras A, B, C, D, E e F do
loteamento denominado "Bairro .roào
Afonso", compreendidas entre as ruas
Ocidental, Marechal Deodoro, América e Colombo, de propriedade de
Rodrigo Sales Lopes, D. Célia vas
Lopes e outros ou seus herdeiros ou
sucessores;
b) terrenos com área total aproximada de 42. 168,OOm2, constituidos pelas Quadras A, B, C, e D cio loteamento denominado "Vila São Jorge"
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compreendidas entre as ruas Marechal Deodoro, Guaporé, América e
Colombo, de propriedade de Plínio
Caetano Botelho e outros ou seus herdeiros ou sucessores;
C) terrenos com área total aprcxímada de 19.162,OOm2, constituídos pelas Quadras E e F do loteamento
denominado "Bairro Cidade Branca",
compreendidas entre as ruas Gunpore,
República da Bolívia, Amétíca e Colombo, de propriedade de Luiz EsteM
\'0 Majica, Rubens Mendes Castro
e outros ou seus herdeiros ou sucessares;
d) terrenos com a área total aproximada de 21.402,48m2, compreendidos entre as ruas Repúbueas -te Bolívia, República do Paraguai, América
e Colombo, de propriedade de Rafael
da Silva ou seus herdeiros ou sucessores;

e) terrenos com a área total aproximada de 30.667,50m2, compreendidos entre a rua República do
Paraguai, América, terrenos do aeroporto de Corumbá, terrenos de
Irmãos Chama e Estrada. de Ferro Brasil- Bolívia, de propriedade
de Helio Gonçalves Preza ou seus
herdeiros ou sucessores; e
f) terrenos com a área total aproximada de 10S.6'67,OOm2, compreendidos entre os terrenos do Sr. Helio
Gonçalves Preza, Estrada de Ferro
Brasil-Bolívia e prolongamento da
rua América, por onde mede 533,{JOm.
Art. 2(1 Destinam-se êsses terrenos
à ampliação do aeroporto, de Corumbá, Estado de Mato Grosso.

Art. 39 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a efetívaçâo da desapropriação de que trata o presente decreto na forma do
art. 10 do Decreto-lei .nv 3.3G5, de
21 de junho de 1941, correndo as des..
pesas à conta dos seus recursos orça..
mentáríos próprios de que dispuser.
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Art .. 49 Na forma e para os fins
do art. 15 do Decreto-leí nc 3.3'65, de
1941, a presente desapropriação é de-

clarada de urgêncía..
Art. 5° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publtcação,
revogadas as disposições em centrário.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 7l? da
República.

25

DE

FEVEREIRO DE 1959

Dispõe eõbre a Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista. da Inspetoria Geral da Aeronáu-

tica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, item I, da Constituição, decre-

ta:
Art. 19 Fica transferida para a Inspetoria Geral da Aeronáutica uma
função de Auxiliar de Aeródromo, referência 22, ocupada por Miralda
Araújo Fonseca, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista do Comando de Tranporte Aéreo,
aprovada . pelo Decreto nc 33.135, de
24 de junho de 1953.
Art. 2l? A função ora transferida,
passará a constituir a Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Inspetoria Geral da Aeronáutica.
Art. 39 O Inspetor Geral da Aeronáutica fará, na portaria da servidora
atingida por êste Decreto, apostila declaratória da nova, situação.
Art. 49 1tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro
de 1959, 1389 da Independência e 71l?
da República.
I
JUSCELINO

DE

Dá nova redação ao Art. 73 do Regulamento para o Colégio Militar
(Dec. n.9 12.277, de 19 de abril de
1943) .
O' Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
Art. 87, íncíso I, da Constituição Pederal, decreta:
~'a

Francisco de Mello.

DE

DECRETO N.'? 45.465 _ DE 25
FEVEREIRO DE 1959

Art. 1.9 O art. 73 do Regulamento
o Colégio Militar, baixado com
o Decreto n.v 12.277. de 19 de abril
de 1943, passa a ter a .seguínte redação:

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N9 45.464 -

EXECuTIvo

KUBI'l'I:;CEEK.

Francisco de Mello.

"Art. 73. A contribuição, que será.
mensal, compreenderá uma parte fixa.
no valor de Crs 400,00 e outra variável, a pensão, no valor de meia etapa
para os semi-internos e de uma etapa
para os internos.
~ 1.9 A etapa, de que trata o presente artigo, é a fixada, anualmente,
para o Colégio Militar, por decreto
presidencial.
§, 2.Q O abatimento, a que fazem
jus os filhos de militares será calculado sõbre a contribuição".
Art.. 2.º O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de
1959; 138.Q da Independência e 71.9 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Henrique

t.ou

(',,) DECRETO N9 45 <;'66

DF

25

DE

FEVEREIRO DF -195~

Cria a carreira de procurador no
Quadro de Pessoal. do Instituto Nacional de Imigração e Colonização
e dá outras providências.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição Federal, e ten-

~ros

DO
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do em vista o disposto no art. 19,
-§ 19 da Lei nc 1. 765, de 18 de dezemoro de 1952, combinado com o que
dispõe o art. 22 da Lei nv 3.414, de
20 de junho de 1958, decreta:
Art 19 Fica criada, na forma do
anexo' no Quadro de Pessoal .: Parte
Permanente - do Instituto Nacional
de Imigração e Colonização (I.N .1.0.)
a carreira de procurador .
, Parágrafo único., O provimento da
carreira ora criada obedecerá ao dís-

posto no art. 3\' da Lei nc 2.123, de
1ç de dezembro de 19-53.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2:) de revereíro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO' KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

INSTITUTO NACIONAL DE IMIGRAÇAO E COLONIZAÇAO

~

N

QUADRO DE PESSOAL

parte permanente

IV -
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DECRETO N' 45.467 _

DE

26

DE

FEVEREmO DE 1959

Concede à sociedade anônima Luiz
G. A. Valente S. A. - Comércio
e Navegação autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arti-go 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. .l!: concedida à SOM
ciedade anônima LUiz G. A. valente
S. A. - Comércio e Navegação, com
sede em Curitiba, Estado do Paraná,
autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem,
com o capital de ors 30.000.000,00
(trinta milhões de cruzeiros), dividi.do em 6.000 (seis mil). ações nominativas ordinárias e preferenciais do
valOr' de o-s 5.000,O{) (cinco mil cruzeiros), cada uma, pertencentes a 7
(sete) acionistas, cidadãos brasileiros natos consoante Assembléia Geral Extra~rdinária realizada em 4 de'
.outubro de 1958, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir íntegralmente as leis e regulamentos em vigor,
ou que venham a vigorar, sôbre o
-objeto da presente autorização.
Rio de .Ianeíro, 26 de fevereiro de
1959; 138? da Independência e 7l? da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO NQ 45.468 -

DE 26 DE

FEVEREIRO DE 1959

Concede à sociedade Neptunia Sociedade de Navegação Limitada autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, inciso I,. da Constdtutcào, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.784,
de 2-D de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Neptunia Sociedade de Na-
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vegaçâo Limitada, com sede na capital do Estado de São Paulo, autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, com
o capital de crs 1.000.000,00 (um
milhão de cruzeiros), dividido em
1. 000 (mil) cotas do valor de Cr$
1.000,00 (um
mil cruzeiros), cada
uma, distribuídos entre 3 (três) SÓM
cios; estando 60 % (sessenta por cento) em mãos de brasileiros natos,
conforme contrato social datado de
25 de novembro de 19'58, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor, ou que venham a vigorar,
sôbre o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959; 1380 da Independência e 719 ôa
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK .

Fernando Nóbrega .

DECRETO N.o 45.469 -

DE 26 DE

FEVEREIRO DE 1959

Transfere sem aumento de despesa
função de .roueta Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
do Ministério da Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constn.uícâo, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, com o respectivo ocupante, .Joâ- Miguel Filho,
uma função de Mestre Especializado,
referência 22, da Tabela
Numérica
Especial de
Extranumerárto-mensalista do Serviço de Administração do
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas . para tdêntíca Tabela do serviço de Oomuntc». ôes, do
Departamento de Administração, ambas do Ministério. da Agricultura.
Art. 2.° gste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3:" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO

N.O 45.470 DE
FEVEREIRO DE 1959

26

DE

Transfere sem aumento de despesa
função de Tabela Numérica emecial de Extranumerário-mensalista
do Ministério da Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Oonstítuíçâo. (h-ereta:

Art. 1.0 Fica transferida, com o respectivo ocupante, Sebastião Fernandes Lamas, uma função, excedente,
de Desinfetador, referência 18, da
Tabela Numérica Especial de Extra-

numerário-mensalista da Divisão de
Defesa Sanitária Aenmal - Diretoria,
do Departamento Nacional de Produ-

ção Animal

Dara· idêntica

tabela

também em caráter excedente,
da
Inspetoria Regional no Estado de
SP.o Paulo, da mesma Dtvc.âc e Departamento .
Art. 2.° ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959: 138.° da Independência e 71.° da.
República.

EXEcuTIVO

Acre, da Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Departamento Na~il?n~ da
Produção Vegetal, para.
ídéntíea tabela do gervico Escolar da
Universidade Rural, do Centro Na":'
cional de Ensino e Pesquisas' Agronômicas; e
II - uma (1) função de Mecâníco
Especializado, referência 22, ocupada
por Carlos Moacir da Costa Ferreira,
da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Inspetoria Regional de Fomento Agrícola em
Teresina, no Estado do Piauí, da Divisão de Fomento da produção Vegetal, do Departamento Nacional da
Produção Vegetal, para idêntica tabela dos Trabalhos de Fomento à Silvicultura e Reflorestamento do País
do. Serviço Florestal.
'
Art. 2.° }i:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3,.Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro à.e
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DíECR:ETO N.!? 45.472

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 45.471 - DE 26
FEVEREIRO DE 1959

FEVEREIRO
DE

Transfere sem aumento de despesa
funções de Tabelas Numéricas gspecuus de Extranumerário-mensaUsta do Ministério da Açrtcuuurn, que
menciona.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

57, item I, da Constrttucãc, decreta:

Art. 1,0 Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes,
as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de mxtranumerario-m-nsatísta,
do Ministério da Agricultura, abaixo
indicadas :

I - uma (1) função de Auxiliar,
referência 15 ocupada por Assunção
Maria Silva de Barros,
da Tabela
Numérica Especial de Extranumerario-mensalista da Inspetoria Regional
de Fomento Agrícola no Território do

DE

-

1'9,59

DE

26

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
junção da Tabela Numérica Espe.,
cial: de Extranumerário-mensalista
do Ministério da Agricultura, e dá
outras providências.

O 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar. tigo 37, item I, da Constituição, decreta:

Art. 1. Çl Fica transferida, com o
respectivo ocupante, Libraçon Adolpho da Silva, uma função, excedeute, de Trabalhador, referência 19, da
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Núcleo Colonial Santa cruz, da extinta Divisão
de Terras e Colonização, para idêntica tabela do Serviço Médico, do
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, também em caráter excedente,
Art. 2.9 astc Decreto entrará em
vigor' na data de sua publícação.
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Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro
de 1959; 138. 0 da Independência e
71. 9 da República.
JUSCELINO KUBITSOHEK.

Mario Menegh'etti.

Messias Augusto Nogueira, devendo a
do ração correspondente ser levada a.
crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente' do mesmo Ministério.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro
de 1959, 1389 da Independência e 71Q
da República.

DECRETO 1'19 45.473 -- Dl!: 26

DE

FEVEREillO DE 1959

Transfere, sem aumento de despesa,
função de Tabela Numérica Especial de Bxtrcnusneráríc-mensatista
do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o' arttgo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica transferida, com o respectivo ocupante Francisco Edwalcto
de Albuquerque Mateus, uma função
de Auxiliar de Serviço, referência 20,
da Tabela Numérica Especial de Ex.•.
ta-anumerário-mensaltsta da Divisão
do Pessoal do Departamento de AdDistração, para idêntica tabela do
Serviço de Informação Agrícola, ambas do Mínísterío da Agricultura.
Art. 2.9 .âste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2·5 de fevereiro
de 1959, 138.9 da Independência e 71.Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes.

DEORETO N.O 45.475 FEVEREIRO

DE 26 DE

DE 1959

Aprova o Regulamento para a Escola
de Guerra Naval

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. ~1.0 Fica aprovado o Regulamento para a Escola de Guerra Naval, que com êste baixa, assinado pelo
Ministro da Marmha .
Art. 2.° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959, 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBrrSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia

REGULAMENTO PARA A ESCOLA
DE GUERRA NAVAL
CAPíTULO I

Dos Fins

DECRETO N9 45.474 FEVEREIRO

DE

DE

26

DE

1959

Suprime cargo extinto

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do artigo 19, alínea n,
do Decreto-lei n? 3.195, de 14 de
abril de 1941, decreta:
Art. 1Q Fica suprimido 1 cargo
de Tesoureiro (Alfândega de São
Luís), padrão CC-6, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda,
vago em virtude da aposentadoria de

A1:t. 1,0 A Escola de Guerra Naval
(EGN) é o estabelecimento da ME
que tem por finalidade preparar oficiais para as funções de Comando,
de Estado-Maior e de Direção de Serviços nos vários escalões.
Art. 2.0 Para a consecução da sua
finalidade, a EGN ministrará aos ofictaía conhecimentos relativos a:
a)
conduta geral da guerra;
b)
planejamento; execução e contrôle das operações navais, inclusive
operações anfíbias;'
c) organização das Fôrças Armacas, especialmente a da Marinha;
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técnica de trabalho em Estado-

d)

Maior;

e)
comando de unidades, de fôrças navais e anfíbias;

j)

organização e direção de Ser-

viços;
g)
assuntos de Interêsse nacional e
de cultura geral relacionados com a
conduta da guerra.

Art. 3." A EGN está subordinada

para todos os efeitos ao Chefe do Estado-Maior da Almada, dêle recebendo orientação doutrinária e tarefas
especiais compatíveis com as suas atívídades.
CAPfTU1..0

11

Da Organização

Art. 4." A EGN,sob a direção de
um DIretor (EGN-Ol), auxiliado pelo
Více-Diretor CEGN-02l, compreende

dois departamentos, a saber:
I
Departamento de

Ensino

,EGN-IO) ;
li -

Departamento de Adminlstra-

ção(EGN-20J.

Art. 5.° Os Departamentos terão
sua constituição e atríbuiçôes prevtstas no Regimento Interno.
CAP!TULO 111

Do Enstno

Art. 6.° 'A EGN mantém os seguíntes cursos:
a) Curso
Preliminar de Oomanao
(CO-Prel-Com), destinado ao prepa-'

Ia de oficiais do Corpo da Armada

para o Curso de Comando;
b)
Curso de Comando (CO-Com)
destinado ao preparo de oficiais do
Corpo da Armada para o exercício das
funções operativas do comando de
fôrças navais e fôrças anfíbias e para
o das funções de Estado-Maior;
c)
Curso Superior de Comando
{CO-Sup-Com) destinado à atualização e' aperfeiçoamento, de oficiais do
Corpo da Armada para o exercício
das funções de comando e de planejamento, nos altos escalões;
d)
Curso Preliminar de Comando
para Fuzileiros Navais (CO':PrelCom-FN) destinado. ao preparo de
oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais para o Curso de Comando para
Fuzileiros Navais;
e)
Curso de Comando para Fuzlleiros Navais (CO-Com-FN) destinado

ao preparo de oficiais do Corpo de
Fuzileiros Navais para o exercício das
funções operativas do comando, 00
comando de fôrças de desembarque
nas operações anfíbias e para o cas
funções de Estado-Maior;
j) Curso' Superior de Comando
para Fuzileiros Navais toe-suo-comFN). destinado à atualização e aperfeiçoamento de oficiais do Corpo de
Fuzileiros Navais para o exercício das
funções de comando e de planejamento, do emprêgo de fôrças de desembarque nos altos escalões;
g)
Curso Preliminar para Intendentes (CO-Prel...IM), destinado ao
preparo de oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha para o Curso
Especial para Intendentes;
h)
Curso Esp~ial para Intendentes (CO-Esp-IM) destinado ao prenaro de oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha para as funções
de Direção de Serviços e trabalho em
Estado-Maior;
i)
Curso Preliminar para Mê~diL:OS
(CO-Frel-Md) destinado ao preparo
de oficiais do Quadro de Médicos do
Corpo de Saúde da MarInha -para o
Curso Especial para Médicos;
1) Curso Especial para Médicos
(CO-IEsp-Md) destinado ao preparo
de oficiais do Quadro de Médicos do
Corpo de Saúde da Marinha para as
funções de DIreção de Serviços e trabalho em Estado-Maior;
l)
Curso Preliminar para Engenheiros (-OO-prel-EN) destinado ao
preparo de - oficiais do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navaís para o
CUl'SO Especial para Engenheiros;
m)
Curso Especial para Engenheiros (CO-Esp-EN) destinado ao preparo de oficiais do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais para as
funções de Direção de Serviços e trabalho em Estado-Maior.
Art. 7.° Os programas dos cursos
são elaborados pela EGN e aprovados
pelo Chefe do Estado-Maior da Armada.
Parágrafo único. Os programas
serão revistos
periodicamente, de
acôrdo com a evolução dos assuntos
de que tratarem e as determinações
do Chefe do EMA.
Art 8.° O Chefe do EMA fixará
as datas de inicio e término dos cursos, para cada periodo letivo. mediante proposta do Diretor da EGN-.
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Art. 9.° Os cursos da EG-N são,
em princípio, de freqüência obrfgatória· e ministrados em tempo Integral,
devendo, no entanto, obedecer ao regtme que fôr estabelecido no R60oimenta Interno, atendendo às possibilidades materiais da Escola e às
conveniências do Serviço da ME.
Art. 10. O ensino será orientado
no' sentido de preparar os oficiaisalunos para, fundados em sã doutrina e seguindo método de raciocínio
sistemático, dar solução correta aos
problemas militares.
CAPÍTUi,O IV

Da Matrícula e Aproveitamento

Art. 11. Os efetivos das turmas
para os vários cursos são fixados
anualmente pelo Chefe do EMA, mediante proposta do Diretor -da EGN,
via Diretoria do Pessoal da Marinha
ou Comando-Geral do Corpo de FUM
zlleiroa Navais.
Parágrafo único. O Diretor da
'ElON concederá matrícula aos oficiais índíead os pela Diretoria do Pessoal da Marinha ou pelo Comando
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.
Art. 12. Serão 'considerados habilitados nos Cursos Preliminares os
oficiais que tiverem apresentado todos os trabalhos distribuídos, e dêstes, um mínimo de 70% aceitáveis.
Art. 13. Os oficiais aprovados' nos
Cursos Preliminares, e que forem Indícados pela Diretoria do Pessoal da
Marinha ou Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, serão' submetidos a exame de admissão aos
Cursos de Comando e Especíaas.
§ 1.0 Serão considerados habilitados no exame de admissão os oficiais
que obtiverem um aproveitamento
global igualou superior a 50% do
máximo atingível, e um mínimo de
4(}% em cada prova.
0
~ 2.
Fica assegurado aos oficiais
inabilitados uma vez, no exame de
ucíentssão, o direito a novo exame.
§ 3.0 Os oficiais que faltarem a
qualquer prova do exame de admissão. sem motivo justificado pelo Diretor da EGN, serão considerados inabilitados.
§ 4.° Uma
segunda inabilitação
cassará o direito de matrícula nos
cursos em questão,

§ 5.0 O Regimento Interno tratará
dos motivos que poderão justificar
faltas aos exames.
Art. 14. O Diretor da EGN baixará instruçôes especificando as matérias do exame de admissão aos Cursos de Comando e EspeciaIs e fixando
outros detalhes,

Art. 15. Serão considerados habtltados nos Cursos de Comando e
Especiais os oficiais que alcançarem
aproveitamentn igualou superior a
60% do máximo atingível e obtiverem um "grau de con-ceito" satisfatório sôbre aptidão para. o exercício
de suas futuras funções operativas do
comando e para as de Estado-Maior
e de Direção de Serviços.
Art. 16. Serão matriculados nos
Cursos. Superiores os oficiais que,
aprovados nos Cursos de Comando
com aproveítaenento igualou superior
a 70% do máximo atingível, tenham
sido indicados pela Diretoria do Pessoa! da Marinha ou pelo Comando
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.
Art. 17. Serão habilitados nos
Cursos Superiores de Comando os oficiais que alcançarem aproveitamento
igualou superior a 70% do máximo
atingível.
Art. 18. Serão trancadas as ma-trículas dos ofíciaía-alunosc .
a)
"ex officío", as dos que tenham
faltado, por qualquer motivo, a mais,
de 20% do total de aulas do respectivo curso ou que não tenham conseguido mais de 30% de trabalhos aceitáveis, do total distribuído;
b) a pedido;
c) por motivo de moléstia devidamente comprovada.
§ 1.0 Os oficiais que tiverem as
matrículas trancadas na forma das
alíneas a e b dêste artigo serão considerados inabilitados, sendo-lhes tecultada nova matrícula
§ 2.0 A nenhum oficial, seja qual
fôr o motivo, será concedida matrícula no mesmo curso da EGN por
mais de duas vêzes,
Art. 19. O aproveitamento dos oficiais-alunos, ao término de ca-da curso, será expresso em letras designativas das faixas em que forem dístríbuídos os valores percentuais das
médias individuais, de acôrdo. com o
que estabelecer o Regimento Interno.'

ATOS DO PODER EXECuTIVO

498

Art. 20. Aos oficiais habilitados
nos cursos da EGN; excetuando-se os
Cursos Preliminares, serão confandos
diplomas.
Art. 21. Com autorização do Ministro da Marinha, poderão ser matrtculados nos Cursos Preliminares e
de Comando oficiais do Exército, da
Aeronáutica ou de Marinhas estrangeiras.
CAPíTULO

V

Do Pessoal

Art. 22.

A EGN dispõe do seguin-

te pessoal:

I _ Diretor, Oficial-General do
Corpo da Armada;
TI _ Vice-Diretor, Capitão-de-Mare-Guerra rio Corpo da Armada;
In - Chefes de Departamento
Dois CalJ'itães-de-Mar-e-Guerra do
Corpo da' Armada;
IV - Assistente do Diretor. Capitão-de-Corveta do Corno da Armada;
V Aiudante-de-Ordens do Diretor, Capitão-Tenente do Corpo da
Armada;
VI - Tantos oficiais, da ativa ou
da reserve.. dos diversos corpos e quadros da ME. quadros forem ne-essários, de ecõrõo com O Que estabelecer o Regimento Interno.
V:DI Tantas pracas do CPSA e
CP1SCFN quantas forem necessárias
aos serviços, de conformidade com o
previsto no Regimento Interno;
VIII - Tantos servidores cívís da
Tabela Numérica do Ministério da
Marinha, extranumerários e contratados, quantos forem necessários nos
serviços, de conformidade com o orevisto no Regimento Interno.

Art. 23. O Diretor, o Vice-Diretor,
o Chefe do Departamento de Ensino
e os Instrutores exarcerâo, efetiva e
cumulativamente, funções de ensino
e de Estado-Maior.
Art. 24. o. Diretor, o vice-Diretor,
o Chefe do Departamento de En6L10
e os Encarregados de Divisão deverão ter o Curso Superior e os demais
oficiais instrutores o Curso de Somando ou Especial; em ambos os casos, os oficiais deverão ter tido aproveitamento igualou superior a g{]%
do máximo atingível.

Art. 25 Os oficiais designados para
funções de ensino só excepcionalmente poderão ser dispensados anres
de exercê-las por dois anos consecutivos.
'
Art. 26. A EGN poderá ter onciais da Marinha dos Estados Unidos
da América como assessores do Departamento de Ensino.
Art. 27. A EGN poderá ter oficiais
do Exército e da Aeronáutica como
assessores do Departamento de Ensino, sempre que possível aprovados
no Curso de Comando da EGN.
CAPíTULO VI

Das Disposições Gertns

Art. 2-8. A critério do Diretor da
EGN, poderão ser convidados cidadãos de notável saber para Iecíonar,
fazer conferências ou preleções sôbre assuntos de suas especialidades
e de incontestável utilidade para consecucão dos propósitos dos cursos
da' EGN.
Art. 29, l'!:ste Regulamento será
complementado por um Regímento
Interno, elaborado e aprovado de
acôrdo com as normas em vígor .
CAPÍTULO VII

Das Disposições Transitórzas

Art. 30. Para todos os efeitos, flcam equiparados aos cursos previstos.
neste Regulamento:
a)
o atual Curso Básico de Comando, ao Curso Preliminar de 00manáo;
bv o atual Curso de Comando e
Estado-Maior, ao Curso de Comando;
C) o atual Curso Superior de Comando, ao Curso Superior de Oomando;
av o atual Curso Básico de '':::0_
mando para Fuzileiros Navais, ao
Curso Preliminar de Comando para.
Fuzlleiroa Navais;
el o atual Curso de Comando e
Estado-Maior para Fuzileiros Navais, ao Curso de Comando para Fuzileiros Navais;
f) o atual Curso Superior de Oc-.
mando para Fuzileiros Navais, ao
Curso Superior de comando para
Fuzileiros Navais;
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g) OS atuais Cursos Básicos de Serviços, aos Cursos Preliminares para
Intendentes, para Médicos e para
Engenheiros;
h) os atuais Cursos de Direção de
Serviço e Estado-Maior, aos Cursos
Especiais para Intendentes, para Medicas e para Engenheiros.
Parágrafo único, Para a aplicação
do presente artigo, entende-se por
"curso atual" o curso previsto no
Regulamento para a Escola de Guerra Naval, aprovado pelo Decreto número 41.224, de 20 de março de 1957.
Art. 31. A transição entre o Regulamento aprovado pelo Decreto !1Umero 41,224, de 20 de março de 19ã7,
e o presente, processar-se-á da seguinte forma:
a) os oficiais que, na data da entrada em vigor do presente Reguta..
menta, estiverem cursando os Cursos Básicos e os que dependerem de
exames relativos a êles, são considerados matriculados nos Cursos preliminares e terminarão êsses CurS0S
sob o regime previsto neste Regulamento;
b) os oficiais que, na data acima
referida, já tiverem sido aprovados
nos exames do Curso Básico, serao
considerados aprovados nos exames
de admissão a que se refere êste Regulamento;
C) os oficiais que, na data acima
referida, estiverem matriculados nos
diversos cursos, excetuando-se os >1U[sos básicos, terminarão os cursos na
forma dêste Regulamento, dispensado
o "grau de conceito".
ArL 32. Enquanto a EGN ruhcionar nas atuais instalações, o Cargo
de Chefe do Departamento de Aà
ministração não será preenchido, ficando as respectivas Divisões subordinadas ao Vice-Diretor.
Art. 33. No prazo de cento e vinte
dias a partdr da publicação do presente Regulamento em Boletim cio
M

Mmístérfo da Marinha, o Chefe 00

Estado-Maior da Armada submeterá
à aprovação do Ministro da Marinha
o projeto de Regimento Interno para
a EGN, elaborado de acorde com as
normas em vigor.
Rio de Janeiro, D. F., 26 de fevereiro de lS59. - Jorge do Paço
Mattoso Maia.

DECRETO N° 45.476 FEVEREIRO DE

Aprova

DE 26 DE

1959

o Regulamento da Diretoria
de Subsistência (DS~

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o Ar-

tigo 87, Inciso I, da Constttuíçâo Federal, decreta:
Art. I? Fica aprovado o Regula;"
menta da Diretoria de Subsistência
(R-89) que com êste baixa, assinado
pelo General de Exército Henrique
Baptista Duffles Teixeira Lott, Ministro de Estado dos Negócios da
Guarra ,

Art. 2(1 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nc 4,163,
de 30 de maio de 1939 e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959; 13lN da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

Regulamento da Diretoria
de Subsistência (D.S.)
TíTULO I
Generalidades
CAPíTULO I
DA DIRETOR.1A E SUAS FINALIDADES

ArL 1<;1 A Diretoria de Subsistência (DS) , diretamente subordinada à
Diretoria Geral de Intendência, incucibe-se das atividades relativas ao
suprimento de viveres e forragens:
Art. 2 9 À Diretoria de Subsistência
compete:
1) dirigir, coordenar
e fiscalizar.
consoante normas baixadas pela DG1,
as atividades dos órgãos subordinados;
2) regular as condições de aquisição,
recebimento,
armazenamento,
distrfhuiçâo e aproveitamento dos artígos que lhe compete suprir, inclusive para o equipamento do território
das Regiões Militares;
3) aprovar os programas das atívídades dos órgãos subordinados;
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4) fiscalizar a administração dos
artigos a cargo da Diretoria:
a) elaborando instruções, diretrizes
e normas técnicas reguladoras de sua
utihzaçâo, manutenção, armazenamento, conservação, proteção, acondicionamento e embalagem, inspeção,
especificação padronização e catalogação;
b) realizando visitas e inspeções;
5) adquirir diretamente ou por ín. termédío dos órgãos subordinados, de
conformidade com as normas instituídas pela DGI, os artigos necessários
ac suprimento a seu cargo, propondo
a importação dos inexistentes no mer"cedo nacional;
6) tratar dos assuntos de estatística na esfera de suas atividades;
7) Colaborar no preparo da mobilização, na esfera de suas atribuições;
8) estudar, com a colaboração das
Diretorias ele Saúde e de Veterinária,
o regime de alimentação de homens e
animais tendo em viste a fixação dos
tipos de rações;
9) et'aborar manuais técnicos;
10) colaborar no preparo da mobilização industrial, na esfera de suas
atribuíçôes:
11) elaborar e submeter à DGI:
a) programa das atividades da Diretoria;
b) proposta dos recursos flnanceíros necessários à execução de seus
encargos:
c) programa para
a execução de
reajustamento e. nivelamentos dos estoques dos suprimentos a seu cargo;
d) programa de aquisição e intercâ-nbío de víveres "e forragens.
TiTULO II

Organização
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 39 A Diretoria de Subsistência
compreende:
1) Direção;
2) 3 ttrés) Seções.
Art. 4Q E' diretamente subordinado
à Diretoria de Subsistência o Estabeiecímento Central de Subsistência
(ECSl

CAPíTULO TIr
DA ORGANIZAÇÃO PORMENORIZADA

Art. 59 A Direção da _Diretoria de
Subsistência -compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. GQ O Gabinete compreende:
1) Chefe;
10- Divisão (D/l) , Pessoal;
3) 2~ Divisão (D/2), Expediente e

2)

Serviços Auxiliares.
Art. 79 As Seções denominam-se:
1) 1~ Seção (S/I), Técnica;
2) 2~ Seção (S/2), Suprtmentc;
3) Seção Administrativa.
Art. 31? A Seção Administrativa
compreende:
1)

onerte:

contadoria;
Tesouraria;
4) Almoxarifado.
Art. 90 Em. função da disponibilidade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em subseções, de
forma a melhor atender fi, distribuição em seus encargos.
2)
3)

TíTULO !lI

Atribuições
CAPíTULO IV
Das Atribuições Orgânicas

I -

Do Gabinete

Art. 1'0. Ao Gabinete compete:
1) tratar de assuntos referentes a
pessoal e relações públicas;
2) dirigir os serviços auxiüares e de
expediente.
II -

Das Seções

Art. 11, A 11). Seção (S/I), Téc~
moa - incumbem o estudo e a elaboração da documentação visando a:
1) instrução militar e técnica do
pessoal, órgãos e unidades subordinadas;
2) técnicas de produção, obtenção,
recebimento, armazenamento, dístríbuiçào, recolhimento, reembolsável e
demais atividades referentes a suprimentos a carg-o da Diretoria;
3) legislação e manuais técnicos;
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4) preparação da mobilização, na
esfera das suas atribuições;
5) colaboração na mobilização industrial,
nos aspectos que lhe são
peculiares;
6) preparação
e atualização dos
dados estatísticos necessários à Diretoria para o desempenho das atribuições que lhe competem;
7) padronização, especificações, normas técnicas, acondicionamento e embalagem de suprimentos de víveres e'
forragens;
8) têcníca de manutenção e proteção do material e segurança do pessoal e das instalações;
9) concorrências públicas e administrativas e tomada de preços;
10) inspeções e fiscalização.
Art. 12. A 2~ Seção (8/2) Suprimento ~ incumbem o estudo e a elaboração da documentação visando a
orientação, a coordenação, fiscalização
c contrôle das atívídade.s reterentes:
1) à obtenção, produção, armazenamento, distribuição e recolhimento de
suprimento de víveres e forragens;
2) às operações de reembolsável;
3) à manutenção e proteção do material e suprimento.
Segurança do
pessoal e das instalações;
4) aos recursos e necessidades financeiras;
5) às necessidades referentes a pessoal e material da Diretoria e órgãos
subordinados;
6) ao reajustamento, transferência,
transporte, estocagem e nivelamento
de suprimentos;
7) ao intercâmbio de viveres, e forragens entre os Estabelecimentos de
Subsistência:
_8) às rações de víveres e torragens ,
Art. 13. A Seção Administrativa
competem: o estudo e a elaboração da
documentação visando:
1) aos assuntos administrativos da
atribuição da DS;
2) à coordenação e o contrõíe da
Contadoria, Tesouraria, Almoxarifado
e Aprovisionamento.
I

OAPíTULO

V

Das Atribuições Funcionais
I

~

Do Diretor

Art. 14. Ao Diretor de Subsistência compete:
1) orientar, coordenar e fiscalizar
as atividades da Diretoria e órgãos
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subordinados,
baixando díretrtces e
instruções, ou propondo ao Diretor
Geral de Intendência, quando escapar à sua alçada, as medidas necessárias;
2) aprovar o regimento interno da
Diretoria;
3) inspecionar e ordenar inspeções;
4) apresentar ao Diretor Geral de
Intendência os relatórios das inspeções realizadas, assinalando as deficiências verificadas e sugerindo es
medidas para sana-las;
5) manter-se ao corrente das atividades e necessidades da Diretoria
e órgãos subordinados;
6) orientar e coodenar a execução
dos trabalhos de mobilização e equipamento do território peculiares às
atividades da Diretoria;
7) colaborar com o Diretor Geral
de Intendência no que se refere à
formação e ao aperfeiçoamento de especialistas de subsistência;
8) propor ao Díretór Geral de Intendência a movimentação do pessoal
que julgar conveniente para a execução dos serviços a cargo da Diretoria;
9) indicar ou designar, quando fôr
o caso, o pessoal subordinado para
Integrar ou exercer comissões, fazer
cursos ou estágios;
lO) promover a elaboração de Regulamentos e Manuais Técnicos, de
ínterêsse da Diretoria;
11) aprovar os programas das atividades dos órgãos subordinados;
12) propor ao Diretor Geral de Intendência os programas dos trabalhos
necessários à execução de seus encargos, bem como os recursos .financeiros
correspondentes;
13) realizar e coordenar os estudos
referentes às rações de víveres e forragens, com a colaboração das Diretorias de Saúde e Veterinária;
14) delegar as funções de Agente
Diretor, quando julgar conveniente,
exclusivamente para os assuntos referentes à vida administrativa interna
da Diretoria;
II _

Do Chefe dó Gabinete

Art. 15. Ao Chefe do Gabinete
compete:
1) responder perante o Diretor de
Subsistência pelo funcionamento do
serviço a cargo do Gabinete;
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2) orientar, dirigir e fiscalizar os
estudos e a elaboração dos documen-

tos a cargo do Gabinete;

3) distribuir o serviço pelas Divisões, coordenando St!<'.S atividades;
4) despachar com o Diretor;
5) apresentai' os dados referentes
ao Gabinete e coordenar a elaboração do relatório anual da DS;
6) dirigir o cerimonial e os atos
sociais:
7) desempenhar, quando lhe forem
delegadas, as funções de Agente Diretor, na parte referente a vida administrativa interna da Diretoria;
S) coadjuvar o Diretor na Instruçâo do pessoal da DS.

III -

Dos Chefes de Seçâo

Art. 16,

Aos
Chefes de Seção
compete:
1) orientar, dirigir e fiscalizar .os
estudos e a elaboração dos documentos a cargo da Seção, ficando por
êles responsável perante o Diretor;
2) distribuir o serviço pelos oficiais
da Seção, ou Subseções, coordenando-lhes as atividades;
3) despachar com o Diretor;
4) apresentar os dados necessários
à elaboração do relatório anual da
Diretoria;
5) organizar o calendário dos trabalhos da Seção:
6) .propor, em função da disponibilidade em pessoal, o desdobramento
da Seção em Subseções .

IV -

Do Chefe da Seção Administrativa

Art. 17. Ao Chefe da Seção Administrativa compete as funções
regulamentares de Fiscal Administrativo.
TiTULO IV

Outras Disposições
CAPíTULO VI
DOS ÓRGÃOS

18.

O

CAPíTULO
DISPOSIÇÕES

vn
GERAIS

Art. 19. O Chefe do Gabinete e
os de Seção, para efeito de disciplina e justiça,' têm atribuições equivalentes às de comandante de Unidade.
Art. 20. Em complemento às prescrições contidas neste Regulamento,
a DS elaborará seu regimento interno.

. tNDICE GERAL (Analítdco)
TITULO I -- Generaliaa(l,eH
CAPITULO I Da Diretoria e suas finalidades
Art. 19 - Pínahdade
Art. 2'} - Competência
TITULO II - urçuuueaçao
- D:::: organízacâc geral
Art. 31; - Estrutura aa Diretoria
Art.. 4" - orgàos subordinados
Ci.PÍTULQ ~II Da organízaçàc pormenorizada
Art.. 59 - Orgamzaçào da Direção
Art.. üv - Orgamzaçáo til" Gabinete
Art. 7<;' - Denommaçao das Seções
Art. 89
Organização da Seção Administrativa
Art. 99 ~ Desdobramento das Seções.
CAPíTULO II

SUBORDINADOS

Estabelecimento Central de Subsistência (ECS) incumbe-se das atividades relacionadas
com:
1)
a obtenção, produção, recebimento, armazenamento, suprimento,
conservaçàc e transrormaçào. de viveres e forragens;
2) a formação de especialistas.
Art..

Henrique Lott.
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trunacoes

A

Das atrtbu.cõer orgânicas

CAPITULO IV -

Art 10 Atrtbuiçôes de Gabinete
Art. 11 - Atribuições da secao 'I'ecníca (S/I)
Art. 12 - At.ncuiçoes da Seçào -upnmento (8/2)
At-t B - Ati touíçôes da Seção Administrativa
CAPiTULO v _ Das arnbuicôez funcionais
Art.
Art.
Arü.
Art.
TíTULO LV

14
15

Atrtnuiçóes do Diretor
AtribUIÇÕE':; do Chefe do Gabinete
Atrtbtnçóes dos Chefes de Seçac
At.ri)JUIçÔ2S do Chefe da Seção Administrativa

Ib
17
--

Uut1'a~

uumomcoes

CAPÍTULO VI -- 'órg aos SUb01 dínados

Estabeíecimentc Central de Subsistência

Art. 18 CAPiTULO VII -

Dísposíçóes gerais.

íNDICF DE ASSUNTOS

(Remissivo)

Aumesuacac
Atribuições da DS

.

.

Artigo
Art. 29 8)

Página

Atrzowçoes
da
Da
Da
De
Do
Do
Da
Da

Chefia do Gabinete .'
.
Onetía das seções
.
Chefia, da Seçàc Administrativa
Diretor de Subststencía . .
.
Estaneleramentu Centrai de Subsistência
Oaomete
.
P. Seção (S/l) , I'ecníca
.
2:). Seção (S/2), Suprimento
.
Da Seçáo Administrativa
, ..
Diretor ae siunnstencio:
.atrttnnções
LJ2SCIpllna e Justiça
Atrtouiçoes

tsstaoetecimento Central ae Sutinstêncía
Fmandarte
Subordínaçâo

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

15
16
17
14
18
10
11
12
13

Art. 14
Art. 19
Art. 18
Art. 49

Estat2stlca

Atrtoutcôes da DS
Estudo ~ f' eíaboraçâo

GaOZ1Lete

.ammuccca

Orgamzaçào

Art. 29 6)
Art. 11 6)
Art. io
Art. 69

meneccee e rtecatuucao
Estudo

e

eíaucraçâc

Art. 11 10)

Motnnzaçao

Atrtnuiçôes da DS
Estudo e etaboraçâo

Art. 29 7)
Art. 11 4)· e 5)

Pessoa! e Relações .t'üIJ[1cas

Assuntos de
Programas
Aprovação

Art. 10 1
Art. 29 3)
Art. 14 11)
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«ecnrsos l"znance-rüs
Atribuições da DS

_
Atrfbulçóes do Diretor de Subsistência

Art. 29 11 b
Art. 14 12)

.

.

Reg'lmento Interno
Elaboração

Art. 20

seçoes
Atribuições

.

Denominações
Desdobramentc
Organrzaçâc

'

. . . . . . . ..

.

ll). Seção- (S/I), Técnica

.
.
.
.

2a Seção (8/2), Suprimento
_
.
Seção Administrativa.
. ..............•..
DECRETO Nº 45.477 -

DE

26

DE

FEVSREIRO . DE i959

Aprova o Regulamento da
de Finanças (DF).

Diretoria

o Presidente da República, usando
da atíbruíção que lhe confere o Artigo 87. Inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da
Diretoria de Finanças
(R-53) que com éste baixa. assinado pelo General de Exército Henrique Baptista rrurncs Teixeira Lott,
Ministro de Estado dos Negócios da
Guerra.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as dispostçôes em
contrário.
Rio. de Janeiro, 26 de fevereiro
de 1959; 13SQ da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KU3ITSCHEK

Henrique Lott

Regulamento ria Diretoria
ele Finanças (D.F.)
TiTULO I
Generalidades
CAPíTULO I
D....

DIRETORIA

E

SuAS

FINALIDADES

Art. 1Q A Diretoria de Finanças
(DF), diretamente subordinada à Diretoria Geral de Intendência, Incum-

Art. 16 e 17)
Art. 79

Art. 99
Art. 39
Art. 11
Art." 12

Art. 13

be-se das atividades relutívas ao suprimento dos fundos e ao contrôle
do seu emprêgo.
.
Art. 29 A Diretoria de Finanças
compete:
1)
dirigir, coordenar e fiscalizar,
consoante
normas baixadas
pela.
DGI, as atividades dos órgãos subordinados;
2) regular as condições de recebimento, pagamento e 'distribuição de
fundos que lhe 'compete suprir; bem
como as de comprovação do seu emprêgo:
3) fixar normas relativas 9- arrecadaçâo de receitas e ao respectivo
destino;
4) aprovar os programas das atividades dos órgã-os subordinados;
5)' fiscalizar, tàcnlcamente, o emprêgc de fundos;
6) elaborar instruções, diretrizes e
normas técnicas reguladoras da contabilldade e escrituração de movimenta financeiro a cargo dos órgãos
de Finanças e das Unidades àdmí-

nístratrvas:

7) elaborar instruções e diretrizes
reguladoras das inspeções técnicas f
administrativas, bem como da toma;
da de' contas;
8) organizar os cadastros dos órgãos de Finanças e registros sistemáticos do seu movimento tmanceí1'0 mantendo-os atualizados:
9) tratar dos assuntos de estatístlca na esfera de suas atividades;
1'Ü') colaborar no preparo da mobilização, na esfera de suas atribuíções:
11) prover o numerário correspondente aos créditos atribuídos ao Ministério da Guerra;
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12) distribuir aos Estabelecimentos
de Finanças o numerárfo destinado
i;,s Unidades Administrativas;
13) transferir; entre os órgãos pagadores, os proventos dos pensionistas, quando êstes o solicitarem;
14) elaborar e submeter a DGI:
a) programa das atividades da Diretoria;
z» proposta dos recursos financeiros necessários à execução de seusencargos:
c) instruções visando a aímplitfficar o expediente e ce processos de
suprimento do numerário das Unídades Administrativas, tpessoal e
material) e a estabelecer normas de
fiscalização
prévia e posterior, que
facultem a apuração de Irregularidades ou da não observância dos
preceitos administrativos vigentes

2) 2~ Seção (8/2), Contadoria;
3) 3'.\ Seção (S/3), Contrô1e;

4)

4~

Seção

(S/4) ,

Contencioso-

Financeiro.
Art. SI? K'11 função da disponibilidade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em Subseções,
de forma a melhor atender a distribuição de seus encargos.

TiTULO III
Atribuições
CAPíTULO
DAS

ATRIBUIÇÕES

I

Do

-

IV
ORGÂNICAS

Gabinete

Art. 99 Ao Gabinete compete:
tratar de assuntos referentes a
pessoal. e relações públicas;
2) dirigir os serviços auxiliares e
de expediente.
1)

TiTULO 11
Organização
CAPíTULO
DA

ORGANIZAÇÃO

Al't. 31? À
compreende:

II

Ir
GERAL

Diretoria de

Finanças

1) Dírecão:
2) 4 (quatro)

Seções;
Art. 49 São diretamente subordinadas à DF:_
1) Estabelecimento Central de Fínanças:
2) Pagadoria central de Inativos
e Pensionistas.
CAPíTULO
DA

ORGi'.NIZAÇÃO

IIr

pORMENORIZADA

Art. 59 A Direção da DF compreende:

Diretor;
Gabinete.
Art. 69 O Gabinete é constituído
de:
1> Chefe;
2) F: Divisão (D/l) , Pessoal;
3) 2a Divisão (D/2) , Expediente e
Serviços Auxiliares.
Art. 79 As Seções denominam-se:
1) P
Seção (S/1), Crédito e Numerárío:
1)
2)

Art . 10.

-

Das

Seções

A 1\.10 Seção (S/D, Cré-

dito e Numerário ~ compete o es~
tudo e a elaboração da documentação visando:
1) ao estabelecimento das condições de recebimento, pagamento e'
distribuição dos fundos supridos pela
Diretoria;
2) à fixação de normas relativas.
à arrecadação de receitas e respectivo destino;
3) à previsão e distribuição de'
créditos da alçada da Díretoría.;
4)
à proposta de recursos fínancetros afetos à Diretoria;
5) ao suprimento de numerário aos,
órgãos diretamente subordinados e
Estabelecimentos Regionais de Finanças;
6) às relações com a Comissão
Superior de Economia e Finanças,
Ministério da Fazenda e Banco do.
Brasil S, A.
Art. 11. A 2a Seção (8/2), Contadoria - compete o estudo e a elaboração da documentação visando;
1) à adoção de métodos, processos.
e sistemas de contabilidade e escríturaçâo, referentes à Finanças;
2) à coordenação, execução e contrôle da contabilidade financeira;
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3) à orientação e preparação dos
.trabalhos de mobihzaçào a cargo da

Drretorta:
4) s; preparação e atualização dos
.dados estatísticos necessários à Diretoria para o desempenho das atrí.buíçôes que lhe compete;
5) às relações com a Contadoria
Secional do Ministério da Fazenda.

Art. 12.. A 3~ Seção (S/3), Contrôle - compete:

1) proceder ao exame e verifica.çâo dos Processos de prestação de
Contas dos responsáveis pela gestão
de fundos atinentes a material, in-

vestimentos e outras despesas;
2) organizar e manter atualizado
.0 Cadastrados Inativos e Pensionistas;
3) elaborar instruções, diretrizes e
normas atinentes a inspeções técní.cae e administrativas, tomadas de
contas e fiscalização técnica do em-prêgo de fundos;
4)
prescrever normas concernentes à organização e preparo dos Processos de Prestação de Contas das
Unidades Administrativas e a outros
responsáveis por gestão de numerário'
5) organizar e manter atualizado
o registro dos elementos estatísticos.
Art. 13. A 4~ Seção (S/4) , Con-tencíoso Fínanceíro - incumbem o
estudo e a elaboração da documentação relativa aos seguintes assuntos:
1) direitos creditórios de ordem
.fínanceíra de pessoas físicas e jurídicas;
2)
exercícios findos, contratos e
ajustes;
3)
legislação, regulamentos, instruções e jurisprudência relativos à
.fínanças, de interesse do Ministério
da Guerra.
CAPíTULO
nr,S

ATRIBUIÇÕES

V

par a sua alçada, as medidas necessárias;
2)
aprovar o regimento interno;
3) inspecionar e ordenar Inspeções:
4) apresentar ao Diretor Geral de
Intendência os relatórios das inspeções realizadas, assínaíando as deficiências verificadas e sugerindo as
medidas para saná-las;
5) manter-se ao corrente das atividades e necessidades da Diretoria
e órgãos subordinados;
6) orientar e coordenar os trate,lhos de mobilização peculiares às atividades da Diretoria;
7) colaborar com o Diretor Geral
de Intendêncía no que se refere à
formação e aperfeiçoamento de especialistas de finanças;
8) propor ao Diretor Geral de Intendência a movimentação do peescal
que julgar conveniente para a execução dos serviços a cargo da Diretona:
9') indicar ou designar, quando for
o caso, o pessoal subordinado para
integrar ou exercer comissões, fazer
cursos ou estágios relativos aos aSS1Ultos afetos à sua Diretoria:
10) promover a elaboração de Regulamentos e Manuais Técnicos;
11) aprovar os programas dos órgãos subordinados;
12) propor ao Diretor Geral de Intendência os programas de trabalhos
necessários à execução de seus encargos, bem como os recursos financeiros
correspondentes;
13) manter entendimento direto
com o Chefe da Comissão Superior
oe Economia e Finanças sôbre o processamento de créditos, numerário e
assuntos correlatos;
14) entender-se diretamente com o
Diretor-Geral do Tesouro Nacional,
Contador Geral da República e outras
autoridades fazendárias sôbre o PlOcessamento dos assuntos que lhe são
inerentes;
15) dirigir-se diretamente ao Banco
do Brasil S. A., sõbre os assuntos
relativos ao provimento de numerários
atribuídos ao Ministério da Guerra.

FUNCIONAIS

II I

Do Diretor

Art. 14. Ao Diretor de Finanças
'Compete:
1) orientar, coordenar e fiscalizar
as atividades da Diretoria e órgãos
subordinados, baixando diretrizes e
instruções, ou propondo ao Diretor
Geral de Intendência, quando esca-

Do Cnete do Gabmete

Art. 15. Ao Chefe do Gabtnete
compete:
1) responde): perante o Diretor de
Finanças pelo funcionamento do serviço a cargo do Gabinete;
2) orientar, dirigir e fiscalizar os
estudos e a elaboração dos documentos a cargo do Gabinete;
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3) distribuir o serviço pelas Dlvícoordenando suas atividades;
despachar com o Diretor;
5) apresentar os dados referentes
ao Gabinete e coordenar a elaboração do relatório anual da DF;
6)
dirigir o cerimonial e os atos
.sccíaís:
7) coadjuvar o Diretor na instrução
no pessoal da DF.

TíTULO IV

sões,
4)

III -

Dos Chefes de Seção

Art. 16. Aos Chefes de Seção compete;
1) responder perante o DIretor peto
'funcionamento do serviço a cargo da
Seção;
2) orientar, dirigir e fiscalizar os
estudos e a elaboração dos documentos a cargo da Seção;
3) distribuir o serviço pelos oficiais
<la Seção, ou Subseções, coordenandolhes as atividades;
4) despachar com o Diretor;
5) apresentar i os dados necessários
à "elaboração do relatório anual da
Diretoria;
6) organizar o calenuárto dos trabalhos da Seção;
7) propor, em função da dísponlnlIidade em pessoal, .o desdobramen ru
da Seçâo em Subseções.

Outras Disposições
CAPíTULO VI
DOS ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Art. 17. O Estabelecimento CenL1'a1
de Finanças (ECF) tem por fim suprir as necessidades pecuniárias e a5segurar o emprêgo regular dos recursos financeiros geridos pelas Organizações e agentes da administração, no
terntórío da 1~ Região Militar.
Art. 18. A Pagadoria Central de
Inativos e Pensionistas {PCIPl tem
por fim centralizar o pagamento a
todos os inativos e pensionistas no
território da 1~ Região Militar.
CAPíTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. O Chefe do Gabinete e os
de Seção, para efeito de díscípllna e
justiça, têm atribuições eqüívalentes
às de comandante de unidade.
Art. 20. Em complemento às prescrições contidas neste Regulamento,
a DF elaborará seu Regimento Interno. - Henrique Lott .

íNDICE GERAL (Analítico)

TíTULO I -

Generalidades

CAPÍTULO

Art.
Art.
TíTULO II CAPÍTULO

I -

Da Diretoria e suas finalidades

1.9 - Finalidade
2.9 - Competência
Organizaçâo

II ~ Da organização gerá!

Art. 35' Art. 4.9 CAPÍTULO

III -

Estrutura da Diretoria
órgãos subordinados
Da organização pormenorizada

- Art,. 5-.9 - Organização da Direção
Organízaçâo do Gabinete
- Art. 6.9
- Art. 7.9 - Denominação das Seções
- Art. 8.9 - Desdobramento das Seções
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TíTULO UI -

-

Atribuições

CAPÍTULO IV -

-

Art.

-

Art. 10. -

-

Art. 11 -

-

Art. 12

-

Art. 13 -

-

CAPÍTULO V -

Das atribuições orgânicas

Atribuições do Gabinete
Atribuições da Segão Crédito e Numerário (S/I)
Atribuições da Seção contadoria (8/2)
Atribuições da Seção Oontrôle (S/3)
Atribuições da Seção Contencioso Financeiro (S/4)
Das atribuições funcionais

-

Art. 14 -

Atribuições do Diretor

-

Art. 15 -

Atribuições do Chefe do Gabinete

-

Art. li} -

Atribuições dos Chefes de Seção

Outras disposições

CAPÍTULO VI -

-

9.9 -

-

TíTULO IV -

-

EXECUTIVO

Art. 17 Art. 18 -

CAPÍTULO VII -

Dos órgãos subordinados

Estabelecimento Central de Finanças
Pagadoria Central de Inativos e Pensionistas
Disposições gerais

íNDICE DE ASSUNTOS (Remissivo)
Atribuições

Da
Da
Do
Do
Da
Da
Da
Da
Da

Chefia do Gabinete .. "
Chefia das Seções
Estabelecimento Central de Finanças
Gabinete
_
Pagadoria Central de Inativos e Pensionistas
1. Seção (S/I) Crédito e Numerário
,
2.~ Seção (S/2) Contadoria
3.~ Seção (S/3) Contrôle
.
4.~ Seção (8/4) Contencioso Financeiro ,

.
.
.
.
.
.
.
.
,

Artigo
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 9.Q"
Art. 18
Art. 10

Art. 11
Ar-t. 12

Art. 13

Diretor de Finanças

Atribuições

Art. 14

Disciplina e Justiça

Atribuições

Art. 19

Estabelecimento Central de Finanças

Finalidade
Subordíneção

Art. 17
Art. 45'

Estatístíca

Atribuições da DF
Estudo e elaboração

Art. 2.Q 6)"
Art. 11 4).·

Gabinete

Atribuicões
Organização

.

Art. 9,9
Art. 65'
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EXECUTIVO

Mobilização

Atribuições da DF
Estudo e elaboração

Art. 2.9 7)

.

.

Art. 11

3)

Art. 9. 9

1)

Pessoal e Relações Públicas

Assuntos de ....... _...
p açculoria Centrai de

Ina~ivos

Finalidade

.

Subordinação

.

e Pensionistas
Art. 18
Art. 4.<'>

Programas

AProvação

Art. 2.9

4)

Recursos Financeiros

Atribuições da DF
Atribuições do Diretor de Pínanças

Art. 25' 11) c
Art. 14

12)

Regimento Interno
Elaboração

Art. 20

Seções

Atribuições
Denominações
Desdobramento
Organização
1.~

Art. 16
Art. 7.9
Art. 3.9

Seção (S/I) Crédito e Numerário

2.l.'- Seção (8/2)
3.l). Seçâo (8/3)
4.l). Seção (8/4)

Contadoria , .
Contrôle.
.
Contencioso joínancetro

DECRETO N9 45. 478

~

DE

26

DE

FEVEREIRO DE 1959

Cria o estandarte-distintivo para a
Fortaleza de São João e 29 Grupo
de Artilharia de Costa.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' criado o estandarte-distintivo para a Fortaleza de São' João
e 29 Grupo de Artilharia de Costa, de
acôrdo com o modêlo que a êste
acompanha, obedecendo as seguintes
características:
~ Campo de azul ultramar, orla
amarela com 1/9 de altura de tralha;'
~ Pala de vermelho com 3/9 de
altura de tralha, dividindo o campo
do Estandarte;
~ Brocante, sôbre a pala, constando de Brazão de Armas de Eatácío de
Sá (sendo português enxaquetado de
prata e de azul dos Sá), tendo por

,

.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

35'
10

11
12
13

timbre o distintivo da Artilharia de
Costa em ouro;
~ Acima do escudo, em arco e atingindo inclusive o campo, a palavra
FORTALEZA e sob o mesmo também
em arco assimétrico a palavra DE e
logo abaixo SAO JOAO, em caracteres de ouro;
- A dextra o uc 1565 e a sinistra
1618, em caracteres de ouro;
~ Franja de ouro em tôda volta;
~ Laco militar com as côres nacionais "e a inscrição em ouro: 2Q
GRUPO DE ARTILHARIA DE COS~
TA;
~ Dimensões: 0,81 x 1,10.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio dê Janeiro, 26 de fevereiro de
J.959; 1389 da Independência 71Q da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.
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DECRETO N9 45.479 -

DE 26 DE

FEVEREIRO DE 1959

Aprova o Regulamento das Colónias
Militares de Fronteira na A.. ma,::ônia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87 inciso I, da Constituição, de
conformidade com a Lei nv 2.597, de
12 de setembro de, 1955, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento _das Colônias Mílítares de
Fronteira na Amazônia, que com êste
baixa, assinado pelo Marechal R/I
Henrique Baptista Duffles 'I'eíxeira
Lott, Ministro da Guerra,
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

I-I enrique Lott

Regulamento das Co I ô n i a s
Militares de Fronteira na

Amazônia
TiTULO I

Dispos-ições Gerare
CAPITULO I
DA FINALIDADE

Art. 19 As Colônias Militares de
Fronteira da Amazônia são organizações simples e de finalidade imediata. Originam-se dos próprtos elementos militares de fronteira atualmente existentes,
cuja localização
obedeceu essencialmente à condição
de segurança. Acrescidos de aigumaa
ínstalaçôes. modificadas
estruturalmente, transformar-se-ão em centros
de produção e subsístêncía para. a
população local. sem prejuízo de sua
missão de segurança,
Art. 29 As finalidades das Colônias Militares de Fronteira são, principalmente:
a\ nacionalizar as fronteiras do
pais, particularmente aquelas
nac
assinaladas por obstáculos naturatn:

5]1:

criar e fixar núcleos .de pop.ilanacional nos trechos das fronteiras, situadas defronte das zonas
ou localidades prósperas do pais vtzínho, bem como nos daqueles ondehaja vias ou facilidades de comuntcaçôes (rios navegáveis, estradas ou
campos) que dêem franco acesso ao
território nacional;
C) promover o desenvolvimento da
populaçâ.. o nacional nas zonas ou nas
Iocaltdades de fronteira onde haja
exploração de minas, indústria pastoril ou agrícola em mãos de estrangeiros de país limítrofe,
Art. 39 As Colônias Militares de
Fronteira serão atribuídos meios e
condicôes que assegurem· os seetnntes benefícios mínimos às longínquas
regiões fronte1riças da Amazônia:
a) vigilância efetiva da frcntelrn:
b) formação de pequenos núcleos
de população nacional selecionada,
produtiva e bem assistida sôbre a linha de fronteira ou nas suas próximidades imediatas, em pontos exigidos pelos superiores ínterêsses nacionais;
c) contribuição ao desenvolvímento adequado demográfico, social eeconômico das imensas áreas
Que'
medeiam entre os centros de maior
expressão da região amazônica e li.
linha de fronteira. particularmente
nos vales dos rios navegáveis de nenetração e a cavaleiro de penetrantes;
d) presença do pavilhão brasüeíro
em pontos extremos do nosso estiaco amazônico, afirmando de forma:
inequívoca a posse de. terra e a nossa soberania naquelas regiões, Bot)
condlcões de assistência e trabalho
oue constituam motivo de orgulho
nacional.
Art. 4'1 Consideradas as condições
Impostas pelo singular e caprichoso
meio amazônico, para que as Colônias Militares de Fronteira possam:
assumir com sucesso os encargos dos
Artigos 2Q e 39 dêste Regulamento,
encargos que explicam, justtrtcum e
até impõem, no interêsse da Amazônia e do Brasil, a sua crtacáo e
instalação, torna-se Impresctndtvet acooperação com o Exército de tôdas
as demais entidades federais, estaduais e mesmo privadas, responsáveta
na Amazônia pela sua segurança e
pelo seu desenvolvimento em todos.
os sentidos.
b)

çâo
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§ 2.9 Para maior rapidez nas ligações e soluções conseqüentes, e
maior objetividade nos trabalhos, ?
GEA terá como assessõres representantes dos Departamentos e Diretorias que a prática aconselhar.
§ 3.9 No Comando Militar da Amazônia os trabalhos ficarão a cargo
da Comissão Militar de Estudos
(CME) , criada pela Nota Reservada
n . Çl 23-D3-E, de 20 de janeiro de
1956. presidida pelo Comandante Militar da Amazônia e 8.~Região Militar, e cuja constituição ficará a seu
critério.
cial de saúde Pública (SESP) e o
As atividades da CME deverão ser
Departamento Nacional de Endemias
centralizadas na Seção de PlanejaRurais (DNERu); as Prelazias: os
mento e Cooperação do QG do CoGovêrnos estaduais e dos territórios,
mando Militar da Amazônia e 8.~
o Serviço de Proteção aos Indios (8
Região Militar.
P. I. ), e demais organismos cxisArt. 6.9 Como ortentaçâo geral, as
tentes ou que venham a ser criados
ligações e entendimentos de que trana Amazônia, relacionados com a sua
ta o Art. 5.9 dêste Regulamento desegurança e o seu desenvolvimento,
verão ter como objetivo o seguinte:
que resultem em medidas práticas e
"Objetivas de cooperação e assistêna) com a 1.l.'- Zona Aérea e o 4.Q
cia reciproca, e ação conjunta.
Distrito Naval:
§ 2." Na forma dêste Artigo, deve- participação efetiva e constante
rão também ser asseguradas na Cade Unidades aéreas e navais no papital Federal, através dos
órgãos
trulhamento da fronteira e dos nos
"competentes do Exército, as lígaçôes
navegáveis de penetração e frontei-rie entendimentos que se fizerem neços;
_
cessários, em trabalho coordenado
- participação mais amiudada na
com o Comando Militar da Amazôassistência aos elementos de trontcínia.
ra do Exército;
b) com a Superintendência do PlaCAPíTULO 11
no de Valorização Econômica da Amazônia:
DA COORDENAÇÃO E DOS ENTENDIMENTOS
- convênios na forma precoruzaoa
na Lei n. Q 1. 805, de janeiro de 1953
Art. 59 Para a obtenção de bons reque criou a SPVEA, e nas indicações
sultados imediatos, praticas -e objetido Primeiro Plano Qüinqüenal da
vos condizentes com as altas finalidaSPVEA, que assegurem o apo.o finandes que se tem em vista, com a sinceiro para as construções assistenciais
-gularidade e importância das medide caráter civil e às atividades agrodas determinadas pela Portaria Repecuárias das Colônias Militares de
servada .n.c 141, de 8 de setembro de
Fronteira, garantidoras de uma as1958, com as condíçôes particularíssistência razoável às pequenas cosimas do meio amazônico, e com os
munidades, e de uma produção com
recursos disponíveis; os trabalhos, livistas à auto-suficiência no que for
gações e entendimentos relativos às
compatível com as condições locais;
Colônias Militares de Fronteira, dec) com o Serviço de Navegação e
verão se processar segundo o organoAdministração dos Portos do Pará.
grama do anexo 1.
com base na feição pioneira dessa
autarquia, tendo em vista a criação
§ 1. 9 No Estado-Maior do Exército
de condições tavoraveis ao desenvolOs trabalhos, na forma dêste Artigo,
vimento dos vales dos rios navegaficarão a cargo do Grupo de Estudos
veís, entre os quais avulta a do transda Amazônia (GEA) , que deverá ser
porte fluvial- regular:
integrado, por representantes das seções interessadas, sob a chefia do
navegação pelos barcos dos
Chefe da Subseção de Operações
SNAPP, dos rios JAVARY, IÇA e
.S.l!. Seção.
J APURA, ainda náo atingidos por

§ 19 Dessa forma, deverão s~~ mantidas através do, Comando Mílltar da
Ama~ônia (eMA). freqüentes e permanentes ligações e entendimentos
com a 11!- Zona Aérea (ll). ZAe); o 4'l'
Distrito Naval (49 DN); a Superintendência do Plano de varonzacão
Econômica da Amazônia (SPVEA);
.os Serviços de Navegação e Adrníníatração dos postos do Pará (SNAPP):
o Instituto Agronômico do Norte
(IAN) c 03 órgãos de fomento vegetal e animal federais e estaduais; o
"Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA); o gervíco Espe-
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êssc benefício, e por isso mesmo maís
retardados no desenvolvimento dos
seus vales, ricos em essências florestais de valor econômico;
d) com o Instituto Agronômico do
Norte e os demais órgâcs de pesquisas e de fomento vegetal e animal,
federais e estaduais
- orientação e assistência técnicas,
tendo em vista produção compensadera, racional, ~ adequada e econômica:

- fcrnectmento de sementes e mudas selecionadas, de espécies e raças
de animais de pequeno e de grande
porte, indicados para exploração na
região, 'bem como 'de material adequado de produção e de combate às
pragas:
....:: cursos prátícoa abreviados, nas
sedes dessas organizações, para· soldados e graduados selecionados segundo suas aptidões e grau de interesse, nos moldes dos de formação de
capatazes rurais e de técnicos agrícolas;
- aproveitamento, por parte dessas
organizações técnicas, de áreas disponíveis nas Colônias Militares de
Fronteira, e das facilidades e recursos
que elas possam oferecer, inclusive
de mão de obra,para culturas e experimentações de interêsse daquelas
entidades;
e) com o Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia:
- obtenção de dados e informações
sôbre plantas e animais úteis e nocivos da área amazônica, tendo em
vista a organização, e, posteriormente, a atualização do Manual de Sobrevivência' na Selva;
. . . ,. . aproveitamento das áreas, dos
recursos e das instalações das Colônias Militares de Fronteira para pesquisas de natureza científica de interesse do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia;
j) com o Serviço Especial de Saúde Pública e o Departamento Nacional de Endemias Rurais;
- orientação e assistência técnicas, tendo em vista principalmente
a profilaxia, o saneamento, as medidas de higiene coletiva, e o combate
às endemias;
_ aproveitamento dos recursos materiais e em pessoal especializado cas
Colônias Militares de Fronteira, no
trabalho de assistência às populações
dispersas em tôrno dessas Colônias;
g)
com as Prelazias:
- presença freqüente nas Colônias,
de missionários atuantes na região. de

forma a proporcionar ao pessoal assistencta religiosa compatível, contribuindo para a elevação do nível
moral e educacional nas pequenas
comunidades;
- uttlízaçáo das Colônias Militares a fim de facilitar o trabalho dos
míssíonártos na sua obra de catequese do selvícoln, com aproveitamento
dos seus recursos e facilidades, inclusive de guias ou acompanhantes,
em casos especiais;
h) com os govêrnos dos estados e
terrttóríos .
- cessão de áreas, quando fôr o
caso, para a instalação de Colônias
Militares de Fronteira, nas condições
previstas neste Regulamento, de vea
que elas constituem fatores de alta
valia no desenvolvimento de Iongínquas regiões desses estados e territortos:
- apoio dos órgãos de educação,
de fomento e de saúde;
i) -com o Serviço de Proteção aos
Indios:
- apôio recíproco com vistas à
assistência e proteção do aborígene,
Com base, princIpalmente, no fornecimento de meios de trabalho .agrícola e na assistência médica, mas no
seu próprio ambiente.
CAPíTULO

m

DA CONSTITUIÇÃO E DOS TIPOS

Art. 7. Q Relativamente ao pessoal,
a Colônia Militar' de Fronteira com-

prenderá os militares em serviço, as
suas famílias e a população civil;
esta constituída pelos funcionários,
empregados, colonos e suas famílias •
Art. 8.° Somente serão criadas Colônias Militares de Fronteira em regiões que não constituam núcleos de
importância relativa sôbre pontos na
linha de fronteira ou nas suas proximidades imediatas, por imposição
de ordem militar, principalmente; ou
ainda dentro da faixa de fronteira,
por ímperatívo de ordem militar, econômica O1.i social.
Art. 9. '1 As Colônias Militares de
Fronteira serão classificadas em dois
Tipos:
a) tipo A, quando Instalada sôbre
a linha de fronteira ou nas suas proximidades ímedtataa:
bl tipo B, quando localizada dentro da faixa de fronteira, mas não
sôbre a linha de fronteira ou suas
proximidades.
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contingente militar da Co-

lônia Militar de Fronteira Tipo A
será do valor de Pelotão ou Companhia; o de Tipo B, do de Companhia

ou Batalhão.
§ 2.9 Na escolha do local para a
instalação de Colônia Militar Tipo B,

deverão ser particularmente consíde-

radas as condições de salubridade, de
transporte, as posstbíltdades de abas-o

tecímento de água potável e de fornecimento de energia, e as propriedades
agrícolas do solo através de levanta-

mentos pedológicos, tendo em vista a
evoluçâc ela Colônia para um centro
de expressão demográfica e de produção .

CAPITULO IV
DA ÁREA

10. Conforme indicação do
Conselho de Segurança Nacional, a
Colônia Militar de Fronteira Tipo A
abrangerá área em tôrrro de 10.000
(dez mil) ha._
Art.

§ 1.9 Na demarcação dessa área,
deverão ser tomados por Iimítes, sempre que possível, acidentes naturais
como cursos dágua e Unhas de alturas.
§ 2.9 Nas Colônias Mtlttaree de
Fronteira à margem de rios de penctraçüo, a frente mtmma da área
será de 20 km . de rio em linha reta,
e 'sôbre a margem em que está ou
será instalada a Colônia Militar, medidos a partir da linha de fronteira.
A profundidade mínima será de 5 km
a partir da margem, em busca da
terra firme.
§ 3" 9 Nas Colônias Militares de
Fronteira à margem de fios frontet1'iÇ08, a frente mínima da área será
também de 20 km de rio em linha
reta, medidos a parbír de ponto que
assegure à Colônia a frente. mais
conveniente sob o ângulo militar principalmente.
A profundidade será tomada nas
condições dos parágrafos 1. Q e 2.9
dêste Artigo.
§ 4.° Nas Colônias
Militares de
Fronteira em Jínha sêca e sem rios de
penetração, em princípio, as áreas ."1everão ser demarcadas segundo o espírito do parágrafo 3.<' dêste Artigo.
Art. 11. Deverão ser tornadas
providências Dela Estado Maiol do
Exército e pelo Comando Militar da

Amazônia, nas suas respectivas esferas de açáo, no sentido de que os
trabajhoa preparatórios e de demarcaçao das áreas das futuras Colônias
Militares tenham inicio desde logo,
bem como seja regularizada a posse
dessas áreas sem perda de tempo.
Parágrafo único. No cumprimento
ttêsse encargo, deverá ser buscada
a colaboração da Fôrça .Aerea Bra-

sneíra para os mdtspensáveis levantamentos aerototograruét.ncos dentro
de plano prévíacncnte estabelecido;
das Companhias civis de aviação, mediante convênios através da Super'íntendêncía do Plano de Valorização:
~conômica da Amazônia; e do Serviço Geográfico do EXército, para os<
posteriores trabalhos em terra. Art. 12. Independentemente das.
providências do Artigo 11 e seu Parágraro, os seguintes trabalhos deverão ser, desde já, iniciados nas futuras Colônias Militares, com os recursos atuais:
a) balísamento da. frente da área,
nas condíçóes do Artigo 10 e seus parágrafos:
b) abertura de

picadas que definam o contórno aproximado da área,
e de ligação ao aquartelamento, utilizando-se para ísso processos práticos expeditos;
c,
patrulhamento periódico da.
área, e percurso obrrgatórtc da 'mesma pelo oficial substdtuído e pelo
substituto, por ocasião das passagens.
de Comando.
Art. 13 A Colônia Militar de Fronteira Tipo B, poderá ter área mais,
ampla que a prevista para a do TipoA, compatível com a finalidade para
que fôr criada, expressa no Artigo 8.9,
e letra b, e parágrafo 2.° do Artigo
9. 9 , dêste Regulamento.
Art. 14 As Colônias Militares de
Fronteira compreenderão uma zona
urbana e uma zona rural.
§ 1. 9 A zona urbanaseri integrada"
pelo setor militar, com o quartel e dependências: o setor civil, com as residências e Instalações de caráter assistencial.
~ 2.
A zona rural compreenderá
as instalações de caráter rural e as.
áreas e campos de pastagem, os lotes rurais para exploração pelos co101:os com :::'3 recídências dêstes, e tôda a reserva Inexplorada da área to(J

tal da Colórna .
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Aa-t , 15. Deverão ser reservadas da
ordem de 60 ha para a zona urbana,
e tuna área de floresta natural, no
caso maís freqüente, ou apenas uma
área natural, de cêrca de 200 ha
(1.000 x 2.ünO m) , para campo de
instrução da tropa, em local mais
conveniente à Instrução,
§ 1. <:> A zona urbana terá de dimensão, em príncipio. 1.000 x 6GOm,
não devendo ser .pcrmltído nessa área
qualquer Instalação de caráter rural.
§ 2, <:> Nas atuais Unidades de Tro~
pa, futuras Colônias Militares, deverá
desde já ir sendo limpa a floresta em
tôrnc da sede destinada à zona urbana, sem destruição da floresta, entretanto; mas tão somente transformando-a em bosque, de livre e fácil trânsito, poupando-se sempre as arvores
sadias ele mais de O,20m de diâmetro.
Em 'relação 8.S construções deverá ser
obedecido o que estabelece o parágrafo 1. o dêste Artigo,
§ 39 Eql rcgtàc adequada, convenientemente situada e que ofereça
condições tecntoas satisfatórias, deverá _ser reservada uma área para
pista de pouso em cada Oolônía Militar de Fronteira, ouvida para isto a
opinião de técnico responsável da
Comissão de Aeroportos da Região
Amazônica.
CAPíTULO V
Das normas pura a cxploraçlio agropecuária e outras atividades rurais, e
dos lotes

Art. 16 O trabalho agropecuário
nas Colônias Militares de Fronteira
deverá ser tecnícamente orientado,
tendo em vista, a:'E4tes de tudo, a exploraçào de produtos de alimentação
de origem vegetal e animal para consumo pela população local.
§ 1.9 As condições do meio amazônico na região fronteirlça, de uma
maneira geral, autorrzaru a exploração compeneadora de espécies veaetais de ciclo rápido como a mendícca, a batata, o milho, o arroz e o
feijão, em áreas compatíveis, desde
que sejam conhecidas e consideradas
certas limitações dêsse meio e mantido um padrão técnico racional (fruto de experíêncía regional) nos trabalhos de lavoura, Dessa forma, num
primeiro estágio, os trabalhos agrícolas
deverão visar, principalmente, à produção dos gêneros de alimentação de
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ciclo rápido de que trata êste parágra10, bem como a formação de pomares
com o plantio de árvores frutíferas re-

gtona.s

~, 2, o Como orientação geral nua
Colônias Militares de Fronteir~ situadas na planície sedimentar, a agrfc

cultura de subsistência de ciclo rápido devera se processar à margem
dcs rros, nas ter-ras de várzeas ínuncacas anualmente por êssos rios teriamedos de "água branca") e fertilizadas pelo humus carreado pelas suas
acuas. Essas várzeas deverão ser desmatadas e preparadas para a exuloração agrícola sob forma permanente.
dada o privilegio de que gozam de
um constante suprimento de humus .
Nesses casos, a semeadura deverá ser
feita logo que as águas baixem, e a
coíneíta antes das enchentes anuais.
Em alguns casos. sera aconselhável a conservação de uma faixa de
mata ciliar para diminuir ou evitar
os efeitos da erosão, por ccasíão das
enchentes períódtcas ,
As atuais unidades de Fronteira de
JAPURA, IPIRANGA, TABATINGA,
ESTIRA0 DO EQUADOR, e a

de

PALMEIRA (ainda não instalada),
futuras Colônias Militares. estão na
píanícíe sedimentar, e deverão ter
presente as observações dêste paragrafo, portanto.
~
3,9 As Colônias Militares de
Pronteíra localizadas fora de plenície
sedimentar, ocupando quase sempre solo cristalino de melhores propriedades agrícolas em geral, não gozam,
entretanto, das vantagem da fertilidade permanente das áreas à malgem dos rios, por isso que êstes não
trazem em suas águas a matéria 01'gámca fertilizante, sendo por isso
chamados de "rios de água preta",
Os trabalhos agrrcoías, neste caso,
exigem maiores cuidados, devendo
ser racionalmente orientados por técnicos com experiência regional, sabido que- a preparação de áreas para
cultivo na Amazônia, com a destruição da floresta nessas áreas, acarreta
em pouco tempo a esterilidade do
solo que não pode prescindir da cobertura vegetal protetora contra os
efeitos negativos dos. excessos de chuva e de sol, E' também a floresta que
fornece ao solo a matéria orgânica,
fàc.Imente transportável pela água
das chuvas nas áreas desprovidas de
vegetação, que, sem renovação, findam
por se tornarem -improdutivas.
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A recobertura das áreas desmatadas com uma cultura definitiva de
rendimento econômico, como o Cacau,
a seringueira, as oleaginosas, as árvores frutíferas, é tarefa que se impõe 'após dois anos de cultura vegetal de subsistência de ciclo rápido.
Estão neste caso as atuais Unidades de Fronteira de eVaDI, PRINCIPE DA BEIRA, e CLEVELANDIA,
futuras Colônias Militares.
~ 4':> A pratica generalizada e por
todos os ângulos condenável da queí. marta, acelerando a destruição da
camada superficial de humus e dos
microrganismos que dão ao solo propriedades agrícolas, e criando condições favoráveis ao processo de laterização, deverá ser impedida nas Colônias Militares, através de uma cempanha educativa sôbre os seus efeitos
extremamente nocivos.
E' possível que a falta de recursos
técnicos não permita, desde logo, a
completa extinção dessa prática. Se
isso acontecer, ela deverá ser reduaída ao mínimo possível e efetuada
em obediência à orientação de técnico competente, de forma a se ter limitado os seus males as menores proporções.
Art. 17 A agricultura de subsistência será essencialmente da responsabilidade dos colonos, nas condições
expressas neste Regulamento; entretanto, cada Colônia Militar de Fronteira organizará obrigatoriamente uma
granja, com as características seguintes:
a) 1 ha para cultivo de hortaliça;
b) 2 ha para pomar com árvores
frutíferas regionais, como o cupuassú,
o bacury, e outras que são de praticamente tôdas as Iatatucles brasileiras,
como o abacate, o cajú, a graviola,
o mamão, a banana, os cítricos, a
manga:
c) 10 ha de pastagens e outras culturas forrageiras (capim de várias espécies, cana forrageíra, mandioca, batata doce);
d) criação de aves de boa raça com
capacidade para um lote permanente 100 poedeiras;
e) criação de suínos capaz de suportar um abate semanal de pelo menos 100 quilos;
j) críaçáo e manutenção de caprtnos e ovinos para a produção de car11é e leite (cabra);
g) criação e manutenção
de um
lote de 20 bovinos para. a produção
de carne, leite e estêrco:

h) viveiros para criação e manutenção de peixes, sempre que as condições locais favoreçam;
i) animais de montaria e de carga,
em número estritamente necessário.
§ L"
A mão-de-obra para essas
granjas, em principio, será fornecida
pelo pessoal militar, admitindo-se o
empregado civil contratado, em casas especiais.

§ 2.° A preparação de áreas de pastagens e a existência da forragem
necessária produzida na 'ocal poderão preceder à criação de animais de
grande porte, príncípalmen te
Art. 18. Na concessão de lotes rurais deverá ser observado o segumte :
_ a) nas Colônias Militares de Fronteira, localizadas na planície sedimentar, os lotes destinados à agrtcultura de subsistência principalmente, deverão ocupar as várzeas inundáveis parciaknente, com as dimensões de 250m de frente de rio por
1. ooom de profundidade;
b) na expücaçáo do seu lote, o colono se obrigará ao cultivo de gêneros
etc subsistência de ciclo rápido, de
acôrdo com 'o plano anual de produ..
cso da Colônia, que deverá visar,
auastecímentc da
população 1 - li;
poderá explorar no restante da sua
área, com o consentimento do Oomandante da Oolônía.. culturas ue sua
iniicativa ou criar pequenos animais
dentro das possibilidades do lote ~
O planejamento, que terá nítido
caráter de continuidade, não pode
obrigar o colono a desfazer uma cultura "iniciada, como decorrência cessa. exigência;
c) tono trabalho agrtcota sera assistádo e orientado, ficando o coione
oorrgado a seguir as normas precenízadas na Colônia;
à)
nenhum desmate ou mesmo
abate de árvore isolada será feito
sem o consentimento do Comandante
da Colônia e a obediência estrita aa
normas estabelecidas, assim tam-cm
as queimadas;
e) . poderá ser permitido ao colono,
quando as condições da Colõma tavorecem. de acordo com Diretrizes oo
escalão superior, e a critério do Comandante da Colônia, a manutenção
de ate duas vacas para produção de
leite, e um animal de sela ou de oarga Quando a natureza do trabalho
justificar;
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J) OS animais de granas ou. de pedeverão ser mantidos
queno porte
presos, sendo terminantemente proibida a sua criação em liberdade, em
benefício da higiene, da tranqüilidade da população e da lavoura:
g) a cada colono se-a distribuído
um lote rural;
h) sómente condições multo eapeciets, entre as quais capacidade excepcional de trabalho do colono, aliada a bons serviços e conduta exemplar poderão justificar a concessão
de. no máximo, dois lotes à mesma
pessoa;
t) os lotes serão concedidos gratuitamente aos colonos, que são obrigados a .neles se fixarem e os explorarem pessoalmente, de acôrdo com o
regime estabelecido na Colônia;
j) após um ano de exproraçâo adequada do lote, receberá o colono um
título provisório de posse; após três
anos de exploração em condições
idênticas, o dê" propriedade;
l) o colono receberá tôdas as facilidades para que possa construir sua
casa no lote que lhe foi distribuído
de acôrdo com as normas estabelecidas na Colônia.

Art , 19. O lote rural constitui
bem de família, índependetemente da
escritura públíca transcrição e publicação a que se refere o art 73 do
Código Civil. (Art. 13 do Decretolei n.v 1.351, de 16 de junho de 1939).
Parágrafo único. É isento de penhora ou de qualquer forma de execução por dívidas; e, sem o consentimento do Comandante da Oolôma,
é inalienável, ainda que o colono haja obtido o titule de propriedade.
(Art. 13, parágrafo único do Decreto-lei n.« 1.351, de 16 de junho de
1939) .

Art. 20. No caso de falecimento
do colono, o lote passará, sob o mesmo regime, à, posse ou propriedade de
sua mulher e filhos, ou de seus fílhos, se fôr viúvo; ou de sua mulher
se não tiver deixado prole (Art. 14
do Decreto-lei n.c 1.351, de 16 de junho de 1939).
Parágrafo único.
O colono solteiro, ou viúvo, sem filhos, poderá
mediante declaração escrita à direção
da colônia, transferir por sua morte
o lote a qualquer pessoa, ficando, porém, essa transferência sujeita às
exigências dêste Regulamento. (Artigo 14, parágrafo único do Decretolei' n.s 1.351, de 16 de junho de 1939).
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Art. 21. O colono que, por espaço de dois anos, deixar de cultivar
o lote ou de lhe dar o devido destino, perde-lo-á, sem direito a qualquer

Indenização, salvo se já tiver obtido
o titulo de posse definitiva, caso em

que será indenizado das benfeitorias
feítas .
.
Art. 22. Ao colono, que fôr expulS0 ou retirar-se voluntártamente d~,
Colônia Militar, assiste o direito de
vender suas benfeitorias ao colono
que o substituir na posse do lote.
§ 1.0 Ao colono será facultado o
prazo máximo de 3 (três) meses para
a venda de suas benfeitorias, findo o
que, se não efetivar a venda, as benfeitorias passarão para a massa dos
bens comuns da Colônia Militar.
§ 2.Q A expedição do título de posse
provisória ao colono substituto s6
se fará quando êle se obrigue a comprar as benfeitorias ,~or preço préviamente combinado, seja com o colono
substituído, seja com a Administração da Colônia, ou arbitrado na rorma do artigo seguinte.
Art . 23. Para se proceder à avaliação das indenizações por benfeitorias feitas nos lotes, serão nomeados
peritos, um por parte da administração da eolônía e outro por parte do
colono, no caso de desacôrdo, sera
nomeado um terceiro, que será tirado à sorte dentre dois novos nomes
apresentados por uma e outra parte.
sendo que êste último deverá concordar com um ou outro dos primeiros.
Parágrafo úníco - Só terá. lugar
a avaliação judicial, se não houver
acôrdo na avaliação procedida, preliminarmente, por via administrativa.
Art. 24. Além dos lotes referidos
no art 22 dêste Regulamento, passarão também, para e. massa dos
bens da Colônia Militar, os lotes dos
colonos que hajam perdido o direito
de posse ou propriedade, ou tenham
falecido sem deixar mulher ou filhos, ou cuja. transferência por morte não haja alcançado o aseentímeuto do Comandante da Colônia Militar.
Parágrafo úníco. 1t:sses lotes serão
dlstríbuídos entre novos e antigos colonos, respeitados os têrmos dêste
Regulamento.
Art. 25. Aos colonos será fac:Uitada a aquisição de material agrário de
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produção e de combate as pragas, e
prestada tôda assistência e orientação
técnicas possiveís .
Art. 26. Os lotes na zona urbana
destinam-se à Iormacão do povoado;
em prmcíp:o, não deverão ter mais

de 0,25 Ira (5~m x 50m) admitindose maior dimensão apenas para os
casos absolutamente necessários, se os
houver, de instalações mültares, ou
civis de caráter coletivo.
Art. 27. Os lotes rurais destinamse à lavoura e criação; serão de 25
ha, (250m' x 1.000m). Concedidos, e
explorados em absoluta obediência às
determinações contidas nêste Regulamento.
Art. 23. Em cada Colônia Militar
de Pronteíra deverão ser organizadas
equipes de caça e de pesca, que atuar8,ode acôrdo CGm instruções locais.
tendo em vista a melhoria do abastecimento da coletividade.
parágrafo único. Essa atividade se1'6 controlada pelo Comandante da
Colônia, e as equipes serão, em princípio, organízadas com pessoal militar.
Art. 29. Tendo em vista. as condiÇÕGS favoráveis na Amazônia para a
cultura da cana de açúcar, em estágio mais adiantado das Colônias Mifitares de Fronteira, deverá ser cogttado do plantio de pequenos 'canaviais
e do fabrico de açúcar .e rapadura para consumo local.
Art , '30. Deverá ser incentivada p
orientada a criação de aves e outros
pequenos animais para a produção de
ovos, carne e leite (cabra), e o plantio de hortas e árvores frutíferas nos
quintais das casas das praças e dos
empregado . "i vis residentes na Zona
urbana: como contribuição para a melhoria das condições alimentares dosseus moradores.
Parágrafo único. Deve ser rigorosamente observada a prescrição da letra
I do Artigo 18 dêste Regulamento.
Art. 31. Mediante entendimentos,
poderão as Colônias Militares de
Fronteira servir às organizações técnicas ou científicas, como .áreas de
pesquisa, de experimentação, e de preservação de espécies do tnterêsse dessas ,otg;:tniz~:.ções.
Art. 32. Todo esfôrço deverá ser
feito no sentido do aproveitamento
máximo dos recursos locais nas Co-

Iônias Militares de Fronteira, e de
reduzir tanto quanto possível o suprimento externo, não só em artigos de
a.limentacão corno em material de
"construção, transporte e outros.
ArL 33. O Comandante la Ootônía
Militar de Fronteira deverá dedicar
especial atenção à proteção da floresta, determinando o replantio com essências florestais selecionadas das
áreas na "terra firme" que tenham
sido desfalcadas, no todo ou em parte, da sua cobertura vegetal por imperativos de' ínterôsse comum, logo que
êstes tenham cessado,
Art. 34. Nos trabalhos de desmate
e de preparação dos lotes rurais para <l. exploração agropecuária deverá
o Comandante .da Colônia Militar de
~ Fronteira auxiliar os colonos com os
meios materiais, e mesmo mão-deobra, disponíveis, sempre no Interêsse
da produção.
TiTULO II

Organízaf(ão

CAPíTULO I
DO PZSSOAL

Art., 35. As Colônias Militares de
Fronteira contarão com o pessoal míhtar e civil estritamente necessário ao
cumprimento das suas
finalidades,
além dos colonos cujo número terá
como limite as possibilidades territoriais de cada uma.mas condições déste
Regulamento.
~ 19 Relativamente
permanência,
o pessoal das Colônias Militares de
Fronteira classificar-se-á em duas categortaa: móvel e fixa.
§ 29 Pertencerá à categoria "w,óvel".
o pessoal militar ou civil com previsão
de curta permanência na Colônia Militar; e à categoria "lixa" o pessoal
militar c civil obrigado por lei e demais documentos a uma prolongada
permanência, incltündo-se nesta última os Colonos.
Art. 36. A Colônia Militar de Fronteira tipo A contará na sua organizaçáo com o pessoal seguín te:
a) pessoal militar móvel:
à

comandante da Colônia
Major (efetivo de Oompanlúaj , ou Capitão (efetdvo de
Pelotão) ;
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-

comandante da Unidade Militar
Capitão (efetivo de
Oompanhía) , ou Tenente (efetivo de Pelotão);
subalternos - 2 a 4 Tenentes
combatentes (efetivo de Companhia) ou 1 Tenente combatente (efetivo de Pelotãol :
oficiais dos Quadros dos Serviços;
sargentos auxiliares da Admtnistração da Colônia não enquadrados nas exigências do
Aviso nc 460. de 28 de julho
de 1950;
sargentos integrantes da umdade militar não enquadrados
nas exigências do Aviso número 460, de 28 de julho de
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§ 6Q Dadas lJS condições especiais
da fronteira amazônica e a natureza
e finalidade das Colônias Militares, o
pessoal civil funcionário e empregado
entrará para todos os efeitos no regime e horário de trabalho estabelecido
nas Colônias.
§ 79 Na Colônia Militar tipo B o
Comandante será do pôsto de Tenente-Coronel ou Major, conforme o elemento militar que a integre seja de
efetivo de Batalhão ou Companhia. O
pessoal militar e civil corresponderá
ao efetivo militar previsto e à amplitude da Colônia.
.

Art. 37. O Estado-Maior do Exército deverá proceder à. revisão dos
Quadros de Organização de pessoal e
1950;
material tendo em vista atribuir às
Colônias Militares meios compatíveis
b: pessoal militar fixo:
com a sua finalidade e condições.
sargentos que servem de acôr§ 19 O efetivo do pessoal civil vado com o Aviso nv 460, de 28
víará com as necessidades e as póS'Síjulho de 1950, cabos e soldabilidades da colônia e será da resdos:
ponsabilidade dó Comando Militar da
c) pessoal civil móvel:
Amaaônía, através da Comissão Milltal' de Estudos.
médico, dentista, farmacêutdco, veterinário, agrônomo ou
§ 2Q Na elaboração dos Quadros de
técnico agrícola ou capataz
Organtzacãc de material deverão ser
rural, professor primário;
altamente constderadas as condições
cltmátieas gerais reinantes na Amad) pessoal civil fixo:
zônia. de calôr e umidade excessivos,
o empregado nos grupos de
e a absoluta dependência de qualquer
transporte, manutenção, sapaatividade humana aos cursos dágua
taria. usina de luz e rõrça.. naquela região onde, excepoâo da
serraria, carpintaria, serviços
fronteira do território de Rio Branco.
gerais, ferraria, olaria, padaria
os rios substituem as estra das e as Colônis.s Mllltares constítulrão pequenas
e outros serviços. e os coloclareiras na ue'va exuberante e ccnnos.
tinua.
§ 1Q O pessoal militar móvel será
~ 3° Deverá ser prevista a dotação
movimentado de acôrdo com a Legísde. pelo menos. 2 (dois) motores de
laçãc mili tal' em vigor.
centro de 11,5 HP e 1.500 RPM e 3
§ 2Q O pessoal civil móvel prestará
(kês)- motores de pôpe de 10 a 12.HP
os seus serviços nas Colônias medie baixa rotação para embarcações de
ante contrato, obrigando-se à permatransporte de suprimento e pessoal, e
nência mínima de um ano.
4 (quatro) motores de pôpa de 25 a
30 HP e alta rotação, para embarca~ 3Q OS funcionários e empregados
civis das Colônias serão, obrigatàriacões de patrulhamento. em cada Comente, brasileiros natos.
lônia Militar de Fronteira situada à
beíra de rio.
§ 4Q O médico, o dentista, o farmacêutico e o veterinário poderão ser
§ 4Q As embarcações deverão ser
construídas na Amazônia, que está
civis ou militares.
perfeitamente aparelhada para isto,
§ 5Q A assistência religiosa POd€1'á
e as pequenas nas próprias Colônias,
ser prestada por capelão militar ou
por padrevmtssionár'ovou diocesano,
art. 38. O pessoal militar das Code forma permanente ou periódica. lônias Militares de Fronteira gozarão
segundo as condições e entendímentos.
de tôdas as regalias já concedidas, ou
Não se estende ao padre a exigência
que venham a ser concedidas, às Unido parágrafo 3Q dêste Artigo'.
dades de Fronteira.
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Art. 39. Deverão ser rigorosamente
observadas as determinações do Aviso nc 460, de 28 de julho de 1950, que
regula o recrutamento, a movimentacão, e a permanência de pessoal nas
Unidades de Fronteira e as da Portaria Reservada no 157, de 14 de novembro de 1958.
CAPÍTULO l i
DaS

COLONOS

Al't. 40. 1t preciso se ter sempre
presente que a Colônia Militar de
Fronteira, ao lado de sua finalidade
militar, visa à fixação do homem
local, pela criação de condições em
pontos afastados e despovoados da
fronteira amazônica que favoreçam
congregação do elemento humano
disperso, e o aproveitamento do seu
trabalho na solução do problema alimentar, sobretudo, da comunidade
nascente.
§ 19 Dessa forma, são condíçôes
obrigatórias para o ingresso como
Colono:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) possuir capacidade física' e de
trabalho nas condições do melo amazônico'
c) jer boa conduta:
d)
fixar-se o colono no lote que
lhe fôr concedido, explorando-o pessoalmente e com sua família, de
acôrdo com as normas dêste Regulamento e as determinações e instruções próprias da Colônia.
§ 2" Poderão ser a~'~itos como Co.,
lonos:
a)
reservistas das Fôrças Armadas, de preferência os oriundos da
Unidade Militar anexa à Colônia;
b) povoadores da região sede da
Colônia Militar e das suas cercanias,
embora não' reservistas, desde que
satisfaçam as exigências do parágrafo 19 dêste Artigo;
C)
em casos excepcíonats, praças
da Colônia Militar de categoria ..tizz,", desde que não prejudique a eficiência militar e administrativa da
Colônia;
à) empregados ctvts de categorta
"fixa", nas mesmas condições da letra c, déste parágrafo.
§ 3Q O ingresso como colono serâ
mediante requerímento do interessado ou a seu rôgo (quando analfabe-

to) ao comandante do Grupamento
de Elementos de Fronteira, acompanhado de informações do Comandante da Colônia Militar, quando o requerente residir nesta ou nas suas
cercanla5.
§ 49 O requerimento será isento ue
sêto: no despacho do mesmo, o Comandante do Grupamento de Elementos de Fronteira obedecerá as
diretrizes e instruções do Comando
Militar da Amazônia, ,e se Iouvarã
119.S ínformacões do Comandante da
Colônia.
.
§ 5" As condições em que as praças
e empregados civis da categoria fixa
da Colônia poderão ser aceitos como
colono deverão ser minuciosamente
especificadas em Diretrizes, ínstru..
çôes ou outros documentos, pelo Comando Militar da Amazônia.
Art. 41. Através da prática dlárta,
orientada firme e objetivamente no
sentido educativo, com Vistas 9, proteção das espécies vegetais e animats
úteis e a cada vez maior produtívídade, os colonos deverão adquirir
a consciência do valor do trabalho
racional e da adoção de medidas de
caráter técnico no que diz respeito
ao seguinte:
a)
cultivo da terra e seu preparo
para a lavoura;
tn sistema e época de plantio de
acôrdo com a espécie cultivada;
c)
prática de fruticultura generalizada e horticultura, e da criação
de pequenos animais;
ti) utilização de adubos. e de inseticidas no combate às pragas e
doenças que atacam a lavoura;
e) noções práticas de correção do
solo;
f) prática da caça e da pesca,
tendo em vista a proteção das espécies, de forma a evitar o extcrmínro:
valor da cobertura vegetal na
preservação das propriedades do solo, e no combate à erosão e na permanência das condições cltmátícas:
h)
noções sôbre processos prâttcos de estocagem, tendo em vísta a
conservação de alimentos.
parágrafo único. Todo o pessoal
militar e civil da Colônia devera. estar imbuído das idéias expressas nêste Artigo, executando-as, dentro das
suas respectivas esferas de ação.
Art. 42. Na Colônia Militar trpo
B. poderão ser aceitos como 0010-

g;
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no, além dos indicados no parágrafo
29 do Artigo 40, dêste Regulamento,
imigrantes nacionais e estrangeiros,
êstes últimos até 10% da população
brasileIra da Colônia, na ocasião.
Art. ,13. Será expulso da Colônia
Militar de Fronteira o colono que
se revelar prejudicial ou inútil 8. coletividade, pela sua conduta írregular comprovada, por indisciplina grave, deliberado desrespeito às normas
e determinações da') autoridades
competentes e dêste Regulamento.
CAPíTULO In
DAS

INsTALAÇÕES

Art. 44. Em sua fase final, ao
Colônia Militar de Fronteira devera
estar dotada das instalações seguintes:
a)
zona urbana - setor militar;
aquartelamento,
compreendendo:
instalações para o Comando e Admínistração; alojamento para praças
solteiras; rancho e cozinha; reserva
de material, armamento e equipamento; pequeno depósrtc de gêneros;
instalações sanitárias e banheiros;
instalações hidráulicas, elétrica e de
esgôto do aquartelamento; depósito
para 30 dias de suprimento; estação
de rádio; ca..r npo de esporte;
b) zona urbana . setor civil:
(1) 6 (seis) casas residenciais
para oficiais e funcionários civis assemelhados se o efetivo miltar corresponder ao de Pelotão; 10 (dez),
se corresponder ao de Companhia;
- 15 (quinze) para sargentos e civis
assemelhados, no caso de efetivo de
Pelotão; 30 (trinta). no de efetivo
de companhia;
- 80 (oitenta), para cabos e soldados e empregados civis assemelhados, para efetivo militar de Pelotão;
19D (cento noventa) para o de companhia;
'.
(2) uma unidade sanitária, com
enfermaria para homens, mulheres e
crianças, maternidade,
ambulatório,
sala .para intervenções de urgência,
farmácia, gabinete odontológico, cozinha e lavanderia, instalações sanitárias e banheiros;
(3) ~ escola rural, inclusive biblioteca da escola e da Colônia, e
a casa do Professor;
(4) - pavílhão-armazém, açougue
e Ieítarta;
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(5) - pavlíhâo-oficina com dependências para: carpintaria e marcenaria, sapataria e correarfa, alfaiataria;
lo)
centro social com cinema e
salão de reuniões e danças; pequeno
bar'
<7) capela e casa paroquial;
(3) nadaria"
(9') - barbearia;
(lO) - casa de luz e fôrça;
OI) - instalações de água, luz e
esgotos;
112) - arruamento, praça e bosques;
(13) ferraria;
(14) pequeno cais, quando rôr o
caso;
í,15) - pista de pouso;
c) zona rural setor militar:
_ área de instrução de combate e
serviço em campanha;
linha de tiro;
- pista de aplicações mnnures:
- paiol de munição;
d) zona rural - setor civil:
( 1) - casas de beneficiamento de
farinha, milho, arroz;
(2)
estábulo;
(3) - pocilga;
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(lO)

aviário:

baias e estrumeir a;
apiário;
aprisco;
olaria;
serraria;
silo;
campos de pastagem e de

(11)
plantio de forrageíras:

(12) - lotes rurais cem as casas
dos colonos;

(13) -

estradas.

19 As construções de caráter coletivo, no setor civil da zona urbana,
§

deverão ter em vista uma população
de 1.000 a 2.00,:) almas, conforme se
trate de Colônia Militar com efetivo
militar de Pelotão, no 1Q caso e de
Companhia, no último.
. §2 9 As construções, salvo as casas
dos colonos, ficarão a cargo da Diretoria de Obras e Portdfícacâo através
da Comissão Especial cJ.e Obras nv 9
e do Serviço de Obras da, 8l.\ Região
Militar, e de outras Comissões Especiais de Obras que venham a ser criadas para êste fim.
§ 39 Deverão ser consideradas nas
construções, as condições próprias da
Amazônia de calor, umidade excessiva, fortes e frequentes precipitações
pluviométricas, isolando-se as edífíca-
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ções do contato du-eto C01"!l o solo e
dotando-as de amplas varandas.
§ 49 As casas residenciais deverão
ter as seguintes dependências:

para oficiais e assemelhados:
sala de espera, sala de refeições. 3
quartos, banheiro e instalações sanitárias; cozinha, quarto e dependência
de empregada, tanque de lavar roupa,
varanda ampla;

-

para sargentos e civis asseme-

lhadas

as mesmas

dependências da

casa de oficial, menos a sala de espera;

_ para cabos, soldados e civis assemelhados as mesmas dependências
da casa de sargento, menos as dependências de empregada.
§ 59 A Diretoria de Obras e Fortificações deverá projetar uma Colônia

Militar de Fronteira Tipo, e, detalhadamente, conatruçôes padronizadas
de acôrdo com as indicações dêste
Artigo e dos Artigos 26 e 27, dêste
Regulamento.
§ Gl? As residências e demais edificações
deverão receber mobiliário
padronizado, simples e rústico. tanto
quanto possível construido no próprio
local,
§ 79 o cemitérto deverá ser construído em local adequado, de preferêncía entre a zona urbana e a rural,
Art , 45. Deverão ser previstas a
construção de pequenos depósitos de
trânsito para os sunnmentos destinados às Colônias Militares de Cuctií e
às do 'I'errttórío do Rio Branco, na
n-onteirn com a venezuela f' n Guiana Inglêsa, nas localidades de 'I'apuruquara (Camanaus ou Uaupés) E'
Caracaraí, respectivamente.
Art. 4.'6. Numa l~ fase deverão ser
previstas as seguintes obras para a
Colônia Militar de Fronteira:
al zona urbana _ setor militar:
o aquartelamento
b) zona urbana setor civil:
(1)
30 (trinta) residências;
unidade sanitária;
(2)
(3)
escola rural;
(4)
centro social;
pavilhão-armazém e açou(5)
gUE';

(6) (7)
(8)

esgotos;
(9) -

padaria;
capela;
Instalações de água, luz
pavilhão-oficina;

Iil

(lO) - casa de luz e fôrça;
tIl> - pôrto, quando rôr o caso;
c) zona rural - setor militar:
as da letra c do art. 44 dêste
Regulamento;
d) zona rural - setor cívü:
O) ~ campos de pastagens e de
plantio de torrageíras:
(2)
serraria e olaria;
(3)
estábulo e aprisco:
(4)
aviário;
(5)
pocilga;
apiário.
(6)
§ 1Q Como é óbvio, as construções
já existentes, serão consideradas e
aproveitadas sempre que aconselhável.
§ 29 Em tôdas as construções deverá ser feito aproveitamento máximo
dos recursos locais, de forma a reduzir, ao absolutamente Imprescindível,
o suprimento externo inclusive mão
de obra.
Art. 47. As construções de caráter
.nnntar serão financiadas pelo Minis~
tár!o da Guerra, e as de caráter civil
pela Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia,
através de convênios com o Ministério da Guerra, firmado pelo Oomandante Militar da Amazônia,
Art , 48. Como proteção contra a
canícula e os efeitos da erosão provocadas pelas chuvas, a desmatação
para as construções nas Zonas urbana e rural deverá limitar-se ao estritamente
necessário às áreas livres
para essas construções, e à segurança
da sua estrutura e dos seus habítentes.
CAPiTULO

IV

Da Instrução Militar
Art. 4,9. A instrução militar nas
Colônias Militares de Fronteira deverá ser orientada no sentido de ternar o homem conscientemente enquadrado na 'dlscípllna militar, e de lhe
dar conhecimentos de serviço em campanha e condições físicas e morais
que o capacitem a cumprir as missões
de segurança que lhes são afetas,
considerando a árdua experiência que
representam, a sobrevivência e as
operações na Selva.
§ 19 A instrução de sobrevivência
visará despertar e manter a confiança individual nas possibilidades de
exploração ao máximo dos recursos
naturais da Selva, e terá por base o
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eomatc freqüente com a no-esta
único meto eficaz para conhecê-Ia a
ponte de SE" poder considerá-la sempre eC')JJC

§

uma aliada,

29 A instrução de sobrevívênuía

na Se! '! a compreenderá essencialmente:
a)
conheeímento das f r u tas e
plantas silvestres regionais úteis como
alimento.),_ i: da maneira de preparar
estas úrumas, quando fôr o caso;
b)
conhecimento das plantas silvestres venenosas e daquelas utets
para cel-tas finalidades, como 'J timbó
para pesca, e da maneira de utilizá-las:
c) ccnnecímento das aves e demais ammaie selvagens próprios para
alirnen .açàc, e prática de abate e
preparuçãc simples para êsse firu:
d) cr-nheeímcnto dos animais _venenosos ou capazes de atacar o homem, ~ dos meios de defesa contra
êsses ammaís O estudo das cobras,
que representam maior grau de perículostoede. deverá ser encarado com
especial n tencão .e compreenderá:
(1)
meios práticos de Identificaçâc
venenosas, não venenosas e
espécies
(2) eu.cados a observar para evital' (1~J drmínuír a possibilidade de
ataque de cobras;
(3) conhecimento dos h á bit o s,
agresstvtdede e periculosidade das diferente" espécies de cobras;
(4) cuidados a serem observados
quanac nícado por cobra venenosa;
e) prática de confecção de armadilhas improvisadas e utilização das
mesmas na captura de aves e dem-rís
animaía silvestres paravalimentação:
f)
confecção de "cabanas" provis6ri2.s_~')m os recursos da mata, pat-a
abrigo e proteção individual e de pequenos ;::.TUPOS;
(lI' preparação
de pequenos essacíonamer..tos na Selva, com aproveitamento dos locais mais indicados;
h) oràüca da pesca com utilização)
do anzol e de outros meios que perrnitam pesca mais rápida e mais
abundante:
i) socorros urgentes, 11 i g i e n e e
meios ~J~ defesa contra insetos,
§ 39 A instrução de serviço em
campanha e de combate deverá ter
em vista formar hábeis patrulhadores, dotados de penetrante e pronta
capacidade de observação e de reação, compreendendo e sabendo interpretar, sem vacilação, os indicias en-

contraucs na Iloresta: mensageiros
capazes de fazer chegar a mensagem
a dest.i.tc apesar elas incertezas e dIrículdades impostas pelo inimigo e
pela floresta; ótimos atiradores a
curta drstâncla com atos reflexos
ímedíatos combatentes para a defesa
em j.. eduj,[),a~ões ofensivas Inopinadas
e embcxcadas, aptos ao deslocamento
e à progressão através da floresta; em
poucas palavras: 'formar o combatente da Selva,
§ '1';> !l instrução de serviço em
campanha e ele combate será diurna
e noturna e compreenderá:
,(1) tiro e armamento; prática do
tíro ..Ias armas individuais, perfeito
conhecnuento do armamento e engenhos, suas regras de limpeza e de
conservação;
(2) deslocamento através da fIo~'e.'3~a com emprego da bússola, e estacionamentos. de curta e de prolongada duração;
(3)
nrà tíca da navegação em canoas e em outras pequenas embar .
caçôes -egfonais:
(4) tnwoesia ce obstáculos da selva com a utilização de meios expedites'
. (5) patrulhas de reconhecimento
e de combate:
(6) emboscada e contra-emboscada:
(7)
mríos de comunicação acusucos ~ visuais, inclusive os Iumígeucs
e elétricos, como telefone de campanha:
(8) combate de encontro do Gl11PJ
de Combate, do pelotão e da, Companhia (quando tõr o caso);
W) defesa em reduto.
§ 59 A. instrução de educaçáo .fistca vrxará dar ao homem a ,1].') Cidade e 8. resistência necessárias às
duras condições das operações na
Selva e formar bons nadadores
§ '10 A Instrução geral c moral
terá em vista o conhecimento do material de dotação, sua utilização, conservacàc e limpeza; o conhecimento
dos resnuamentos militares cssauctata,
o ensine dos fatos htstórícos rcuictonados com a região amazônica; sobretudo, ê principalmente com a colônia Militar considerada: os feitos UJ<;
grandes vultos do Brasil,
§ 79 A instrução de enquadramento terá na ordem unida, no manejo
d'armas. no exemplo dos superiores,
os seus elementos essenciais,
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§ 89 Deverão ser preparadas em
tôdas ali Colônias Militares de Fronteira, na área de Selva destinada à
instrução, pistas rústicas de aptlcações militares e de tiro inopinado,

rápido, esta última sôbre alvos que

possam ser fàcílmente removíveis,
tendo em vista as mudanças Ireqüentas de posição dos alvos.
§ 99 E' preciso não perder de vista
que cumpre à instrução mnítar, via
de regra, apenas explorar as naturais
qualidades do homem amazônico, por

imposição do meio, mateíro e canoeira experimentado geralmente, adaptando essas qualidades às exígênct'as
míütar-s e enquadrando-as em uma

díscíplina.

Art. 50. Tendo em vista as condições do serviço militar nas U':11dades cde Fronteira, permitindo reengajamentoa sucessivos, e a natureza da
instrucãc e demais atividades na Colônia .Milttar- de Fronteira, a ínstrução militar não deverá ocupar Jornadas drártas, mas limitar-se no máximo a 2 (duas) jornadas complevas
semanais. ficando os demais dias reservados às atividades agropecuárias
e aos trabalhos de melhoria daa coudícões locais de acõrdo com Dire:;rizes Inst:"llçÕ~S e normas baixadas pelo
Co{nandante Militar da Amazônia.
Art. 51. Logo que esteja em execução o Manual de Sobrevivência e
de Operacôes na Selva, a ser elaborado pelo Estado-Maior do Exército,
a Insttucâo de Combate e Serviço em
Campanha nas Colônias Militares de
Fronteira deverá ser orientada por
êsse Manual,
OAPíTULO V
r,A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 52. A assistência social nas
Colônias Militares de Fronteira compreenderá o conjunto de medidas da
responsabilidade do Comando Militar
da Amazônia, do Grupamento de Elementes de Fronteira e das Colônias,
que visem à satisfação das necessídades do pessoal militar e civil da OoIônia, no tocante à habitação, alimentação e vestuário, saúde, instrução primária, orientação espiritual,
religiosa e recreação, orientação e
fornecimento de meios de produção
agropecuária e de combate às pragas.
Parágrafo único. A assistência social abrangerá tôda a população militar e civil da Colônia.

ExECUTIVO

Art. 53, Em cada Colônia Miii~ai'
deverá ser organizado um Centro. So-

cíal que terá a seu cargo a direção
e o funcionamento do armazém reern ~
bolsável, dos meios de recreação, além
de outras atividades relacionadas com
a assistência ao pessoal.
S 1'? O armazém reembclsável fornecerá, mediante pagamento, não só
produto de alimentação como vestuário e demais necessidades básicas,
material de produção agropecuária e
de combate às pragas,
§ 29 A aquisição no armazém reembolsável será função dos dependentes
de cada pessoa, devendo ser tomada
como base, no que diz respeito aos
gêneros alímentícíos, a tabela em
vigor no Exército.
§ 39 f:: termuiamemente proibido O
comércio de artigos adquiridos DO
armazém reembclsável .
§ 4 9 Entre os meios de recreacâo
deverão figurar o cinema, a prática
de esportes individual e coletivo, as
competições esportivas, as reuniões
dançantes, os parques de brinquedos
para crianças, preparados em bosques
com os recursos locais.
§ 59 Deverá ser atribuída uma pequena contribuição, variável com os
vencimentos ou a situação de cada
um, como pagamento de aluguel de
casa na Zona urbana, e manutenção
do Ctnema.
§ 69 A assistência médica, odontológica normal e a Instrução prímáría
serão gratuitas, mas os medicamentos serão adquiridos mediante pagamento.
§ "i9 A direção e o runctonamento
do Centro Social serão regulados por
Instruções detalhadas a serem baixadas pelo Grupamento de Elementos
de Fronteira, de acordo com Diretrizes emanadas do Comandante Militar da Amazôna.
Art. 54. Na assíetêncía às Cclônlas
Militares de Fronteira deverão ser rigorosamente observadas as determinações da Portaria' Reservada nv 8,
de 23 de janeiro de 1958 modificada
pela de nv 150, de 2 de outubro de
1958, Reservada.
§ 19 O Depósito Geral de Manaus
é o elemento básico de assistência às
Unidades de Fronteira e .deverá ser,
por todos os meios, apoiado, tendo
em vista seu funcionamento pleno.
§ 29 Tõda a produção de gêneros
alimentícios dos Colonos será obrtgatõriarrrente adquirida pelo Serviço
àe Subsistência da 8.a. Região Militar,
aos preços correntes nas fontes de
produção abastecedoras dêsse Servi-
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ço, para consumo na própria Colônia,

atraves do Armazém reembolsável,
§ 3.° Será permitido ao Colono retirar da sua produção o necessário às
suas próprias necessidades e da sua
família e à manutenção dos seus animais de criação, devendo tôda a produção alimentar restante ser entregue
à direção da Colônia para aquisição
pelo Serviço de Subsistência da 8.a
Região Militar.
49 O excesso de produção, por
ventura verificado, será armazenado
na própria Oolônía, ou transportado
pelo Serviço de Subslstêncía ou as
suas instruções, para o Depósito Geral de Manaus, ou Belém ou diretamente para atender às necessídacea
de outras Colônias Militares.
§ 59 No caso de transporte da mercadoría para fora da Colônia deverá
ser considerado no preço de aquisição
a despesa com o frete, de sorte a não
encarecer o preço de venda no novo
destino.
Art. 55. A assistência religiosa incluirá o casamento que deverá ter
caráter obrigatório nas uniões entre
casais nas Colônias Militares de Fronteira e eqüívalerá ao casamento civil
nas condições previstas no Artigo 163
e seus parágrafos da Constituição- de

*

1946.
§ IÇ>O Comandante da Colônia
Militar deverá tomar as nrovídêncías
exígídas na Constituição para a legalização civil do casamento religioso.
§ 2Q Na campanha educativa a ser
desenvolvida e executada pelo 00mandante da Colônia, coadjuvado
pelo padre e pelo professor principalmente, deverá ser continuamente salientada a necessidade do casamento
legal em benefício da moral e da assistência à família.
Art. 50. A instrução .prlmárta será
obrigatória para as crianças etnre 5
(cinco) e 14 (quatorze) anos.
§ 1.0 Para as crianças
entre 5
(cinco) e 7 (sete) anos deverá ser
organizado jardim de infância.
§ 2'? Deverá ser admitida e mesmo
Incentivada a freqüência de meninos
de mais de io (dez) anos nas dívecsas oficinas da Colônia Militar, de
acôrdo com suas tendências, onde
poderão trabalhar remuneradamente
como ajudantes-aprendizes, em encargos compatíveis com a sua idade,
tendo em vista prepará-los para o
exercício de uma profissão útil.
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TiTULO III

Encargos e Direitos
CAPiTULO I
1:0

COMAI\1II0

MILITAR

DA AMAZÔNIA

Art 57. O Comando Militar da
Amazônia é responsável pela exe·,
medidas deternunadas
cuçâo das
neste, Regulamento, cabendo-lhe essencialmente:
a)
cumprir e fazer cumprir as
prescrições dêste Regulamento;
b> baixar Diretrizes anuais regulando as atividades das Colônias Militares de Fronteira, bem como Instruções, Notas e demais documentos
complementares que se tornarem necessários;
c)
manter estreita e permanente
ligação com os órgãos de que trata
o art. 49 e seu § 19, na forma dos
arts. 59 e seus paragrafos e 69 e seus
parágrafos, ou com outros órgãos e
entidades que se fizerem necessàrlos;
d) assinar o Comandante Militar
da Amazônia e 8~ Região Mílital' os
convênios com a Superintendência
do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia como representante do
Ministério da Guerra;
e) assegurar. a assistência às Ootô-,
mas Militares de Fronteira, segundo
eapírtto da Portaria Reservada. número 8, de 23 de janeiro de 1955. modificada pela nc 150, de 3 de outubro
de 1958, Reservada;
, -/) determinar a aquisição da produção agropecuária das Colônias Militares pelo Serviço de Bubafstêneía
Regional na forma do art. 54 deste
Regulamento e seus parágrafos;
g)
assegurar ao Grupamento de
Elementos de Fronteira o apoio e a
csststêncta necessários à sua aoâo e
Oodireção eficiente em relação
lônías Militares de Fronteira;
h) fiscalizar as atividades do Grupamento de Elementos de Fronteira
e das Colônias diretamente aubcrdínadas, imprimindo-lhes ritmo de tra...
balho adequado no sentido da produ..
ção e da eficiência militar, e assegurando em tõdaa as comunidades um
sadio e uniforme ambiente disciplinar, moral e social;
i)
aprovar as Diretrizes, Instru..
çôes, Notas e demais documentos do
Grupamento de Elementos de Pronteira, provocados ou não por doeumenta seu;

°
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j) aprovar as Instruções para o
funcionamento dos Centros Sociais

das Colônias Militares de Fronteira,
encaminhadas pelo Grupamento de

Elementos de Fronteira e pelas Colônias diretamente subordinadas:

empenhar-se a fundo para que

l)

03 bons resultados que se esporam
das Colônias Militares de

Pronteira

sejam alcançados e quanta antes. e
de fOl'1U3. permanente;
m) colaborar com o Estado-Maior
do Exército, segundo a forma previa-

ta no art. 5° deste Regulamento
seus parágrafos;
n)

t;

propor ao Ministro da Guerra,

através do Estado-Maior do Exercito,

a

transformacào

de

Elementos

da

jsronteíra em Colônia Militar _quando julgar conveniente a medida;
O) baixar Diretrizes ao Grupamen-to de Elementos de Fronteira e as
Coiónías diretamente subordinadas
ao Comando Militar da Ama..zônia
sôore .a conduta das Colônias Milirures de Icronteíra em relação à ríscaüzaçâc aduaneira e às pessoas ~

emoarcaçôes estrangeiras;
. p)
manter 8.S instruções de que
truta a letra anterior constantemente atualizadas à luz dos últimos ín.
cídentes verificados,
CAPíTULO
:;0

II

COMANDANTE [}U GRUPAI\1:EN'fO DE
ELEMENTOS DE FRONTEIRA

Art , 58, O Comandante do Grupamento de Elementos de Prcnteíra
é diretamente responsável perante C'
Comandante Militar da Amazônia e
8:). Regíáo Militar pela fiel observãncía das determinações dêste Regulamenta, como das Diretrizes e demais
documentos emanados do Comandante Militar da Amazônia. oabendo-lhe partícuíarmente:
u)
tomar tôdas as provldênctaa ao
seu alcance para que a assistência 3.0
pessoal militar e civil das Ourónías
Militares se faça segundo o espírito
da Portaria Reservada nv 8, de :1:3 de
taneíro de 195ô, modificada pela de
11<) EQ, Reservada, de 3 de outubro
de 1958 e das determinações déste
Regulamento:
b) conhecer pessoalmente 3.S posoílídades, dificuldades e Iímítaçôes
de cada Colônia Militar, empregando tôda a energia para imprimir às
Colônias um bom rítimo de pro-tuçâo
uniforme, eficiência militar ccmpa-

EXECUTIVO

tível, e um sadio ambiente disciplinar
moral e social;
c) elaborar ou determinar a eíaboraçâo das instruções .detalhadas
para o funcionamento do Centro 80c.ar do Grupamento de Elementos de
Fronteira e das Oolônías Militares de
Fronteira diretamente subordina-jus,
cncacninhando-as à aprovação do Comando Militar da Amazônia;
(l)
assegurar o apoio do Centre
SOCial do Grupamento de Elementos
de Fronteira. aos das Colônias Militares de Fronteira;
e) inspecionar amiudadamente P€sscalmente ou por intermédio de oüeia:s auxüares imediatos, as Colônias
Militares de Pronteíra:
/l preparar o plano anual de produçao agropecuária de cada Colônia
Militar, de acordo com as índicaçôes
dêste Regulamento, das Díretrtzea e
outras determinações do Comando
Militar da Amazônia, levando em

consíderaçâo o conhecímentc pessoal

cada uma, as informações dos
resnecttvos Comandantes arem
das ob~eÇvações e inforD1açces de técnícoa
credenciados,
orientando-as
quando as áreas e espécies a cultivar,
a quanüdade a produzir e aos trabalhos de preparação e correção do
.
solo;
g)
baixar diretrizes, normas, instruções e notas regulando a instrução nas Colônias Milítarea de .F'r~n~
tetra e as atividades de caráter CIVIl,
visa~do a produção, a melhoria das
condições locais e a assistência ao
pessoal e estabelecendo para as a:.tividades civis um plano de execuçac a
longo prazo e uma escala de prioridade;
h) manter ligações e entendimentos com os órgãos de fomento, saúde,
educação, pesquisa, missões religiosas
de

seus

e outros, com sede em Manaus e no
interior tendo em vista a cooperação mútua em beneficio das ColôniasMilitares e das populações vrzmhae
às mesmas, na forma das letras d,
e, t, 9 e i, do art. 6,° dêste Reg~
lamento mediante conhecimento. ao
Comandante Militar da Amazônia e
8::t Icegiâo Militar;
i) exigir das Colônias Militares oe

Fronteira o aproveitamento ao máximo dos recursos locais nas ccnstruçôes, mobiliários e recreação, e a
organização da caça e da pesca de
maneira racional e com caráter coletiva;
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j)

orientar e padronizar a cons-

trução de pequenas embarcações e de

viaturas apropriadas;
l)
organizar no Grupamento de
Elementos de Fronteira uma uíblícteca especíalízada em agrtcuttura e
pacuáráa
regíonaís,
determinando
idêntica provídêncía nas oorônías
Militares de Fronteira, e par a _isto
facilitando os meios compatíveis:
m) determinar a fixação da área
de cada Colônia Militar na forma - do
art 10 dêste Regulamento e seus
parágrafos, e, os trabalhos de execução previstos nos arts . J.2 f' seus
parúgrafcs, 14 e seus parágrafos, 15
e ceua parágrafos dêste Regulamento',
'n)
oriental as Colônias Militares
de Pronteu-a de acôrdc com Diretrizes do Comando Militar da Amazõnta, eôbre a conduta em re1a05,0 a
assuntos aduaneiros, e a pessoas e
embarcações estrangeiras;
o) manter fichário atualizado dos
dados estatlsticos e realizações de
cada Colônia Militar, coma ti-mulacão, recursos, área cultivada, produção, construções e outras;
p)
estimular as boas íníciatívas,
acoíar e difundir entre as demais
Colônias, as bem sucedidas;
Q) estimular a visita de patrulhas
entre as Colônias Militares, através
da floresta, onde isto fôr viável:
r)
orientar a campanha educativo.
nas Colônias Militares no sentido dos
bons costumes sociais, da solidariedade humana, da união dos casais
pelo matrimônio, da sadia formação
religiosa, da produção agropecuária
em bases técnicas racionais, da proteçáo da floresta e dos -animais úteis.
do cspírtto de equipe. da necessidade
da alfabetização e do trabalho útil;
sj provocar reuniões da comuntdade por ocasião das suas Inspeções e
da dos seus auxiliares ímedtatos às
colônias, .visando o prescrito na letra
anterior, para esclarecimentos e trocas de idéias;
t) prestar ao Comando Militar da
Amazônia tôda a colaboração e tôdas as informações, proporcinnaudolhe as facilidades possíveis quando
das suas visitas e inspeções ao Grupamento de Elementos de Fronteira
e às Colônias Militares de Fronteira;
u) admitir colonos e conceder título definitivo de propriedade de. lotes rurais, de acôrdo com as prescríçôes d êste Regulamento.

CAPiTULO UI
DO COMANDlINTE DE COLÔNIA MILITAR

Art. 59, O Comandante de Colônia
Militar de Fronteira terá atribuíçôes
de Comandante de unidade isolada e
e será responsável perante o Comandante do Grupamento de Elementos
de Fronteira pela instrução.e pela
produção da Colônia; pela assi-stência
ao pessoal; pela eficiência, guarda,
manutenção e conservação -do material de dotação militar, dos meios de
produção e estocagem distr .butdos à
Colônia; pela utilização e conservação das construções, fontes de abastecímento d'água e de energia: pela
existência de um sadio ambiente moral .e de trabalho, animado porespirito de cooperação, compreensão e
equipe, de acôrdo com as prescrições
dêste Regulamento e as Diretrizes,
Instruções e Notas do Comandante do
Grupamento de Elementos de Fronteira,
""-""
Parágrafo único, O Comandante de
Colônia Militar de Fronteira será diretamente auxiliado por uma equipe
de oficiais, técnicos e sargentos, cada
qual responsável no seu setor de atividade, perante o Comandante de
Colônia, pelo cabal desempenho de
suas funções, dentro do espírito dêste
Regulamento.
Art. 60. Ao Comandante de Oolônia Militar de Fronteira compete,
partdcularmente:
a) cumprir e fazer cumprir, na sua
esfera de ação,
as determinações
dêste Regulamento;
b) organizar
programas mensais
de trabalho da Colônia 110S setores
militar, da produção, e da melhoria
das condições locais, de acôrdo com
o Plano Geral do Grupamento de
Elementos de Fronteira, das suas Instruções e Notas, submetendo-as à
aprovação daquele Grupamento;
C) prestar ao Grupamento de Elementos de Fronteira tôdas as ínformações para a elaboração do Plano
Geral de trabalho anual das Colônias,
apresentando sugestões e a colaooraQ2.0 que julgar útil;
d) fiscalizar permenorlzadarnente a
exe-ucào da tnatrucão e dos trabalhos complementares da Colônia, orientando-os, apoiando-os e exigtndo a
execução dos mesmos, de acorde com
os programas e normas estabelecidos;
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e)

zelar pelo bem-estar dos habi-

tantes da Colônia;
f) tomar tôdas as medidas. no 8.entido .de que os recursos H)CalS sejam
esnlorados ao máximo tendo sempre
em vista a redução do suprimento
externo;
g) repartir entre os colonos os en-

cargos de produção atribuídos à Oo-

lônía, orientando e fiscalizando as
atividades dos mesmos, e exigindo
trabalho continuado e produtivo;
h) assegurar aos
colonos a assís'tência e as facilidades previstas neste
Regulamento;
i) organizar e manter a granja. co-letiva da Colônia nos moldes do Artigo 17 e seus parágrafos, bem. como
a caça e a pesca, no sentido co.ettvo:
1) designar e dtstdnguír os lotes
rurais e urbanos de acôrdo com as
determinações dêste Regulamento;
1) fiscalizar
a utilização da produção agropecuária, exigindo que a
mesma tenha o destino determinado
nos parágrafos 25\ 3.Q, 45', do Artigo
54 dêste Regulamento;
m) controlar a presença dos cotonos na Colônia Militar;
n) conceder os
titules provIsórios
de posse, de acôrdo com as decerrntnações dêste Regulamento e instruções complementares do Grupamento
de Elementos de Fronteiras;
o) exigir a matrícula na escola primária das crianças em idade escolar,
e a freqüência das mesmas;
p) proporcionar tôdas as facilidades para que a escola funcione nas
melhores condições possíveis, bem
como meios de trabalho para meninos maiores de 1() (dez) anos, de
acôrdo 'com o parágrafo 2.9 do Artdgo 56 dêste Regulamente;
q) manter
atualizado um f'ictrárto
da população da
Colônia do qual
constem além dos elementos normais
de identificação, as atividades de
cada um, as pessoas de família, tempo de residência, conduta harutual;
r) controlar a presença de elementos estranhos à Colônia, consentindo
ou não a estada provisória mediante
registro em fichário especial;
s) fiscalizar e controlar o comércio de "regatões" com o pessoal da
colônia, proibindo a presença dos
julgados indesejáveis;
t) manter limpos
e 'midados' os
marcos divisórios situados na sua

zóna de ação, comunicando ao Grupamento de Elementos de Fronteira
as daniflcaçôes por ventura venncadas;
u) zelar o Comandante da Colônia
Militar de príncipe da Beira pela
conservação do patrimônio histórico
que representa o Forte, tomando entre outras as seguintes providências:
(1) manter limpa a sua área;
(2) fazer retornar ao Forte o material retirado (exceção dos canhêes
que ornamentam o quartel);
(3) fazer acompanhar os vlsitantes ;
(4) colocar cartazes que previnam
ação destruidora ou desrespeitosa:
(5) incutir na população G sentimento de respeito ao monumento pelo
conhecimento da sua finalidade histórica, e do esfôrço dispendldo na sua
construção;
(6) impedir o acesso de "mimais ao
interior do Forte;
v) manter
tratados e trabalhados
os animais da Colônia, segundo suas
finalidades;
x) encaminhar ao Comandante <lo
Grupamento de Elementos de Fronteira os requerimentos de futuros colonos, informados dentro do mais
curto prazo;
z) reunir freqüentemente os nabltentes da Colônia .com finalidades
esclarecedoras e educativas, ali para
o estabelecimento de normas a serem seguidas na Colônia;
aa) designar os seus auxiliares ímcdiatos, .quando fôr o caso;
bb) prestar aos representantes das
entidades militares ou civis de qualquer forma relacionados na AmazôDia com a finalidade das Colônias Militares de Fronteira, tôda a assístêncía e colaboração possíveis, segundo
o espírito dêste Regulamento;
cc: dar ao professor. ao padre, ao
médico e a todos os elementos encarregados da instrução. educação e saúde dos habitantes. todo o apoio material e moral para Que levem a bom
têrmo o seu trabalho de· assistência
à população da Colônia;
dd) conhecer pormenorlzadarnente
B, área da Colônia Militar, as suas possibilidades, servidões e necessidades,
não poupando esforces para a melhoria continuada e ordenada das suas
condições;
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ee) conhecer os habitantes da Colônia pessoalmente:
ff) determinar a quota de aquisição
de cada família no armazém reembolsável, de acôrdo com as indicações
dêste Regulamento, proibindo terminantemente o comércio dos artigos
nêle adquiridos;
gg) determinar o afastamento da
Colônia dos elementos tornados manijestadamente indesejáveis;
hh) exercer o poder de polícia e superintender os serviços auxiliares de
Justdca tais como: alistamento eleítoral; realização e registro de casamento, registro de nascimento e óbitos, devidamente habilitado pelo órgão civil responsável na região;
in organizar a oíblíoteca militar e
de assuntos agrícolas e de pecuária
que interessem à Colônia, bem como a
de assuntos gerais;
jj) cumprir rigorosamente as instruções sôbre as questões aduaneiras
e sôbre súditos e embarcações estrangeiras;
Zl) tomar imediatas providências
para a execução dos trabalhos determinados nos Artigos 12, 15 e seus parágrafos dêste Regulamento;
mm) manter em relação aos camaradas de farda dos exércitos das nações vizinhas, cujas guarnições estejam próximas à Colônia, uma atitude
de respeito mútuo e uma cordial política de boa vizinhança, compatíveis
com a dignidade e o espírito de sã
camaradagem militar.
Art. 61. Nas Colônias Militares de
Fronteira diretamente subordinadas
ao Comando Militar da Amazônia, as
ligações e obrigações previstas nos
Artigos 59 e 60 dêste Regulamento em
relação ao Grupamento de Elementos de Fronteira, far-se-âo com o Comando Militar da Amazônia e 8~ Região Militar.
CAPíTULO IV
Do Comandante da tropa e dos demais
Oficiais combatentes

Art. 62. O Comandante da Tropa
auxiliar imediato do Comandante
da Colônia Militar de Fronteira e o
seu substituto natural, cabendo-lhe,
além das atribuições previstas nos re~
gulamentos militares para Comandante de Subuntdade incorporada, as de
Sub-Comandante e Fiscal Administra-

é
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tívo, também previstas nos regula;
mentos militares.
Parágrafo único. Ao Comandante
da Tropa cabe, especificamente, além
das obrigações de que trata êste Artigo;
a) cooperar com o Comandante da
Colônia Militar na dtrecâo da Colônia;
.
b)
instruir a tropa de acordo com
as determinações dêste Regulamento
(>: o programa mensal de trabalho do
Comandante da Colônia;
c) organizar os auadros semanais
de Instrução e de trabalho do pessoal
militar, de acôrdo com o programa
mensal e as determinações do Comandante da Colõnía, e encaminhá-los à
sua aprovação;
d) assumir diretamente a responsabilidade pela disciplina e O bem-estar
da tropa sob seu comando.
Art. 63. Os demais oficiais combatentes são diretamente subordinados
ao Comandante da tropa, cabendolhes, além das obrigações previstas
nos regulamentos militares, a de cooperar para a existência e manutenção
do sadio ambiente de trabalho produtivo e.iassístência, inclusive desempenhani':..'S~Stl1nções atribuídas pelo Comandante da Colônia.
CAPíTULO V
Dos Oficiais ou funcionários eztxs
Técnicos ou especialistas

Art. 64. O médico, o dentista, o
farmacêutico,
veterinário, agrônomo (técnico ou capataz rural), são
auxiliares diretos do Comandante .da
Colônia Militar, cabendo-lhes prestar
ao mesmo tôda a .colaboraçãc técnica
ou esoecíalízada no sentido da assístêncía ao pessoal militar e civil da
Colônia e suas famílias, da' nrodutívidade e da preservação e melhoria das
riquezas naturais, vegetais e animais.
§ 10 Os trabalhos profissionais do
médico, do dentista e do farmacêutico, de assistência ao pessoal civil e
militar da Colônia e suas famílias, são
gratuitos.
§ 2.0 Os profissionais de que trata o
parágrafo anterior poderão ter os seus
serviços utilizados pelos Serviços Especial de Saúde Pública e Departamento Nacional de. Endemias Rurais,
de acôrdc com entendimentos, na f 01'-

°

°
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ma dêste Regulamento e conhecimento do Comandante da Colônia.
Art. 65. Ao agrônomo (técnico ou
capataz rural). compete, principalmente, assistir o Comandante da Colônia Militar nos, seguintes aspectos:
a) aconselhar as áreas para o cultivo de produtos de ciclo rápido de
subsistência, e as espécies a cultivar;
i» aconselhar os meios e processos
de trabalhos;
c) aconselhar as medidas de protecão da flora e da fauna, orientando e
assumindo a responsabilidade pela
campanha educativa nesse sentido;
à) assistir os colonos no seu trabalho diário, orientando, corrigindo e
fiscalizando os processos de produção,
tendo em vista cada vez melhores resultados;
.
e) superintender todo. o trabalho
agrícola até a colheita, especialmente
no que se refere ao emprêgo de adubos, correções simples do solo, e combate às pragas, além do previsto _na
letra d dêste Artigo;
j) solicitar tôdas as medidas, que
no seu entender, .possam contribuir
para uma maior produtividade inclusive a cooperacào -t: ajuda- Pe órgãos
técnicos federais e estaduais,
Art . üc, Ao veterinário compete
assístír o Comandante da C01Ôi.Ua
Militar de Fronteira, partdcularmente nos seguintes aspectos:
a)

assístêncía aos animais de tra-

balho e de consumo, quanto a saúde,
à alimentação, e à limpeza;
b) Indicação das instalações e cercados necessários;
c) espécies fcrrageíras mais índícadas e áreas para o cultivo das
mesmas, tendo em vista a subsistência
dos animais da' Colônia.
d) superintender o abate e a transformação dos produtos .de origem animal.
..

Art. 67,' O ofíclal Intendente é auxiliar direto do Comandante de Colônia competindo-lhe desempenhar as
funções de tesoureiro, almoxartte e
aprovtsíonador e gestor da seçao re~
embolsável da Colônia, previstas nos
Regulamentos rnilitares,e outras determinadas pelo Comandante da CoIônía ,
I

CAPíTULO VI

po

PADRE E DO PROFESSOR

Art, 68, O padre é auxtüar direto elo comandante da Colônia Mifitar, càbendo-Ihe proporcionar asetstõncía religiosa e cooperar na educação do pessoal da Colônia no sentido
da formação e manuteucào de um
sadio nivel moral e espiri-tual, segundo os princípios dêste Regulamento,
particularmente em relação.
_ prática da religião;
- preleções simples e objetivas de
fundo religioso, moral e educatívc geral;
- realizaçâc do casamento na conformídade do Artigo 55 dêste Regulamento e seus parágrafos;
_ colaboração com o pr ofessor na
instrução e educação das .crtançaa, e
com os encarregados pelos meios de
recreação;
- confôrto aos enfermos;
.- trabalho de catequese das popülações indígenas em torno da Colônia.
Art. 69, O professor é auxtlíe.r direto do Comandante da Colônia Militar, cabendo-lhe assisti-lo, em particular, na instrução e educação da
população infantil da Colônia, na
forma dêste Regulamento,
Parágrafo único. Além das obrigações dêste Artigo, competirá ao prorcssor:
- colaborar na campanha educatíva da população da Colônia tendo
em vista a existência de sadio amní...
ente moral, social e profissional:
- aceitar a colaboração do padre
e ajudá-lo no quefôr necessário ecompatível;

- organizar e manter uma biblioteca infantil e de cultura geral e recreatíva;
- cooperar nas atividades recreatd...
vas da Colônia.
CAPÍTULO VII
DOS DEMAIS

MILITA~ES

E DOS EMPREGAnOS-

CIVIS

Art. 70. Aos Sargentos, Cabos e
Soldados compete desempenhar asfunções normais previstas nos Regulamentos militares, e mais as determinadas pelo comandante da Colô-
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nía, segundo o espírito e as prescrições dêste Regulamento e :1S Diretri-

i) adotar no seu lote as medidas
de higiene e limpeza indicadas pelo
Comandante da Colônia;
zes, Notas, Instruções e demais &0cumentos complementares.
1) zelar pela conservação das es..
tradas que passem pelo seu lote;
Art. 71. Os empregados civis da
Colônia cumprn-âc suas obrigações se1)
vender, nas condiçôes estipuladas nêste Regulamento, a produção
gundo as condições da sua 80("(118::;&.0,
agrícola de subsistência, ao Servtçc
e as determínaçôes dêste Regul2.mende Subsistência da 8. ~ Regíâo Milito e demais documentos oomple.uentares.
tar, através do Comandante da Colônia;
Parágrafo único -' Os empregados
civis gozarão de tôda a assíatêncta
m)
trabalhar pessoalmente o seu
lote e com sua família;
concedida aos militares equivalentes.
n) não se ausentar da Colônia sem
comunicação
ao Comandante da
CAPíTULO VIII
mesma;
DO COLONO
o) ccmumcar sem perda de tempo
ao Comandante da .Colônia Míhtar a
Art. 72. Os colonos constituem o "pre5ênço em sua casa de elemento
erementc devproríuçâo
agropecuarta
estranho à Colônia e que ai deva perpor excelência da sua atívtclazte demanecer por algum tempo.
pende, em grande parte, a -xistêncía
Art. 74. Oonstttuem direitos do code um' sadio regime alimentar na
lono:
C01Ô!1ia.

Art. 73. Constituem deveres prín..
cípars do colono:

a posse do roto rural nas conneste Regulamento;
b) o gôzo de tôda a assistência para
si e sua família existente na Colônia, nas mesmas condições dos demais
elementos militares e civis;
"c). a assístenc.a, orientação e apoio
técnicos para a SUa produção, de
acordo com os recursos da Colônia;
d) garantia de cumpra pelo Serviço
de Subsistência da 8.~ Região Militar
de tôda produção agrícola de subsístêncía, nas condições previstas nêste
Regulamento.
a)

dições previstas

a) cumprir rigorosamente '1.$ determinaçôes do Comandante Militar da.
Oolônía naquilo que lhe disser l'e.5peito;
b) empenhar-se a fundo no cumprimento da sua tarefa de prcduçào,
designada pelo comandante da CoIôma:
C) explorar racionalmente o seu
lote, segundo a ortentação do COm:111dante da Colõnía diretamente ou através do técnico competente;
d) seguir as normas estabelecidas
TiTULO IV
para proteção da floresta e da fauna,
as índícaçóes contra as queimadas e
Vencimentos e Vantagens
a orientação para a utilízaçâo de adu- .
Art. 75. O pessoal militar das Oolô'bos e de combate às pragas;
nías Militares de Fronteira gozará de
e) construir a casa para sua motôdas as vantagens já concedidas ou
rada e de sua famlliade acôroo com
que venham a ser concedidas às Unias índtcaçóes e os recursos propordades de' Fronteira da Amazônia.
cionados pelo Comandante dd, Colônia;
Art. 76. Os vencimentos dos funcionários civis da Colônia Militar de
j) cooperar para a manutenção do
Fronteira terão per base as reefrênalto nível moral da comunídadc. pela
elas seguintes:
sua conduta e pela .u-íentaoao nada,
- médico - de capitão;
à sua família;
- farmacêutico, veterinário, agrôfJ)
matricular os filhos -ia escola
nomo - de 1 9 tenente;
primária, responsabilizando-se pela
trcqüêncía dos mesmos;
- técnico ou capataz rural, professor - de 1.9 sargento.
h) comparecer .com sua família às
reuniões marcadas pelo Comandante
Parágrafo único. Os vencimentos
da Colônia;
dos funcionários civis deverão ser"
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pagos pela Buperintendêncía do Plano
de valorização Econômica da Amazô-

nia, conforme convênio com o Comandante- MilitrJ,r da Amazônia e 8. i). Regtâo Militar.

o

Art. 77. Os empregados civis receberão salàrtos a serem fixados, de
acôrdo com suas habilidades e rmpcrtância do trabalho.
Parágrafo único. asses salários poderão ser pagos pelas economias administrativas da Oolôrría ou através de
verbas resultantes de convênio com a
Superintendência do Plano de Valorízaçãc Econômica da Amazônia.
TiTULO V

Prescrições Diversas
Art. 78. Os integrantes da Colônia
Militar, sem distinção de hierarquia.
deverão .se capacitar do alto sentido
nacional da organização, não poupando esforços para que as finalidades
previstas nêste Regulamento sejam
amplamente alcançadas dentro de um
sadio espírttc de compreensão, cooperação e de trabalho responsável e de
equipe.
Art. 79. A Colônia Militar de Clevelândía e as que forem futuramente
críads-s a Leste do meridiano de Santarém e Norte do Rio Amazonas, se.rão diretamente subordinadas ao Comando Míhtar da Amazônia e 8.1.~
Região Militar; 2,8 demais ao Comando Militar da Amazônia e 8.~ Regtào
Militar através do Grupamento de
Elementos de Fronteira.
Parágrafo único. As Colônias Militares diretamente subordinadas ao
Grupamento de Elementos de Fronteira, o são para todos os efeitos.
Art. 80. Sempre que as condições
permttrrem e aconselharem, será dada
autonomia admtnlstratdva às Colônias
Militares de Fronteira.
Parágrafo único. A autonomia administrativa não implicara em rompimento de qualquer subordinação da
Colônia Mllttar ao Grupamento de
Elementos de Fronteira, inclusive fiscalização administrativa.
Art. 81. O Comandante de Colônia
Militar de Fronteir« será oficial com'batente de qualquer arma.
Art 82. Aplica-se às Colônias Militares de Fronteira na Amazônia a Je-

EXECUTIVO

gíslaçâc em vigor para as Unidades
de Fronteira na Amazônia e para as
Guarnições Especiais de Fronteira,
Art. 83. São classificadas como
Colônias Militares de Fronteira tipo
A, as seguintes: Oievelândia lAP),
Oucui (AM), .Iapurá (AM). Ipiranga
(AM). Tahatinga (AM). Estdrâo do

Equador (Ar..!I), Palmeira (AIVi) , Taumaturgo (AO), Brasfléía (AC) , Prmcipe da Beira (RD), e as a serem localizadas nas regiões de Marco BV8
(R·E) ,

Normândía

(RB)

e

Abunê

(RD).

Arb. 84. São
classificadas como
Colônia Militar tipo E as a serem localizadas nas regiões de Oaracaraí
(RJ3), Uaupés t'reourucuare ou Cananaus - AM) e Santo Antônio do,
Içá (AM).

Art. 85. As Colônias Militares serão criadas por propostas do Comando Militar da Amazônia e 8.:} Região
Militar ao Ministro da Guerra, através do Estado-Maior do Exército.
Art. 86. As pessoas que permaneçam por qualquer circunstância na
área' de Colônia Militar ficarão SUjeitas. enquanto aí estiverem, à autoridade do Comandante da Colônia, dentro dás determinaçôea e exigências
dêste Regulamento.
Parágrafo único - Nâo ficam sujeitos à exigência dêste Artigo. os oficiais superiores hierárquicos ao Comandante da Colônia,
Art. 87. Durante os dois primeiros
anos de execução dêste Regulamento,
deverão ser encaminhadas ao EstadoMaior do Exército as propostas e sugestões de modificações aconselhadas
pela prútíce, para estudo e devida alteração, se aconselhável, uma vez decorrido ésse prazo.
Parágrafo único. Decorrido o prazo
inicial de expertêncía, f'ícará o pre~
sente Regulamento sujeito a revisões
qüinqüenais.
Art , 88. As Colônias Mílttai-ee de
Fronteira que atingirem desenvolvimente à altura de comunidade civil,
serão emancipadas.
Parágrafo único. O Ministro da
Guerra provocara. nesses casos, as
providências necessárias.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959. -

Henrique Lctt,
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DECRETO N.9 45.480 -

DE 26 DE

FEVEREIRO DE 1959

Reduz, temporàTiamente, exigên-cias
do Regulamento de Promoções para
O jiciais da Marinha.

revogadas as disposições em contrário.
Río de Janeiro, em 2t6, de fevereiro
de 1959; 138.9 da Independência e n.'?
da República.
JOTge

do
I)aro
Maia

Mattoso

DECRETO N.9 45.481 -

DE 2G DE

o

Presidente da República, usando
da atribuição -que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonsticuíção, decreta:
Art.
Ficam reduzidas, em
caráter temporário e até 3.1 de dezembro de 1959, para seis (6) meses,
as exigências do serviço fura da sorte
da Marinha, como oficial superior,
previstas no Regulamento de Promoções para Oficiais da Marinha, aprovado pelo Decreto número 42.808, de
13 de dezembro de 1957.
Art. 25' - âiste Decreto entrará
em vigor na data de sua pubhcaçào,

FEVEREIRO DE 1959

1.9 -

Disnen~J1

+or-;'r1n:',""""~1','-'

"i:F'1!C'!,(S

do Regulamento de Promoções para Oficiais da Marinha.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I, da oonsntutcão. decreta:
Art. ,1.9 _ Ficam dispensadas, temporàriamente e até 31 de dezembro

ATOS DO PODER EXECUTIVO

de 1959, as exigências previstas no~
artigos 63, alíneas "c", 70, alínea "c' ,
78 alínea "c", e 84, alínea "c", do
R~gulamento de Promoções para Oficiais da Marinha, aprovado pelo Decreto número 42.808, de 13 de dezembro de 1S57> para a promoção, ao
pôsto de Capitão-de-Fragata, dos
Capitães-de-Corveta que te 11 ri a f i
apresentado um número mínimo de
7{}% de trabalhos determinados e julgados aceitáveis nos Cursos Básicos
da Escola de Guerra Naval.
Art. 2.9 - úate Decreto entrará
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Río de Janeiro, em 26 de fevereiro
de 1959; 138.9 da Independência e 71.9
da República,
J'USCE'LINO -KUBI'l""CFI::K.

Jorge do Paço

taaucao

DECREI'O N. 9 4:5.432 -

DE

/;1a-ia

26

DE

FEVEREIRO DE 1959

Declara sem efeito o decreto número
42.108; de 19 de agôsto de 1957,

o Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de

de janeiro de 1940 (Código de M1.nas), e tendo em vista o que requereu .a Interessada, nos autos do processo DNPM-Sü3-57, do Departamento Nacional' da produção Mineral do
Ministério da Agricultura, decreta.
Artigo único, Fica declarado sem
efeito o Decreto nv 42.108, de 19 de
agôsto de 195'7, que autorizou a Companhia de Mineração Novalímenae a
pesquisar mínérto de ferro e associados, em terrenos de propriedade
de st., John d'el Rey Mining Company Limited, nos lugares denominados Fazenda do Capitão Clemente e
Macaúbas, distrito de Cuiabá, municíplc de Sabará, Estado de Minas
Gerais.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
19'59, 138, c da Independência e 71.9
da República.
auscsiuco KUBITSCHEK.

29

M ária' M eneghetti.

5:?5

DEORETO N.9 45.483 FEVEREIRO DE

DE

26

DE

19'59

Autoriza o cidadão brasileiro Fausto
IVliglio a pesquisar quartzo' e pedras
coradas no município de Teófilo
Ototti, Estado .de Minas Gercus,

o Presidente da República

usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nus
têrmos do Decreto-lei n .9 _I 9Sb, oe
29 de janeiro de 194.'Ü (Código de Mi-

nas), decreta:

Art. 1. o Fica autorizado o cídadao
brasileiro Fausto Mtglíc a pesquisar
quartzo .e pedras coradas, em ter-rénos devolutas. situados no 'lugar denominado Travessão no distrito de
Pavão, municípío de Teófilo otoru,
Estado de Minas Gerais, numa área
de cínquenta hectares (50 haj , deumitada por um retângulo, que tem
um
vértice a duzentos
metros
(200m), no rumo magnético de quarenta e três graus trinta minutos
noroeste (43 9 .30' NW) da barra ao
córrego Travessão no rio '\IIucurl e
os lados, divergentes dêsse verttce, os
seguinte comprimentos e, rumos magnéticos: auinhentos metros mOOm) ,
leste (E); - mil metros (Lüüürru , norte (N).
Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 300.230,' de 1
de dezembro de 19'51, 'uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art.
lo Ultado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O título da autorizaçào
de pesquisa, que 'será 'una vi~ eu
têntica dêste Decreto, pagara a taxa
de quinhentos cruzeiros iCr$ 500,00)
e será válido por dois I:'.; anos a
contar da data da transcrrcec no !~
vro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Mímstérto
da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as dísposíçôea
em contrario.
Rio de Janeiro, 2-6 de fevereiro ele
'1959, '138. Çl • da Independência e 71. 9
da República,

"li

JUSCELINO

Mário

KUBITSCUEK.

tâeneçtietti,
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DECRETO N9 45 484 ~ DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Ailton
Borghesi a pesquisar feldspato no
município de Anârculas, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, nv I, da Constítuícão e nos
têrmos do Oecreto-leí 119 1.985, de 2:)
d janetrc de H.l4'Ü (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autortzado o cídadêo
brastleíro Ailton Borghezi a pesquisal' feldspato em terrenos de sua propriedade e de Santo Borghezí e outros no lugar denomina -o '8f:Jirro da
Serrinha, distrito e muntcípío de Andradns. Estado de Minas Gerais, numa áre-a de dois hectares e trinta e
dois ares (2,32 1-'",2.), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a cinqüenta e cinco metros
(55 mj , no rumo magnético de sessenta e seis graus nordeste (66 0 NE)

da confluência do córrego Burgues
com o rio Serrinha e. os lados a partir dêsse vértice, os seguintes cum-

primentos c rumos maenéticos: noventa e seis metros e ~trinta centfmetros (9c;,3G m i , dezesseis graus nor-

deste (169 NE); duzentos e dezoito

metros

(21R m}. sessenta graus nordeste (60 0 NE); quarenta e sete metros e trinta centímetros (47,30 mi .
quarenta e seis graus sudeste (46'?
SE): cento e quarenta e três metros
(143 m i . vinte e nove graus sudoeste
(29'.' SW): cento oitenta e um metros e vinte centímetros 081.2'Ü m I ,
setenta e quatro graus sudoeste (T/4"

SW) .

parágrafo único.

A execucâo

da.
BS
estípulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto uc 30.23"0, de 1 de
dezembro de 1951 uma vez se v~n
fique a existência na jazida. como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento
o de outras

presente autortzacâo fica sujeita

substanctas discriminadas pelo Oonaelho Nacional de pesquisas
Art. 2" O título da autorlzacâo de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,Q()) e será.
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição 110
livro prónr!o da Divisão de Fomento
da produeâo Mineral do Ministérto da

Agrtcultura.

EXECUTIVO

Art. 3" Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeh-o, 23 de fevereiro de
1959; )389 da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

IvIariú Iâeneçlietti

DEORETO Nv 45.185 -

DE

23 DE

FEVEREIRO DE 1959

Concede à corísonüera Criciuma Limitada autorização para mncíonar
como emprêsct de mineração,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código ele Minas).
decreta:
Artigo único. E' concedida à Carbonífera Orícíuma Ltda.. constituída
pela fusão das sociedades Carbonífera
Caeté Ltda. e Carbonifera COGaI Limitada. que foram autorizadas a funcionar como sociedades de mineração
pelos decretos ns. 17,851, ele 23-2-45 e
20,771, de 19-3-16,
respectivamente,
conforme contrato de constituição arquivado sob na 21.170 na Junta Comercial co Estude, de Santa Catarina.
com sede na c-eado de Oriciuma. autortzaçâo para funcionar como emprêsa 1:; nüncraçüo, ficando obrigada
a cumprir tnregralmente-as leis e regulamentos em vigor ar que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rir) de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçtietti,

DECRETO N9 45.486 - DE 26 DE
FEVEREIRO na 1959

Concede à Irmâos Dani & Cia. Ltsiaautorização -pora
funcionar como
emoréea de mineração.

o Presidente da República usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1. 985, de 29

ATOS DO PODER EXECUTIVO

de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. E' concedida à Irmãos
Daní &Cia. Ltda.
constdtuida por
contrato arquivado sob nc 61.705 e alteraçâo sob nv 92.769 na Junta COmercíal do Estado de Minas Gerais,
com sede na cidade de Barbacena, autorização para funcionar como emprêse de mineiaçào, ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o objeto da referida autorização,
Rio de Janeiro, 2G de fevereiro de
1959, 1389 da Independência e 71ÇJ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,
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cíado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
cnscrímínadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas,
Art. 20 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dôste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido Dor dois (2) anos a contar da
data dâ transcrição no J.ivro próprio
ctn Divisão de Fomento da Produção
!'..I íneral do Ministério da Agricultura.
Ai-t , 3'·' Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.

Mário lâeneçnetti,

JUSCELINO KUEITSCHEK.

Mário Meneçtietti,

DECRETO

NQ

41).427 -

FEVEREIRO DE

Autoriza

DE 26 DE

1859

DECRETO N,Q 45.488 -,FEVEREIRO

o

cidadâ.-o ímisileiro João
Henrique Biancnmi
a
pesquisar
ttuoriui, no m.unicipio de Palhoça,
Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atraouiçao que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição' e nos
te.mos do Decreto-lei nv 1.985, -de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Henrique Bíanchini a
pesquisar fluortta em terrenos devolutas no lugar denominado Ribeirão dos
Porcos, distrito de Santo Amaro da
Imperatriz, município dê Palhoça, Estado de Santa Catarina, numa área de
trinta hectares t30 ha) , delimitada
por um retângulo, que tem um vertice a cento c quatro metros 004m) , no
rumo verdadeírc de oitenta _e sete
graus noroeste (87 0 NW), da confluência do Ribeirão da Raia e o rio Vermelho e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil e quinhentos
metros O. 500m) , trinta graus nordeste (309 NE), duzentos metros (200m),
sessenta graus sudeste (600 SE) .
Parágrafo único, A execução da
presente autoriZl:'oção. fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se veríftque a existência na jazida, como asso-

1J~

DE

26

DZ

LJ59

Autoriza o cidadão brasileiro José Patrue de Souza a lavrar cianita 110
mumicipio de Gouveia, Estado de
Minas Gerais,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ;-1,:'':..
87, n.v I, da oonsntutcão e nos lermos (10 Decreto-lei n.v 1. 985, de 29·
de janeiro de 1940 (Código de Mtnas) ,

decreta:
Art. 1Q pica autorizado J cidadão
brasileiro .Iosé patruz de Souza ~ 120vrar cíantta, no imóvel denominado
Quinta de gantana, distrito e mutuctpio de Gouveia, Estado de Min~s Gerats, numa área de trinta e seis -iectares (36 11a), delimitada por um .t:etângujo que tem um vértice a seiscentos e cmqüenta metro- (G.l!m) no
ruino verdadeiro quarenta e quatro
graus e cinco minutos sudeste (14 0
U5' SE) da confluência dos córregos
Dantas e Faustíno e os lados, drvergentes dêsse vértice,
os seguintes
comprimentos e rumos verdadctros:
trezentos metros (300m), oitenta e
cinco graus e vinte e cinco m.ruuos
nordeste (85° 25' NE) ; mil e duzentos
metros (1. 200m) quatro graus er-ma
e cinco minutos sudeste (49 35' SE',
Esta autorrzaçáo é outorgada medíante as condições constantes do :)'1tágrafe único do art . 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
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alíneas, além das seguintes e de ou-

tras constantes do mesmo Códtao, uáo
expressamente mencionadas nesv- Deereto.
Parágrafo único. A execução da
_ presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento ao-ocado pelo Decreto n.c 30,230, de" " de
uezembro de 1.951. lima vez se veri-

fique a existência na jazida, con:o associado de qualquer das substanctas

a que se refere o art. 25' do ?lt9:do
Regulamente ou de outras s1'b~~:,t',:~1Clas
rítscrrmínadas pelo Conselho tcactonal

de Pesquisas.

Art. 2.9 O concessionário da aU1,(J-

neaçào fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da 8! _ .?S
tributos que forem devidos à Omác
ao Estado e ao Mumcípíó, em cumprimento do disposto nc '3,1"T fi8 do
Código de Minas.
Art. 3.9 Se
concessíonárío da
autortzacàc nâo cumprir qualquer elas
obrtgaçóes que lhe incumbem, à autorizaçi'i.ó de. lavra será declarada ~~adl~~3
ou nula, na forma dos uts ',': e ,,8
do Código de Mmae . .
Art. 45> As propriedades vtzmhae
estão sujeitas as servidões de :.;010 e
sub-solo para fins de lavra, na tn-uia
dos artígos 39 e 40 do Código -íe MInas.
Art: 5,9 O concessíonàrto da autortzacâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6,9 A autorização de 18Nra
terá por titulo ôste Decreto, que f:;.er.á
transcrito no livro próprio da Dlvisáo de Fomento da Prooucão Mlneral
do Ministério da Agrtcultura, após o
pagamento da taxa de setecentos e
vinte cruzeiros «i-s 720,00),
Art.. 7::> Revogam-se as díspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 ele fevereiro de
1S'59, -l385' da Independência e '7lY da
República.

-o

JUSCELINO

KUBiTSCHEK

Mario lVIeneghetti

DECRETO NÇI 45. 489
FEVEREIRO DE

~ DE

26

DE

1959

Retifica o art 19 do Decreto número
38.450, de 28 de dezembro de 1955.

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

EXECUTIVO

87 nv I da constituição e, nos têrmos
do Decreto-Ieí n'' 1. 935, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), Decreta:
Ar-t. 19 Fica retificado o artigo prfmetro (19) do Decreto número trinta
e oito mil quatrocentos e cinqüenta
(33,450), de vinte e oito (28) de dezembro de mil novecentos e cinqüenta
e cinco (1955), que passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o oicladão brasileiro Antônio Pacifico
Homem Júnior a lavrar minérios de
ferro, manganês e associados no lugar
denominado Pazenôa do Pires, distrito de Miguel Burmer, munícípío c:J.e
Ouro Prêto, Estado de Minas GeraIs,
numa área que é representada pela
descrita no artigo primeiro (1°) do
Decreto número trinta e oito mil quatrocentos e cinqüenta
(38450), d.e
vinte e oito (28) de dezembro de mil
novecentos e cinqüenta e cinco (1955)
excluindo-se dela a área que a mesma tem de comum com parte da área
do manifesto inscrito sob o número de
ordem cento e oitenta e oito (188) do
livro A _ 1 da Divisão de Fomento da
Produção Mineral e que fica co~
preendida entre as seguintes de1i~I
taçôes, conforme escritura de fls . cinqüenta e sete (57) e sessenta e um
(61), inclusive, do processo DNP~11 3 821-37, do Departamento NaCIOnal
da Produção Mineral do Ministério ~a
Agrtcultura, escritura essa, ortgtnárta
da averbacâo feita à margem do mesmo registre: o marco um (1) encontra-se na confluência do corrego do
Serrado com o córrego Angu Duro;
seguindo por este córrego acima, num
desenvolvimento de oitocentos e noventa metros (BSOm), até o ponto em
que nele desagua.o córrego Sêco, encontra-se o marco dois (2); a cento
e sessenta e sete metros 067m) , no
rumo magnético oitenta e um graus
noroeste (81° NW),
encontra-se O
marco três (3); a duzentos metros
(200m), no rumo magnético quarenta e quatro graus noroeste (449 NW).
encontra-se o marco quatro (4); a
trezentos e setenta metros (370m), no
rumo magnético vinte graus noroeste:
(209 NW), encontra-se o marco cinco
(5); a duzentos e vinte e .doís metros
(222m), no rumo magnético sessenta
e seis graus noroeste (669 NW) encontra-se o marco seis (6); a duzentcs e cinqüenta e três metros (253m).
no rumo magnético oitenta e quatro
eraus sudoeste (849 SV-n, encontra-se
~ marco sete (7), situado à margem
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do poço de sondagem profunda da'
Companhia de Mineração de Ferro e
Oarvâo, na Fazenda da Fábrica; seguindo pela cêrca de arame existente, a qual tem um desenvolvimento
aproximado de quatrocentos e cínqüenta metros
(450m) e no rumo
magnético quarenta e oito graus noroeste (48'1 NV!), encontra-se o mar..
co oito (3); pela mesma cêrca de arame abaixo e a distância de duzentos
e vinte e seis metros (226m), no rumo
magnético quarenta e sete graus trinta minutos sudoeste (47 9 30' SW), encontra-se o marco nove (9); a' quatrocentos e cinqüenta metros (450m),
nu rumo magnético dezoito graus trinta minutos sudoeste (18 9 30' SW), encontra-se o marco dez (10), situado
à margem esquerda do córrego Serrado; e finalmente, por êste córrego
abaixo, num desenvolvimento de dois
mil seiscentos e quarenta metros
C2.64Alrn) vai-se ter novamente, ao
marco um (1), ponto de partida.
Art. 29, A presente retificação de
Decreto não fica sujeita à pagamento de taxa e será transcrita no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Producâo Mineral do Ministério da
Agricultura .
Art. 30. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959, 1389 da Independência e 71 9 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Iâeneçnettí

DEORETO N. o 45.190 -

DE

26

DE

FEVEREIRO DE 1959

Autoriza a Emprêsa de Caolim Limitada, a pesquisar areia quartzosa ao
Distrito Federal.·

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. 9 I, da Constituíçâo c nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro 'de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. '1. c Fica autorizada a Emprêsa de Caoüm Limitada a pesquisar
areia quartzosa, em terrenos de propriedade de Barra da Tijuca Imobí-

A., no lugar denominado
Barra da Tijuca -~ Restinga de Jf'.~
carepaguá, no Distrito Federal, numa
área de cento e sete hectares, oitenta e três ares e trinta centíares .' ..
(1'Ü7,833{) haj delimitada por um noIígono irregular que tem um vértice
a mil duzentos e noventa e nove metros (1.990 m) no rumo magnético
quarenta e sete graus e trinta mmutos noroeste (479 30,' NW) da pente
do canal para a Lagoa da 'rtjuca e
os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil seiscentos quarenta e
dois metros (1.i342m), setenta graus
noroeste (709 NvV); oitocentos e vinte metros (8Z·0m) .cinqüenta e um
graus quarenta e cinco minutos sudoeste (51 9 45' SW); mil e seíscentas metros (1.6C0 m) , setenta c um
graus e quarenta minutos sudeste
(71 9 40' SE); oitocentos metros ....
(S'Ür() 111). cinqüenta e um graus e trinta minutos nordeste (519 30' NE).

llárta S.

Parágrafo único. A execução da,
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 da
dezembro de 1951, uma vez se verífique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2,9 do citado
Regulamento ou de outras suostânelas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2, '? O concessionário fica obrigado a respeitar o que for determinado pela Prereíbura do Distrito Federal, com referência a pesquisa objeto da presente autorízaçâo.. sem direito a indenização.
Art. 3.9 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autênttca dêste Decreto, pagará a taxa de
mil e oitenta cruzeiros (Org l.080,ü'.))
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partar da data da transcrição
no livro próprio da Dívísâo de Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura.
c

Art. 4.9 Revogam-se as disposições
em. contrário.
Rio de Janeiro, 2-6 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 119 da
República .
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO N.Q 4'5,491 -

DE 26 DE

FEVEREIRO DE 1959

Concede a Elias zatdan Maluj & Filhos autorização
para
[usuiionar
como emorésa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo) 87, n.v I, da Oonstdtuíçâo e nos
termos da Decreto-lei n.. 1.983, de
29 de janeiro de 1940 (C6àlgO de Minas), decreta:

Artigo único. E' concedida a Elias
Zaidan Maluf & Filhos, sociedade de
responsabilidade solidária consuturda
por contrato particular de 5 de julho de 1954, arquivado sob o número
11().5:Q2 na Junta Oomercíal do ES1:ado de São Paulo, alterado pelo mstrumenta público de 11 de dezembro de
L" '. ta V _ ado 8.'S fls
1·62 do livro CLç
notas n.o 317, do cartório do 2.1' Off..
cio da cidade de
Píraclcana, com
sede nessa cidade, autortzaçàc para
funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos
em vtgor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de

1958; 1380 da Independencía e 711'9 da

República.
JUSCELINO

KuBITE:CHEK

Mário Meneghetti.

DECR.ETO N.o 45.492 FEVEREIRO DE

DE

26

DE

1959

Autoriza <Ormco"
Orçcnizaçtio
Imobiliária e Comércio Lida, a :eesquisar água mineral, no município
de "auarapal'i, Estado do Espírito
Santo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n. o I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (CÓdIgO de Minas),
decreta:
Art. 1. y Fica autorizada "Ormco"
Orgamzaçào Imobiliária e Comércio Ltda . a pesquisar água mineral,

em terrenos de sua propriedade, no
lugar deoomínado Bairro da Independência, distrito e município de Ouarapara, Estado do
Espírttc Santo,
numa área dI'! dois hectares e noventa e cinco ares (2,95 hai , delimitada
por um polígono irregular que tem
um v.n-tíce a cinqüenta e três metrôs
e vinte centímetros (53,20rh), no rumo
magnético quinze g. aus trinta minutos sudeste (15° 30' SE) do canto sudoeste (SW) da casa de máquinas da
Fonte Guaranari e os la 'tos. '>' partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: vinte e
três metros e dez centímetros .. , ...
(23,lOm), sessenta e seis graus trinta
minutos sudeste (66° 30' SE); quarenta e um metros oitenta centímetros (4l,80m), doze graus sudeste.
(12° SE); cento e setenta e nove metros e dez centímetros 079,lOm), oitenta e três graus dez minutos sudoecte (83° 10' SW); oentc e trinta meta-os e setecita centímetros 030,70m),
quinze graus noroeste (159 Nwr : setenta e oito metros e oitenta centímetros (78,BOm) , quarenta graus trinta
e quatro minutos
nordeste (400 34'
N:E); cento e oito
metros (lOBm),
oitenta e dois graus trinta e seis minutos sudoeste (B2° 36' SW).
parágrafo único', A execução
da
prcrente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30 230, de 1 de dezembro de lD5l, una vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâocias a que
se refere o art. 2,° do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrtmtnadas pelo Conselho Nacional de

Pesquisas.
Art.. 2,° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrrcão no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da
Agricultura,
Art. 3 ° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
195D; 138.0 da Independência e 71.0 da
República.
JUSCELINO

KUBITSf'!IEK

Mário Meneghetti.

ATOS DO PODER EXECUTIVD

DECRETO N.? 45.493 - DE 26
FEVEREIRO DE 1959

DE

Autoriza o cidacU!'o
brasileiro Athos
Fontes Ferreira a pesquisar dolo-mita no município de Itararé, Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 2!}
de janeiro de 1940 -(Código de Minas);
decreta:
Art. l.Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Athos
Fontes Ferreira a
pesquisar dolomita em terrenos
de
propriedade de Amilcar Fontes Ferreira 11GS lugares denominados Sarrfnha e Posse distrito e município de
Itararé, Estado de São Paulo, numa
área de cento e dezoito hectares, cinco ares e cinqüenta' cecitlares
.
(118,0550 ha) delimitada por um polígono irregular qUI;; tem um vértice
na confluência dos córregos Limeira e
do SsJt,J e os lados a ua.tdr dêsse
vértice, os seguintes comprfmentos e
rumos magnéticos: quinhentos metros
(500m), vinte graus sudoeste
(200
SW); quinhentos c dez metros .....
(510m.), oitenta graus e trinta mtnutos nordeste (800 30' NE); oitocentos
e cinqüenta metros (350m), setenta e
um f',T8,l1S e cinqüenta minutos nOTdeste (71° 50' NE): cuatrocentos vinte e cinco metros (425m), dois graus
e trmta minutos noroeste (2° 30'
NW); oitocentos setenta e cinco metros (375m), trinta e nove graus e'
cínnüenta minutos noroeste (3ft 50'
N\V); conto oitenta e cinco
metros
(185m), cinqüenta e sete graus quarenta e cinco minutos noroeste (57°
45' NVl); duzentos
metros (200m),
sessenta e dois graus 'e dez minutos
sudoeste (62Q 10' SVV); cento e quarenta metros (140m),
vlnte e 'sete
graus e trinta minutos sudoeste (27°
3,:)' SVl); seiscentos setenta e seis
metros (67Gm) três graus e dezoito
minutos sudeste C3\" 18' SE); duzentos e oitenta metros (2S,Qm), quarcnta e nove graus e dez minutos Sudoeste (499 1'Ü' SW).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 30.230, de 1 de
. dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer .das substâncias
a que se refere o art 2.° do citado
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Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquka, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
cento e noventa cruzeiros (Cr$ .....
1.190,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Dívísão de Fomento da Produção Míoeral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposlcôcs
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959; 138.Q da Independência e 71,° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

.ll1'arío .lWeneohetti.

DECRETO

N9 45.494
FEVEREIRO DE

-

DE 26 DE

1959

Autoriza o cidadão brnsiteiro stetosio
Quaranta a pesquisar tremolita.
oçoimaiouto, silimanita, tcücc e
quartzito no Município de Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, nc I, da Constituição e nOS
têrmos do Decreto-lei no 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. ic Fica autorizado o cidadão
brasileiro Stefano Quaranta a pesquísal' tremolita, sütmaníta, agalmatonto, talco e quartzito, em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado
Sítio Maracanã. distrito de Taíacupeba, Município de Mogi das Cruzes,
Jâstado de São Paulo, numa área de
onze hectares dezessete ares e vinte
centdares (1l,1720ha). delimitada por
um poligno irregular que tem um
vértice a trezentos e dezesseis motros (316m) no rumo magnético três
graus dez minutos noroeste (3? 10'
NW) do marco quilométrico número
setenta e três mais seiscentos metros
(Km 73+600m) da estrada de rodaeem
Ribeiro Pires-Capela do Ribeirão e
os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e quarenta e dois
metros (342m), setenta graus vinte
'minutos sudoeste (70Q 20' SW): sessenta e cinco metros (65m), vinte e
um graus vinte e três minutos no-
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roeste (219 23' NW); cinqüenta e oito
metros (58m) , trinta e dois graus
vinte minutos noroeste (329 20' NW);
cento e vinte e oito metros (l28m),'
cinqüenta e cinco graus nordeste (559
NE); sessenta e oito metros (68m) ,
nove graus cinqüenta e dois minutos
noroeste (99 52' NW); cento e dezenove metros (119m), vinte graus dez
minutos noroeste (209 10' NW); duzentos e noventa e quatro metros
(294m), cinqüenta e cito graus vinte
minutos nordeste (589 20' NE); quatrocentos e dez metros (41Om), dez
graus cinco minutos sudeste (109 5'
.SE) •

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estdpulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.

Art. 29 o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêate Decreto, pagará a taxa 'de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido ,pelo prazo de dois (2) anos
a partir. da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Minístérk
da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Roia de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959, 138° da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

DECRETO N9 45.495 - DE 26
FEVEREIRO DE 1959

DE

Autoriza o cidadão brasileiro João de
Deus Réis a pesquisar ouro e diamantes, no município de Diamum-:
"tina, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o ar1:igo
87, nc I, da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-Ieí nc 1. 986, de 29 de je-

ueíro de 1940 (Código de Minas) >
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João de Deus Reis a pesquisar ouro e díamauces no iene
do rio Jequitinhonha no Iuçar denominado Poço Cambraia, distrito de
Extração, munícípío de Diamantina,
Estado de Minas Gerais, .eíto -ê:..,se
compreendido, numa área de sete
hectares VÜ1Ge e seis ares e noventa
centíarea (7,2690ha), dchmitada por
um polígno irregular, que rem um vertíce na confluência do córrego Cambraia ou Joâo Pinto com o rio Jequitinhonha, e cs lados a par-nr désue
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: seiscentos E' quinze
metros (615m) , oito graus quinze minutos sudeste (8 9 15' SE), quarenta.
e dois metros (42m) , secenta graus
cinqüenta minutos sudeste (70°:i{lo'
SE); duzentos e oitenta e tres metros
(283m), vinte e oito graus quinze minutos sudeste 28 9 15' SE), cinqüenta
e nove metros (59m) , sessenta e um
graus nordeste (61 9 NE); trezentos e
trinta metros (330m), vinte e sete
graus quinze minutos noroeste (27"
15' NW); quinhentos e cinqüenta metros (550m), sete graus trinta minutos
noroeste (7 9 30' NW); noventa e
quatro metros (94m). oitenta e, nove
grau noroeste (899 NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se vertfíque
a. extstêncía na jazida, como assoclaoo
de qualquer das substâncias a que
se refere o art.. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias dtacrtmínadaa pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização «e
pesquisa 'que será uma vja autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de ti ezentoa cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro proprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
err, contrário.
Rio de Jane1ro, 26 de fevereiro de
1959, 1389 da Independência e }1O da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Iâeneçhetti.

ATOS DO PODER EXECUTIVü

DECRETO N.'? ·45.49'6 -

DE

2ô

r::E

FEVEREIRO DE 1959

Autoriza a Sociedade Anônima Mineração de Amianto a pesquisar
amianto no município de Ituaçu,
Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe ccnrcrc o artigo 8'7, nv I, da Constdtuíçâo e nGS
têrmcs do Decreto-Iei n .'.' 1 ti.'j:"l, de
Z"9 de janeiro de 18.l0 t Código de
Minas), decreta:

Art. 1. '? Fica autorizada a Sociedade Anônima Mmeracào de Amianto a pesquisar amianto, em -eo-enos
de propriedade de JOa0 Barn.ea da
Silva no lugar denominado gtxo do
Morro, díatnto de Suasuarana, município de ItU8.Ç-U, Estado da Bahia,
numa área de sessenta e um hectares e dezoito ares (61,18 hai , delimitada por um retângulo que Cem um
vértice a' seiscentos e noventa e cíto
metros (ô'33m
D{;
rumo vertadeirn
de quarenta .e oito graus sud. .eate
(48 9 SW) do canto sudoeste (SW I da
sede da Fazenda' do Eixo do Mor-c
e os lados, divergentes dêsse vernu.e,
os seguintes comprimentos e "um -s
verdadeiros; quatrocentos e sessenta
metros (460 m) , cinqüenta e sete
graus quarenta e cinco minutos sudoeste

(5'19 4.5' SW1:

mil

trezentos

e trinta metros (1.330 m) , trinta e
dois graus quinze :11i<11,ltO:> SUdp3t·8
(32 9 ' 15' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica -rujerta às
estípulacôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 30 2~O, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez <e verifique a existência na 'laaída. corno
associado, de qualquer das substênelas-a que se refere o art. '1 '.J J\) citado
Regulamento ou -de ÜIIL'o.S
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas

Art. 2.9 O titulo da autcrtzacão
de pesquisa, que será uma via autêntica diste decreto, pagará a taxa
de seiscentos e vinte cruzeiros Or S
62(},úOl e será válido pelo p"a,~') de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio dI. Dtvísão de Fomento da PL'Od~lGã:) -tmeral, do Ministério da Agricultura.

'543

Art. 3. Q Revogam-se as 'disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2$ de fevereiro de
·1959; 138 9 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário J!lIeneghetti.

DECRETO N9 45.497 -

DE 2'3 DE

FEVEREmo DE 1959

A utoriza o cidaclâo brasileiro Orlando
Ferreira de Sour~a a pesquisar caroõo mineral no municzpio de Jaguurunu, Estado de Santa Catarina.
O Presidente da 'República, usando
da atrrbuíçãc que lhe confere o artigo 87, nv 1, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei. nv 1.985, de
29 de janeiro de 19'4:";) (Código de Mínus) - Decreta:
Art. 1Q. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Orlando Ferreira de Souza
r, pesquisar carvão mineral, em terrenos de propriedade de Gerdulma
Marta Cardoso e outros no lugar denominado Urussanga .ver..a .o »trrto e
município de Jaguaruna, Estado de
Santa Catarina, numa área de serecentos e trinta e três hectares e oitenta e doís ares (633,82 haj , delímitade por .im polígono místelíneo que
tem um vértice a três mil duzentos e
trinta metros (3. 23-Gm) no rumo
magnético trinta e dois graus quarenta mmutos nordeste (32" 40' NE) do
centr- da Igreja de Urussanga Velha
e os lados, a partir dêsse vértice, assim se definem: dois mil e oitenta
metros (2. 080m), vinte e nove graus
sudeste (299 SE), até atingar a L1Dh3 Telegráfica Nacional; segue por
esta até a margem esquerda do 1'10
Urussanga e dai. pela sua margem
esquerda. para montante, até o ponto
de partida,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ne 30,230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifl..
que a existência na jazida" como associado, de nualouer das substãnctas
B que se refere o art. 2'? do citado
Regulamento ou de outras substânctas discriminadas pelo Conselho Na ...
cional de Pesquisas.
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.õ rt. 29 O título da autorização de
pesquise, que será uma via autêntica
d2S~'3

Decreto, pagará a taxa de três

mít cento e setenta cruzeiros
.
(01'$ ~1.1'i'O,{}O) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Dívisâo de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.

no' livro próprio da Divisão de Fomento da Pi-oduçâo Mineral, do Ministério da Agricultura.

Art.

39 Revogam-se

as

disposi-

ções em contrário,
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1958. 1330 da Independência e 719
da República.

Art. 3'? Revogam-se as disposições
eJ.Y1. contrário.
Rlorde Janeiro. 26 de fevereiro de

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

1?"D. 18b9 da Independência e 7F' da

República.
JUSCEI

rxo

DECRETO

KUBITSC}IF.1{

DECEETO N9 45. 48'S -

DE

2$

DE

FEVEREIRO DE 1959

município de Primeira Cruz, Estado

do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Ieí n . 'I 1,985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mínasr
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lourival Cardoso Gomes
a pesquisar areias ilmeníticas e associados, em terrenos devolutas e de
diversos no' lugar denominado Canto
Novo, dístrrto e município de Prfmeíra Oruz, Estado do Maranhão, numa
área de quinhentos hectares (500
ha), delimitada par um paralelogramo que tem um vértice a dois mil quinhentos e vinte metros (2.5C'Ü m) , no
(W),

45.499

Renova o Decreto n»
àc outubro de 1956.

DE 26 DE
1959

40,195,

FE~

de 30

"

O Presidente da. República, usando

Autoriza o cidaclão brasileiro Lourioca Cardoso Gomes a pesquisar
areias ilrnenificas e associados no

rumo verdadeiro oeste

N~

VEREIRO DE

Mario l'deneghetti.

do can-

to noroeste (NW) da casa do lugar
"Canto Novo" e os lados, divergentes
dêsse vértice, os seguintes' comprtmentes e rumos verdadeiros: setecentos e quatorze metros e vinte e
oito centímetros (714,28 ma, norte (N) ;
sete mil metros (7.000 m) , setenta e
quatro graus trinta minutos sudeste
(74 9 30' SE).

Art. 2,° O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntíca dêste decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00)
e -será válido pelo prazo de dois (2)
anos a uartdr da data da transertçâo

da atrtbuiçâo Que lhe contere o ar-

tigo 87, nv I, da Ccnstttuicêo e nos
térmos do Decreto-lei nv 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) , decreta:
Art. 1" Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art 1Q do Decreto-Ieí nv 9.605, de 19 de agôsto de
1948, a. autorlzacâo concedida ao ci..
dadão brasileiro Patricia Rodrigues
Galdeano, pelo Decreto número quarenta mil cento e noventa e cinco
(40,195), de trinta (30) de outubro
de mil novecentos e cinqüenta e
seis (956), para pesquisar cassítertta
e colurnblta no leito e terrenos reservados nas margens do rio .Jequitinhonhc distrito de Coron-el Murta.
l i umcípio
de Araçuaí, Estado de
Minas Gerais.

Art. 29 A presente renovação, que
será uma via autêntica dêstc D2ereto, pagará a taxa de quatro mil
novecentos e cinqüenta cruz-eiros
(Cr$ 4:.950,00)
e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir da
cata da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3'1 Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959, 138Q da Independência e 71 Q da
República.
JUSCELINO

KUIJITSCHEK

Mario tãeneçneui

ATOS QO

PODER

DECRETO N9 45.500 - DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1959
A utoriza o cidadão brasileiro J oâo
Crísostomo Rosa a pesquisar diamante, no município de Dianum-:
tina, Estado de Minas Gerais.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv r, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1\1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Orísostomo Rosa a
pesquisar diamante em terrenos de
sua propriedade no imóvel denomínado Fazenda das Lages, distrito de
Datas, munícipío de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa área de
cem hectares e dez ares (100ha. ~O).
delímttada por um polígono trregular, que tem um vértice a duzentos
.e dez metros (210m), no rumo magnético de vmte e seis graus quarenta
.e cinco minutos noroeste (26945'NW).
da confluência do córrego das Lages
.com o Ribeirão de Datas e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
setecentos metros (700m), oitenta e
.seís graus e trinta minutos sudeste
(86930'SE); mil e cínquenta metros
(1. 050m) , vinte e sete graus trinta
minutos sudeste (27930'SE) ; oitocentos e trinta metros (830m) , quarenta e dois graus noroeste (429NW):
mil setecentos e quarenta metros '"
<1. 740m), cínquenta graus trinta minutos nordeste (50930'NE); oitocen...
tos e quarenta metros (84Qm) , vinte
e seis graus quarenta e cinco minutos sudeste (26945'SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica' sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30;230, de 1 de
.dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
-dêste Decreto, pagará a taxa de mil
-e dez cruzeiros (Cr$ 1. 010,00) e será
válido por dois anos a contar da data da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção MiM
neral do Ministério da Agricultura.
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Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneçhetti,

DECRETO

N.O 45.501 -, DE 26 DE
FE'"v"EREIRO DE 1959

Altera a redação do Decreto número
45.039, de 5 de âeeembro de 1958.
O presidente da
da atribuição que

tigo 87, n.v I,
Art. 1.9 O
mero 45.039,
1958, passa a
redação:

República, usando
lhe confere o arda Constituição decreta:
art. 1.9 do decreto núde 5 de dezembro de
vigorar com a segutnte

"Art. 1.9 Fica tnstttutda, sob a presidência do Ministro da Justica e Negócios Interiores, a Comissão de Supervisão de órgãos Autônomos composta de (5) cinco membros, nomeados pelo presidente da República,
com a atribuição de supervisionar e
fiscalizar o funcionamento de órgãos
diretamente subordinados à Presidência' da República, que, por fôrça déste
decreto, fiquem sujeitos ao sua jurtsdtcâo' .
Art. 2.9 O presente decreto entra
em. vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1959; 138.\1 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBI'J;SC1IEK

Ciryllo Júnior

DECRETO N.9 45.502 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1959
A1JrOVa a Segunda Edição da Formacopéia Brasileira com suas novas inclusões e modificações e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1.Q Fica aprovada a Segunda
Edição da Farmacopéia Brasileira,
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elaborada pela Co~is~ão de Revisão
da Farmacopeia, orgao adstrito ao
Serviço Nacional de Fiscalização da}
Medicina e Farmácia (Ministério da

Saúde), corri as modificações posteriores ao Decreto nv 37.843, de 1 de
setembro de 1955.

Art. 2.° A matéría-príma para uso
quimíco-farmacêutíco e as espeêíaüdades farmacêuticas obedecerão às
exigências de pureza e às normas fixadas pela Farmacopéia Brasileira e
pelo Formulário Nacional, em elabo-

ração.

. Art. 3.\1 Haverá obrigatoriamente
um exemplar da Farmacopéia BraslIeíra e do Formulário Nacional em
cada farmácia, laboratório índustrfal farmacêutico e estabelecimentos congêneres.
Art. 4.9 A Farmacopéia Brasileira €
o Formulário Nacional deverão ser
revistos cada dez anos pela Comissão a que se refere o aet. 1.0.
Parágrafo único. Independentemente da revisão periódica obrigatória a
que se refere êste artigo, o Serviço
Nacional de Fiscalização de Medicina
e Farmácia poderá promover a publicação de suplementos contendo modificações, exclusões e inclusões necessárias à contínua atualização da
Farmacopéia Brasileira e do Formulário Nacional.
Art. 5.(1 li:ste decreto entrará em vígor em 60 dias após ter sido publicada a Segunda Edição da Farmacopéia Brasileira e os seus suplementos,
bem como o Formulário Nacional, em
ordem de publicação.
Art. 6.(1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1959; 138.(1 da Independência e 71S
da República.
JUSCELINQ KUBITSCHEK.

Mario Pinotti.

DECRETO N.O

45.503 ---o- DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1959

Retifica a Tabela Numérica de Mensalistas da Comissão Federal de
Abastecimento e Preços, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-

go 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica retificada a Tabela.
Numérica de Mensalistas da Comissão Federal de Abastecimento e Preços, a que se refere o art. 1.0 do De
ereto n.? 44.039, de 12 de julho de
1958, para o fim de serem incluídas
2.8 seguintes funções, com os respectivos ocupantes:
1 (uma) de Auxiliar Admtnístrativo,
referência' 27, ocupada por
Waldez
Barbosa .
1 (uma) de Escrevente-datflógrafo,
referência 23, ocupada por João Batista Gonçalves Filho.
2 (duas) de Motorista, referência,
22, ocupadas por Itamar Caetano e
Manoel Lopes dos Santos.
1 (uma) de Motorista,
referência
20, ocupada por América Oliveira.
Art. 2.° Fica excluída da Tabela citada no artigo anterior 1 (uma) runç ã o de Servente, referência 20, ocupada por Américo Oliveira.
Art. 3.0 As alterações de- que trata'
êcte decreto prevalecerão a partir da
publicação do Decreto n.s 40.077, de
8 de outubro de 1956.
Art. 4.° àetc decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se 'as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
H)59~ 138.° da Independência e 71.° da.
República.
N

JUSCEL'INo Km3ITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO

NQ 45. 504 ~ DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1959

Concede permissão à S. A. Iruiústriae
Reunidas F. Matarazzo, com fábrica
de cal, no local denominado' Vau
NoVO, Municipio de Santana de
Parnaiba, Estado de São Paulo,
1Jara tuncíonar com sUI1S .o;',,"ões n·e
fornos aos domingos e feriados c,ivis:
e religiosos.

Ainda não foi publicado no Diá,rioOficial por falta de pagamento.
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DECRETO N9 45 .5'~5 DE FEVEREIRO DE

DE

27

1959

Concede à sociedade Italcable
Cablogi'ajici Raaioteieçraíici
dioelettrici Società Per
autorização para continuar
cionar na República.

Servizi
e RaAzionâ,
a jun-

O Presidente da República, usando
da atribuicão que lhe confere o artigo 87~ inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. É concedida à sociedade Italcable Servizi Cablografici
Radiotelegrafici e RadioelettriciSocietà Per Asíoní, com sede em
Roma, Itália, autorizada a tun- ~
clonar na República, pelos Decretos
ns. 19.622, de 23 de janeiro de 1931;
2ü.426, de 21 de setembro de 1931;
21.945, de 12 de outubro de 1932; 89,
de 10 de outubro de 1934;.23.917, de
15 de maio de 1947; 26.195, de 12 de
janeiro de 1949; 29.075, de 30 de dezembro de 1950; 30.984, de 13 de junho de 1952; 37.453, dê 7 _de junho
de 1955, e 39.792, de 16 de agõsto de
1956, autorização para continuar a
funcionar no Brasil em virtude do
aumento do capital social para
.
5. 6Ü'8. 0'00.000 (cinco
bilhões e seiscentos milhões) de liras italianas, e
conseqüente alteração do art. 5° dos
estatutos sociais, conforme Assembléia
Ordinária e Extraordinária realizada
em 30 de abril de 1957, continuando
inalterado o capital destacado para
as atividades comerciais da socíedade no País, na importância de
.
CrS 10.0D(l.O(){},00
(dez milhões de
oruzeíros) , mediante as cláusulas. que
a êste acompanham, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

K!rBT1'SCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N9 45.506 -

DE

27 DE

FEVEREIRO nE 1959

Concede à sociedade Navegação Schmitt Garcia Ltda., autorização para
continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.

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

tígc 87, inciso I, da Constituição

e

nos têrmos do Decreto-lei no 2.784,' de
20 de' novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Navegação Schmitt- Garcia
t.tõa., com sede em Itajaí, Estado de
Santa Catarina, autorizada a funcioDar como emprêsa de navegação de
cabotagem pelo Decreto nc 35.928, de
29 de julho de 1954, autorização para
continuar a funcionar Com as modificações introduzidas em seu contrato
social e com O capital elevado de Cr$
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) divídido em 5.000
(cinco mil) cotas de Crg l.OOO,(JO (hum
mil cruzeiros), cada uma, mediante
instrumentos particulares- datados de
5 de setembro de 1955 e 10 de fevereiro de 1958, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vlgcrar.. sôbre o objeto da
p-esente autorização.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
Republíca .
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO

N.o 45.507 DE
FEVEREIRO DE 1959

27 DE

Revoga o Decreto que concedeu à Sociedade Leâerle S. A. au'torização
para funcionar na República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ccefere o artigo
87, inciso I, da
Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 2.627, de 26
de setembro de ~940, decreta:
Artigo único. Fica revogado o Decreto número 34.332, de 22 de outubro de 1953, que concedeu
Sociedade Lederle S. A., com sede na cidade
de Wilmington, Estado de Delaware,
Estados Unidos da América, autorização para funcionar na República, e
cassada a respectiva Carta, atendendo ao Que foi requerido pela, referida
sociedade e ao que consta da' resolução tomada pela assembléia extraordíeiárra de acionistas realizada em 27
de dezembro de 1957.
. .'
.
Rio' de Janeiro, 27 de fevereiro de
1959: 138.° da Independência e 71.<;>
da República.
à

JUSCELINO, KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.
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DECRETO Nv 45.503 - DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1959
Concede à sociedade Navegação Continental
Ltda.
autorização para
continuar a funcionar como emoréea de navegação de cabotagem.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso 1, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nc 2.784, de 20
de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Navegação Continental Ltda.,
com sede em Santos, Estado de São
Paulo, autorizada e, funcionar como
empresa de navegação de cabotagem
pelos Decretos na. 36.264, de 30 da
setembro de 1954 e 41.594, de 29 de
maio de 1957, autorização para continuar a funcionar comas modificações
introduzidas em seu contrato social, e
com o capital de Cr$ 25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de cruzeiros)
dividido em 25.000 (vinte e cinco
mil) cotas' do valor de crs 1.000,00
(hum mil cruzeiros), cada uma, pertencentes 60% (sessenta por cento) a
brasileiros natos, conforme escrituras
públicas datadas de 25 de abril de
1958; 13 de outubro de 1958; 5 de janeiro de 1959 e 14 de janeiro de 1959,
obrtgando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1959; 138" da Independência e 719 da
República.
JuscEIJ::N'o ·KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N9 45.509 - DE 27
FEVEREIRO DE 1959

DE

mitada pousada & Oía. Ltda., com
sede em Santos, Estado de São Paulo,
autorizada a funcionar pelos Decretos
ns. 16.785, de 11 de outubro de 1944;
20.262, de 20 de dezembro de 1945;
2~.357, de 27 de dezembro de 1946;
28.926, de 4 de dezembro de 1950;
3-0.952, de 6 de junho de 1932; 37.4ÔO,
de 7 de junho de 1955 e 41. 671,
de 24 de junho de 195~1, autorização
para continuar a funcionar com as
modificações introduzidas no seu contrato social e com a denominação de
"Navegação e Comércio São PauloRio Grande Limitada", consoante escrituras públicas datadas de 13 de
outubro de 1958; 5 de janeiro de 1959
e 14 de janeiro de 1959, continuando,
porém, Inalterado o capital social de
CrS 19. .180.000,00 (dezenove milhões,
cento e oitenta mil cruzeiros) dividido em 19.180 (dezenove mil, cento e
oitenta) cotas do valor de Cr$ 1.000,00
(hum mil cruzeiros), cada uma,pertencentes 60% (sesenta por cento)
a brasileiros natos, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DEc:a-ETQ N9 4'5.510 - DE 27
VEREIRO DE 1959

DE FE-

Concede à sociedade Navegação Atlântico Sul S/A. autorização para
funcionar como emp'!'l3Sa de 1~ave
gaçao de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I,da Constituição, e nos
Concedo à sociedade Pousada & Cia.
tãrmos do Decreto-lei nv 2.784, de 20
Ltda. autorização para continuar a
de novembro de 1940, decreta:
funcionar cora a denominação de
Artigo único. f: concedida à socie"Navegação e Comércio São Paulodade Navegação Atlântico Sul S/A.,
Rio Grande Limitada".
com sede na cidade do Rio de Janeiautorização para funcionar como
o Presidente da República, usando ro,
emnrêsa de navegação de cabotagem,
da atribuição que lhe confere o aro capital de Cr$ 5.0'00.00,00 (cintigo 87, inciso I, da Constituição, e nos ' com
co milhões de cruzeiros), dividido em
têrmos do Decreto-lei nc 2.784, de 20 5.000 (cinco mil) ações nominativas
de novembro de 1940, decreta:
ordinárias e preferenciais, do valor de
Cr$ l.O(JO,GO (hum mil cruzeiros), cada
Artigo único. E' concedida à socieuma, pertencentes 60% (sessenta por
dade por cotas de responsabilidade li-
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cento) a acionistas brasileiros natos,
consoante atos constitutivos constan"tes da assembléia geral realizada em
2 de dezembro de 19'58, obrigando-se
a mesma sociedade 3, cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1959; 138 9 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETe Nv 45.511 FEVER~TRO DE

DE

27

DE

1959

Aprova alterações ímtrodüzuias
nos
Estatutos da Companhia
Americana de Seguros.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso 1, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei no 2.063, de 7 de
março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações ntroduztcas nos Estatutos da.
Ocmpa...ihía
Americana de Seguros,
com ~:,df na Capital ::10 Estado de São
Pau:o, autorizada a funcionar pelo
Decrete nv 13 234., de 16 de outubro
de : 1~H3 cento-me deliberações das
Asssembléias Gerais Bxtraordínàrtas
realizadas em 27 de maio e 11 de-novembro de 1953
Art. 2Q A Sociedade continuará mtegralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre :J objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de .Ianeíro, 27 de fevereiro de
1959; 1389 da independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Fernando Nóbrega

DECRE'Tü N9 45.5-12 -

DE 27 DE

FEVEREIRO DE 195-9

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Itatiaia Companhia
de Seguros.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 87, inciso I, da Constituição, e nos
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têrmcs do Decreto-lei nc 2.063, de 7
de março de 19'40, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Itatiaia Companhia de Seguros, com
sede nesta Capital, autorizada a funcionar pelo Decreto nc 838, de 2{l de
maio de 193,6, conforme delíberacãc
da Assembléia Geral Extracrdmárla
realizada em 10 de outubro de 1958.
Art, 29 A Sociedade continuará:
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre O objeto da autorização a que alude aquêle necreto.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de
1959; 1389 da Independência
71Q da
República.

e

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DEORETO N.9 45.513
MARÇO DE

DE

2

DE

1959

Concede 6 abono provisório aos servidores da caixa de Construções de
Casas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 1.9
do art. 2.9 da Lei n.c 3.531, de 19 de
janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa
de Construções de Casas o abono provisório concedido pela Lei n.c 3.531,
de 19 de janeiro .de 1959.
Art. 2.9 Para o fim previsto no ar- ~
tdgo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto n.c 45.359, de
28 de janeiro de 1959.
Art. 3.9 As vantagens financeiras
de que trata êste Decreto serão pagas a partir de 1.9 de janeiro de 1959.
Art. 4.9 O abono de que trata êste
Decreto correrá à conta dos recursos próprios da entidade.
Art. 5.9 nste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas. as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de março de
1959, 138.9 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique

tott.
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DECRETO N.O 45.514
[l.'IAI:.ÇO DE 1959

DE 2 DE

Concede o abono pronisório aos servidores da Caixa Econ6mica Federal do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 19
do art. 29 da Lei no 3.5:U, de 19 de
, janeiro de 1959, decreta:
Art. 10 Fica estendido ao pessoal ativo e servidores inativos da
caixa Econômica Federal do Rio de
.raneiro o abono provisório concedido pela Lei no 3,531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2 9 Para o fim previsto no
artigo anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto n.v 45.359, de
28 de janeiro de 1959.
Art. 3º' As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas a parti:r de 19 de janeiro de
1959.

Art 4. 0 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 59 1tste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de março de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

Lucas

DECRETO

KUBITSCHEK

Lopes

N.o -45.515

MARÇO

DE 3 DE

DE 1959

Concede o abono provisório aos servidores do Instituto Nacional do
Mate.

o presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 15'
do art. 2.0 ; da Lei n.c 3.53L de 19
de janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.0 Fica estendido ao' pessoal
ativo e servidores inativos do jnstítutoNacional do, Mate o abono provisório concedido pela Lei n." 3.531,
de 19 de janeiro de 1959.

Art. 2.0 Para o fim previsto no artigo anterior. serão observados os
dispositivos do Decreto n,« 45.359, de
28 de janeiro de 1959.
Art. 3. 0 As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas
a partir de 1 de janeiro de 1959.
Art. 4.0 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5.Q ltste decreto entra em
vigor na da ta de sua publícacâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de marco de
1959; 138.° da Independênoia ce 71.~
da República,
JUSCELINo

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECR·ETO N? 45,516 MARÇO DE

DE

3

DE

1959

Concede o abono prooisórío aos servidores do Serviço de Alimentação
da Previdência Social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Conetituícâo e
tendo em vista o disposto no § -1 C! do
art. 29 da Lei nc 3.531, de 19 de [aneir? de 1959. decreta:
Art. 1Q Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inatiVOS do Serviço
de Alimentação da Previdência Social
o abono provisório concedido pela Lei
nv 3.531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 29 Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto nv 45.359, de 23
de janeiro de 1959.
Art. 39 As vantagens financeiras de
que trata este decreto serão pagas a
partár de LQ de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à, conta dos reClUSOS
próprios da entidade.
Art. 59 aste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
. as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de março de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nooreçe
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DECRETO N.o 45.51'7

raenço

DE

3 DE

DE 1959

Concede o abono provisório aos serouiores do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Iruiustriârios,

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e tendo em vista o' .dísposto no § 1.° do
art. 2.° da Lei n.? 3.531, de 19 de
janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.0 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Instituto de Aposentadoria e PPTlf:)eS dos
Industríártos o abono provisório ccncedido pela Lei n.v 3.531, de 19 de
janeiro de 1959.
Art. 2.1,' Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto nc 15 '309. de 28
de janeiro de 1959.
. .
Art. 3. 0 As vantagens financeiras
de que trata êste decrete serão pagas a partir de 1 de janeiro de 1959.
Al·t. 4.° O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5.° ~ste decreto entra em vigor na .data de .sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
o

da

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nobrega.

55J

Art. 2.1,' Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto nc '1,5.3,0;4, de 23
de janeiro de 1959.
Art. 3.° As vantagem financeiras
de que trata êste decreto se, âc pagas a partir de 1 de janeiro de 1959.
Art. 4.° O abono de que trata este
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5.0 li:ste decreto entra em vi."
gor na data de sua publicação, revogadas-as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBITSC.HEK.

Fernando Nobreqa,

DECRETO N.9 45.519 MARÇO DE

DE

1959

3 »a

Concede o abono provisório aos servidores da Caixa de Aposentadoria e
Pensões dos Ferrovüi1'ios e Empregados em Serviços Públicos.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere -o artigo 87, item L, da .Constituição e tendo em vista o disposto no § 1.0 do
art. 2.9 da Lei n.c 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa
de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços
Públicos o abono provisório concedido
pela Lei n.c 3.531, de 19 de janeiro de

1959.

DECRETO N.'" 45.518 - ,DE 3 DE
MAnço DE 19:)9
Concede o abono provisório aos servidores do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o

<l,l'~

tigo 87, item I, da Constituição e tendo em vista o disposto no § 1.0 do
art. 2.° da Lei n.s 3.531, de 19 de
janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.0 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Cceiselho Federal de Engenharia e Arquitetura o abono provisório concedido
pela Lei n. o 3.531, de 19 de janeiro
de 1959.

Art. 2.9 Para o fim previsto no ar"
tigo anterior, serão observados os dis-

positivos do Decreto n.c 45.359, de
28 de janeiro de 1959.
Art. 3.9 As vantagens fínanceíras
de que trata êste Decreto serão pagas
a partir de 1.9 de janeiro de 1959.
Art. 4.9 O abono de que trata este
Decreto correrá à conta dos recur80S próprios da entidade.
Art. 5.9 :e:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de março' de
1959; 1385' da Independência e 71.!? da
República .
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Fernando Nóbrega.
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DECRETO NQ 45.52{) MARÇO DE 1959

DE

1

DE

Autoriza a Lapidação Ponta. Porã Limitada, a comprar pedras precio-

sas.

o

Presidente da República, usando

da atribuição qu-e lhe confere o artdgc
37, número I, da Constituição, e tendo
em vista O· Decreto-lei nc 4üB, de 4 de
junho de 1938, decreta:

Artigo único. Fica autorizada a firma Lapidação Ponta Porá Ltda., es-

tabelecida em Ponta Porá. no Iâstado
de Mato Grosso, a comprar pedras Pl'Cciosas nos têrmos do Decreto-lei número 4..156, de 4 de junho de :938,
constituindo título desta autorização
uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
DECRETO NQ 45.521 MARÇO DE 1959

DE 3 DE

Aprova o aumento de capital e reforma dos estatutos sociais do
Banco de Crédito Real do Rio
Grande do Sul S. A.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere a
Constituição e, de acôrdo com o disposto no Decreto nv 14.728, de 16 de
março de 1921, decreta:
Art. l Q Fica aprovado o aumento
de capital do Banco de Crédito Real
do Rio Grande do Sul S. A., com
sede em Pôrto Alegre (RS), de crs
15.000.000,00 para 01'$ 30.000.000,00
(trinta milhões de cruzeiros), com

reforma dos estatutos sociais.
DECRETO

N9

EXECUTIVO

Art. 2 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
Repúbli-ca.
Q

JUSCELINO

Lucas

KUBITSCHEK

Lopes

DECRETO N.'? 45.522 MARÇO DE 1959

DE

3 DE

Concede o abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Federal do Piauí.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em' vista o disposto no ~ 1. '? do
art. 2.9 da Lei n.c 3.531, de 19 de
janeiro de 1959, decreta:
Art. 1. Q Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa
Econômica Federal do Piauí o abono
provisório concedido pela Lei 3.53],
de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2. c Para o fim previsto no
artigo anterior, serão observados osdispositivos do Decreto n.c 45.359, de
28 de janeiro de 1959.
Art. 3. Q As vantagens fínanceíraa
de que trata êste decreto serão pagas
a partir de 1. 9 de janeiro de 1950.
Art. 4. () O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5. Q nete decreto entra em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
19'59, 138. c da Independência e 71. Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes

45.523 -

DE 3 DE MARÇO DE

Hl59

Abre ao êâímisteric da Saúde o credite especial de Cr$ 66.372.555,20, pa;'a
requuirizaçiio de despesas efetuadas com o pagamento do pessoal atendido li conta de dotações globais.

o Presidente da República, usando da autorização contida na Lei
nc 3.404, de 12 de junho de 1958, e tendo em ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmcs do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade púbHca,.
decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Saúde o crédito especial de
Cr$ 66.372.555,20 (sessenta e seis milhões trezentos e setenta e d015 mil

t
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quinhentos e cinqüenta e cinco cruzeiros e vinte centavos), destinado à
regularização de despesas efetuadas, de acôrdo com o art. 48 do "Oodígo
de Contabilidade da União, no exercício de 1956, com o pagamento do
pessoal atendido à conta de dotações globais, relativo aos benefícios decorrentes do Decreto nc 39.017, de 11-4-56, e do Decreto 11'? 40.118, de 13-10-55,
dos seguintes setores (Proa. M. F. 3'71.052-5G):

o-s

Serviço Especial de Saúde Pública
Departamento Nacional da Criança
Departamento Nacional de Saúde
Serviço Nacional de Tuberculose
.
Diversas Campanhas a cargo da Divisão
de Organízaçâo Sanitária e do Departamento Nacional de Endemias
Rurais . .
.
Serviço Nacional de Doenças Mentais
Serviço Nacional de Educação Sanitária
Departamento Nacional de Endemias
Rurais:
Serviço Nacional de Febre Amarela
.
Serviço Nacional de Malária
Serviço Nacional de Peste
)
Instituto Oswaldo Cruz

.
.

4.012.450,00
621. 830,00

25.690.225,20

'7.333.554,50
1. 750 .420,00
17.750,00

34.85!.949,70

587.800,00
25.315.4-86,00
592 .1.~2,1}"Cl

26 495.4-08,GO
390.917,50

--

Total

66.372.555,20

Art. 29 O crédito de que trata o art. tv dêste Decreto será registrado
pelo Tribunal de Contas e automàticamente distribuído ao Tesouro
Nacional.
Art. 39,0 presente decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de março de 1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Pinotti,

Lucas Lopes.
DECRETO N9 45.524 DE

DE

3

DE :MARÇO

1959

Outorga concessão à Sccieâcâc Radiodifusora "A Voz da Amazônia" Limitada para instalar uma estação
radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv J, da Constituição, atendendo
ao que requereu a Sociedade Radíodtfusora "A Voz da Amazônia" Limitada e tendo em vista o disposto no artigo 5Q, nc XII, da mesma Constituição, Decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Sociedade Radiodifusora "A Voz da

Amazonía' Limitada, nos têrmos do
art. 11 do Decreto no 24.655, de 11 de
julho de 1934, para estabelecer, na cída de de Manaus, Estado do Amazonas, sem direito de exclusividade, uma
estação de ondas médias, destinada a
executar serviço de radiodífusâo .
Parágrafo único. O contrato deccrrente. desta concessão obedecera às
cláusulas que com este baixam. rubricadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras públicas, e
deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste decreto no Diário Oficial, sob pena de ficar sem efeito, desde logo, o mesmo decreto.
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Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
/
Rio de .Ianeíro, 3 de março de 1959;
138,'" da Independência e 71.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucia Meira.

DECRETO N9 45.525 -

DE 3 DE

MARÇO DE 1959

Outorga concessão à Rádio Difusão
Sul Riograndense
Limitada para
instalar uma estação radiodifusora.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento,
DECRETO

NQ

MARÇO

45.526
DE 1959

DE 3 DE

Dispõe eõbre a. lotação . . de servidores
cedidos à R.F.F.S.A.

O Presidente da
República, em
cumprimento ao disposto no artigo 15,
§ 4 9, da Lei nv 3.115, de 16 de março
de 1957, de acôrdo com
artigo 69 do
Decreto nv 43.549, de 10 de abril de
1958, e usando da atribuição que lhe
confere o artigo 87, item I, da Constituição, Decreta:
Art. 19 Ficam lotados, nas repartições do Ministério da Viação e Obras
Públicas indicadas por êste decreto, os
seguintes servidores cedidos à Rêde
Ferroviária Federal Sociedade Anônima:
a) Na Garagem do Ministério da
Viação e Obras Públicas:
1 - Paulo Ovídío Gomes, Maquinista de estrada de ferro, classe K. do
Quadro 11 do Ministério da Viação e
Obras públicas;
,
2 - Alcebíades Maza, Agente de
estrada de feno, classe H, do Quadro
Ij do Ministério da viação e Obras
públicas;

°

t» no Departamento de Administração:
1 - João de Menezes Martins, Auxiliar de Artífice, referência 16, da
Tabela Numérica Especial de Extra11 umerártos- Mensalistas da Estrada de
Ferro São Luis-Teresina;

2 - Lélia Miglio, Escrevente-Datilógrafa, referência 18, da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro Bahia e Minas;
c)
no Departamento Nacional de
Estrada de Ferro:
1 - 'Adolfo Mesquita Von Flaek,
Escriturário, classe F, do Quadro V do
Ministério da Viação e Obras Públicas;
2 Hugo Cardoso Quarti, Engenheiro, classe K, do Quadro VII do
Ministério da Viação e Obras Públicas;
3 - Lauro Freire, Engenheiro, classe M, do Quadro IX do Ministério da
Viação e Obras Públicas;
4 - Oíníra Martins de Sá, Oficial
Admínístrativa, classe 'L, do Quadro
X do Ministério da Viação e Obras
Públicas;
5 - Eneida Campos Gurgel, Escrevente-Datilógrafa, referência 21, da
Tabela Numérica de ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de Ferro OentraI do Piauí;
6 - Antonieta
Gouthier Caldas
Marcheschí, Tesoureira-auxiliar, padrão OC-7, do Quadro VII do Ministério da Viação e Obras Públicas;
7 - Oswaldo Martins Prates, Tesoureíro-auxlliar, padrão M, do Quadro X. do Ministério da Viação e
Obras Públicas;
d) no Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais:
1 - Berenice Leal Tanajura, Escriturária, classe E, do Quadro V do Ministério da Viação e Obras Públicas;
2 - Ayla Bessa, Escriturária, classe F, do Quadro VI do Ministério da
Viação e Obras Públicas;
3 - José Raimundo Santos Aragão, Artífice, referência 19, da Tabela Numérica de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro São LuisTeresina;
e) no Departamento dos Correios eTelégrafos:

na Diretoria Regional do Maranhão:
1 - Maria José dos Santos, Escrevente-Datilógrafa, referência 18, da
Tabela Numérica de ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de Ferro São
Luís-Teresina;
2 - José Haroldo Goiabeira, Trabalhador; referência 14, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerá-

I -
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rios-Mensalistas da Estrada de Ferro
São Luís-Teresina;
TI - na Diretoria Regional do Piauí:
1 - Maria do Socorro Lira Gonçalves, Auxiliar, referência 10, da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de
Ferro Central do Píaut:
IH ~ na Diretoria Regional do Ceará:
1 Arcelino de Oliveira Neto,
Guarda, referência 15, da Tabela Numérica Especial de ExtranumeráriosMensalistas, da Rêde de Viação Oearense:
IV - na Diretoria Regional do Rio
Grande do Norte:
1 - Francisco Sales da Silva, Arunce, referência 18, da Tabela Numérica de Extranumerártos-Mensalístas da Estrada de Ferro Mossoró-Sousa·
.2 - Severino Costa, Guarda-Chaves, referência 12, da Tabela Numérica) Especial de
ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de Ferro Moseoró-Sousa:
3 - José Trajano de Farias, Agente,
referência 19, <ia Tabela Numérica de
Extranumerártos-Mensaliatas da Estrada de Ferro Sampaio Correia;
V - na Diretoria Regional do Distrito Federal:
1 - Carmen Denébola de Azeredo
Coutinho Freire, Oficial Administrativa, classe M, do Quadro X. do Ministério da Viação e Obras Públicas;
VI - na Diretoria Regional de
Diamantina:
1 - José Militão, Auxiliar de Artífíce, referência 13, da Tabela Numérica Especial de ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de Ferro de
Goiás;
VII - na Dlretorôa ' Regional de
Bauru:
1 - Benedito de Oliveira Bueno,
Escrtturárto, classe O, do Quadro IV
do Ministério da Viação e Obras PÚ··
blicas;
VIII - na Diretoria Regional de.
Ribeirão Preto:
1 - Alva dos Santos, EscreventeDatilógrafa, referência 19, da Tabela
Numérica de Extranumerártos-MensaItstas da Estrada. de Ferro de Goiás
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Art. 2,° Os vencimentos, seiáctos e
quaisquer vantagens a que tiverem
direito os servidores lotados por êste
decreto contínua-ão a ser pagos peje
Rêde Perr ovíàrta Federal Socteda.oe
Ar ômma, enquanto as entidades em
que' ficam lotado.', não dtspueereen de
dotação orçamentária suficiente
Art. 3.<> A· Rêde Ferroviária Federal Sociedade Anônima contabilizará, discriminadamente, as importâncias pagas aos servi-dores a que se
refere êste decreto, lançando, as à
conta da União, para liquidação mediante abertura de crédito especial,
cuja iniciativa lhe é reservada
Art. 4.° O Ministério da Viação e
Obras Públicas promoverá junto ao
Departamen to Administrativo do Serviço Público a inclusão na proposta
crçamentárra para o exercício de 1960
das dotações suficientes ao pagamento dos vencimentos, salários e vantagens do pessoal lotado por êste deereto, bem como dos servidores que
já o foram anteriormente sob o mesmo fundamento.
Art.. 5.0 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de março de 1959;
138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO· KUBITSCHEK

Lucio Meira

DECRETO NQ 45.527
MARÇO DE 1959

DE 3 DE

Declara de utilidade pública. o "Clube
dos Subtenentes e Sargentos do
Exército da Guarnicão de Niterói e
São Gonçalo", com sede em São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO

N.9 45.528
MARÇO DE 1959

DE

3

DE

Declara de utilidade pública a "Associação Brasileü'a de Assistência
aos Cancerosos", com sede no Distrito Federal.

o Presidente da: República, atendendo ao que requereu a "Associação
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Brasileira de Assistência aos Cancerocom sede nesta Capital, a qual

:>08",

satisfaz às exigências do art. 15', da
Lei u.c 91, de 28 de agõeto de 1935,

e usando da atrtbuíçâo que lhe confere o art. 2.9 dessa Lei, decreta;

Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos' têrmos da referida Lei, a "Assocíaçâo Brasileira de

Assistência aos Cancerosos", com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
. 1959; 1385' da Independência e 71'<~
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior,

DECRETO N. 9 45.529

DE

3 DE

MARÇO' DE ·1959

Concede o abono provisório aos servidores do Conselho Nacional de

Pesquisas.
o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 1.? do
art. 2. 9 da Lei n.c 3.531, de 19 de
[aneíro s de 1959, decreta:

Art. 1.9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Oonselho Nacional de Pesqu.sas o abono
provisório concedido pele Lei núme1'0 3.531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2.9 Para o fim previsto no
artigo anterior,. serão observados os
dispositivos do Decreto n.c 45.359, de
28 de janeiro de 195-9..
Al·t. 3.9 As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão vagas
a partir de 1. 9 de janeiro de 1959.
Art. 4.9 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5.9 ltste decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
19'59, 138.9 da Independência e 71. 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Curillo Junior

DECRETO N.9 45.53<1) MARÇO DE 1959

DE 3 DE

Concede o abono provisório aos servidores do Instituto elo Açúcar e rio,
Alcool.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 2,1'tigo 87, item I, da Constituição e tendo em vista o disposto no § 1.9 'lo
art. 29 da Lei n.c 3.531, de 19 de janeiro de 19'59, decreta:
Art. 1.° FIca estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Instituto do Açúcar e do Alcool o abono provisório concedido pela Lei número 3.5-31, de 19 de janeiro de 1959
Art. 2.9 Para o fim previsto noartigo anterior, serão observados 0&
dispositivos do Decreto n.c 45.359; de
28 de janeiro de 1959,.
Art. 3.11 As vantagens financeiras
de que trata êste decreto sorâo pagas a partir de 19 de janeiro de 1959,
Art. 49 O abono de que trata éste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art, 59 :Ê:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
1959; 1389 da Independência e 719 da,
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 45.531

DE

3

DE

MARÇO DE 1959
Concede o abono provisório aos servidores do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários.

o Presidente da República, usando
da atribuição que .Ihe confere o artigo 87, item I, da Constituíçâo e
tendo em vista o disposto no § 1.0 doart. 2.° da Lei n.c 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos.
Comerciários o abono prcvlsóric concedido pela Lei no 3.531, de 19 de janeiro de 1959.
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Art. 2,0 Para o fim previsto no ~r
tigo anterior, serão observado_s os dISpositivos do Decreto n.o 45.3tJ9, de 23
de janeiro de 1959.
Art. 3.° As vantagens fin~nceiras de
que trata êste decreto serao pagas a
partir de 1.0 de janeiro de 1959.
Art. 4.° O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos -ecursos
próprios da entidade.
Art. 5.° zstc decreto entra em vigor
na data de. sua publicação, revogadas
as disposições 'em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
1959, 138 9 da Indepen.Iência e 'l1 Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEE

Fernando Nóbrega.

DECRETO NQ 45.532 _

DE·3 DE

MAnço DE 1959

Concede o abono provisório aos servidores do Conselho Superior das
Caixas Econômicas Federais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e tendo em vista o disposto no § 1Q do
art. 2Q fo, Lei nv 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Conselho Superior das Caixas Econômicas
Federais o abono provisório concedido
pela Lei ue 3.&31, de 19 de janeiro
de 1959.

Art. 2('1 P; a o fim nrevísto no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto nc 45.359, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 39 As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas
a partir de 19 de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5Q 1tste decreto entra em vigor
na data de sua publica-ção, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
1959; 138('1 da Independência e 71('1 da

República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DEORETO N.« 45.533 -

DE

3

DE MARÇO DE 1959

Autoriza a concessão de suprimento
de 1 ecursos, e dá ou t r a s provi-

. âéncias,

o presidente da República, usando
da atrrbuiçãc que lhe confere. o ~r
tígo 87, número I, da Oonstítuíçào,
decreta:
Art 19 Fica o Ministério da Fazenda autortzadc a conceder à Comissão .re Marinha Mercante suprimentos de fundos até a -importâncta
de Cr$ ;)00.893. 22'Ü,OO (trezentos trulhões, oitocentos e noventa e três mil,
duzentos e vinte cruzeiros), para aplecação, I}OS têrmos do § 1 9 do art. 48
do Código de contabilidade da unià'J,
em auxtlíos financeiros .às emprêsas
de navegação de grande e pequena
cabotagem, às companhias de dragágem, que operem com guarnições nacionais, aos estalefroe de construção
e repares navais, filiados ao . sindicato da Indústria de Oonstruçao Naval do Rio de Janeiro, e às emprêsas
executantes do serviço de transporte
entre ,) Rio da prata e o Brasil, de
conformidade com o Acôrdo celebrano
a 13 de maio de 1957 com o gindíca.co
Nacíonai das Emprêsas de Navegação
Marttíma e a Federação Nacional cos
'I'rabathauores em Transportes Marttimes e Fluviais.
Art. 2\ Os suprimentos de tundos a que se refere o art. 19 dêste
Decreto serão entregues em 'parcelas
mensais não excedentes de Cr$ .....
GO.178 644,00 (sessenta milhões, cento
e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros), compreendendo o período de janeiro a maio
de 1959, cumprindo ao Minístérto do
Trabalho, Indústria e Comércio providenciar no se n t i d o de que seja
aberto o crédito adicional destinado
à regularização da despesa e à concessão dos auxílios que se tornarem
ímpreteríveís, depois daquele período.
Art. 39 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publícacàc, revogadas as disposlçôes em
contrártc.
Rio de Janeiro, em 3 de março de
1959' 1389 da Independência e 71Q da
RepÚblica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas t.ope«,
Lucia Meira.
Fernando Nobrega.
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DECRETO N9 45-.534 MARÇO DE 1959

DE

4-

DE

Suprime cargo extinto

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. item I da Constituição, e nos têrmos do art. 19, alínea n, do Decretolei nc 3.195, de 14 de abril de 1941,

decreta:
Art. 19 Fica suprimido um

(1)

car-

. go de Tesoureiro-auxiliar (Rio de Janeiro), símbolo OC-6, do Quadro lIr

-

Parte Suplementar - do Ministério

da Viação e Obras Públicas, vago em

virtude da aposentadoria de Gardenía
Pinto de Araujo, devendo a dotação
correspondente atender ao provimento
de cargos vagos, criados pelo Decretolei nc 9.616, de 21 de agôsto de 194'6.

Art. 29 Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de marco de
1959, 1389 da Independncia e -719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

se, quando as círcunstâcías o econseIharem, em duas etapas: uma prova
de seleção prévia, a realizar-se,
concomitantemente e com caráter eliminatório, no Rio de Janeiro e nas
capitais de maior densidade dem ogràfica da União, e o Exame vestibular
propriamente dito, a realizar-se na
Capital da República.
Art. 2Q Só os candidatos que houverem passado aquela prova de seleção
poderão inscrever-se nas provas de
Exame Vestibular Para êsse efeito;
deverão satisfazer os requisitos enumerados no art. 4 Q, do Decreto número 38.735, acima citado.
Art. 3Q O Instituto Rio-Branco proverá ao transporte dos candidatos tnscrttos e sua permanência no Rio de
Janeiro, durante o tempo dos exames
psicofísicos e das provas de nível
intelectual do EXame Vestibular.
Rio de Janeiro, em 5 de março de
1959; 1389 da Independência e n Q da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEk DE OLIVEIRA

Francisco -Negrão de Lima

Lucia Meira.

DECRETO N.« 45.536 MARÇO DE

DECRETO NQ 45.535
MARÇO

DE

5 DE

DE 1959

Int1'Oduz modificações no processamento do Exame Vestibul'ar do Instituto Rio Branco do Ministério das
Relações Exteriores

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

87, no I, da Constituição, e

Considerando a conveniência de
alargar-se a área geográfica de
recrutamento de candidatos ao Serviço externo do País e de facilitar,
ao mesmo tempo, a sua seleção, por
meio da descentralízaçãc parcial dos
exames de admíssào ao Instituto RlOBranco; e
Considerando ainda que, em .nuuos
casos, os candidatos residentes nos
Estados não dispõem de recursos para,
transportar-se ao Rio de Janeiro e
aqui permanecerem no período de duração das provas vestibulares, decreta:
Art. 19 O Bxa-nc de que trata o
art. 4~, do Decreto nc 38.735, ele 30
de janeiro de 1956, poderá processar-

DE 5 DE

1959

Autorize o cidadâo brasileiro Pedro
Ximenes Fernandes a pesquisar
mica no município de Resplendor,
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Oonstdtuíçâo e nus
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro Ximenes Fernandes
a pesquisar mica, em terrenos de sua
propriedade. e de Antônio Batista da
Silva no lugar denominado Rebojo,
distrito de Independência, município
de Resplendor, Estado de Minas Gerais, numa área de dez hectares
(10 ha) , delimitada por um retângulo
que tem um vértdce a oitocentos e
cínquenta metros (850 m) no rumo
magnético cínquenta e urn gráus
trinta minutos nordeste (51 Q 30' NE)
da confluência do córrego Rebolo no
rio Doce e os lados, divergentes dêssc
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quinhentos metros
(500 m) , cínquenta e um gráus trin-
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ta minutos nordeste (519 30' NE);
duzentos metros (200 m) , trinta e oito
graus trinta minutos sudeste (389 30'

rumos
magnéticos: mil e duzentos
metros
(1. 200m), setenta e CInco
graus sudeste (75Q SE); mil metros

SE)'

O. OOOm), sul (S).

Parágrafo único,' A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de
1 de dezembro de 1951, uma vez se
verifique a existência na jazida, como
assocíado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos.
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1959;
138.° da Independência e 71.° da República.

Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vertfíque a existência na jazida, como assodado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2Q do citado' Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil,
cento e sessenta 'cruzeiros (Cr8 ....
1.160,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data de
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Producâo Mineral do Ministério da Agr-icultura.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1959,
138.° da Independência e 71.° da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 45.537 MARÇO DE 1959

DE

JUSCELINO KUBITSCHEK

.Jl1ária M eneqhetti,

5

DE

Autoriza o cidadão brasileiro, Arciso
Motta, a pesquisar mica, pedras coradas e quartzo, no município de
Capelinha, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da. República usando
da atribuição que lhe confere o ertígo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decretá:
'
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro, Arciso Motta, a pesquisar
nuca, pedras coradas e quartzo, em
terrenos devolutas no lugar denominado Arrependido, distrito e município de Capelinha, Estado de Minas
Gerais, numa área de cento e dezesseís hectares (116 ha) , delimitada por
um paralelogramo que tem um vértice na confluência dos riachos Arrependido e Grata do Arrependido ou
Praxedes e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e

DECRETO NQ 45.538 DE

DE

5

DE 1VIARÇO

1959

Altera o art, 19 do Decreto n Q 12.759,
de 30 de junho de 1943.

o Presidente da República usando
óa atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do riccrcto-ier n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em vista o que consta
dos autos do processo DNPM-3.985-40,
do Departamento' Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, decreta:
Art. 19 Fica alterado o artigo prtmetro (Iv) do Decreto número coze
míl. setecentos cínquenta e nove .....
(12.759), de trinta (30) de junho de
mil novecentos quarenta e três
(1943), que passa a ter a seguinte
redação: Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Francisco Perrefra a
lavrar jazida de mármore e dolomita
no lugar denominado Morro de São
Francisco, distrito e município de
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Sabará, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta e seis hectares
e sessenta e um ares (36,61 ha i delimitada por um polígono que tem 11111
vértice a cento sessenta e oito metros (168 m) no rumo cinqüenta e
cinco graus 'noroeste (550 NvV) do
pegão nordeste (NE) da ponte sôbre
o rio das Velhas, existente logo após
a barra do ribeirão Sabará e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos: quarenta
metros (4{) m ), dezessete graus e quarenta minutos nordeste (179 40' NE);
sessenta e cito metros (68 mj , vinte
graus e trinta minutos nordeste f209
30' NE); trinta e dois metros (32 m) ,
cinqüenta e três graus nordeste (530
NE); duzentos e vinte metros
.
(22-D m ) , trinta graus nordeste (300
NE); cem metros (100 m) , trinta e
um graus dez minutos nordeste (310
lO' NE) ; oitenta e um metros (81 m) ,
cinco graus dez minutos nordeste (5°
10' NE); noventa metros (90 fi) ,
quarenta e dois graus e trintaminutos nordeste (429 30' NE); setenta
e nove metros (79 m) , trinta e um
graus noroeste (310 NW); duzentos e
deis metros (202 m) , vinte e oito
graus noroeste (280 NW); cento e
onze metros (111 m) , vinte e oito
graus e dez minutos noroeste (280 lO'
NYV); noventa e nove metros (99 nu,
trinta e dois graus noroeste (320 NW);
cento e doze metros (112 m) , vinte
graus e trinta minutos sudoeste (200
30' SW); sessenta e oito metros
(68 m) , doze graus sudoeste (120 SW);
trezentos e sessenta e três metros
(363 m), quarenta e três graus quarenta minutos sudoeste (439 40' SW)·
cento e vinte metros (120 m) , onz~
graus sudoeste (11<;> SW); setenta e
nove metros (79 m) , vinte e seis
graus e trinta minutos sudoeste (26"
30' SW); trezentos e dezesseis metros
(316 m) , seis graus e quinze minutos
sudoeste (6~ 15' SW); trezentos e quarenta e alto metros (348m) oitenta e oito graus sudeste (88~ SE) .
Esta autorização é outorgada med~ante as condições .constantes G'O paragra~o único do art. 28 do Código
de Mmas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo CÓ~
digo, não expressamente mencíonadas neste Decreto.
Art. 20 A presente alteracâo de
Decreto não fica sujeita ao pagamento. da taxa prevista pelo Código de
Minas, e será transcrita no livro prójmo da Divisão de Fomento 6a Pro-

duçâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1959.
- 138.0 da Independência e 71.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 45.539, DE 5 DE
MARÇO DE 1959

o

Autoriza o cidadâo brasileiro
Alexandrino de Oliveira Gorgulho
a lavrar água mineral no mnmicipio de RflJeirao Pires, Estado de
São Paulo.

o

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da oonsmtuícüo e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alexandrino de Oliveira
Gorgulbo a lavrar água mineral, em
terrenos de sua propriedade, no distrito e município de Ribeirão Pires,
Estado de São Paulo, numa área de
cinco hectares dois ares e vinte e quatro centdares (5.0224 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a vinte metros (20m) no
rumo verdadeiro setenta e três graus
vinte e dois minutos sudeste (73Q
22' SE) do marco quilométrico número quarenta e um (Km. 41) da es
crada de rodagem São Paulo - Riberão Pires, denominada Estrada do
Bapopemba e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos metros
(300m), setenta e três graus vinte
e dois n:inutos sudeste (73922'SE);
cento e OItenta metros (180m), dezessete graus cinqüenta minutos sudoeste (17950'SW); trezentos e seis metros (306m), sessenta e sete graus
quinze minutos noroeste (67" 15'NW);
cento e cinqüenta metros (150m), vínte graus dez minutos nordeste (20t?
10'NE) '. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo .úníco do art. 28 do CÓ~
digo de Minas e doa artigos 32, 33 34
e suas alíneas, além das seguint~s e
d~ outras constantes do mesmo Código
nao expressamente mencionadas nêste decreto.
w
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Parágrafo umco . A execução

da

presente autorização fica sujeita as

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 30.239, de 1 de dezembro de 1951, t.ma vez se vertfí.uue ::1.- existência na Jazida, como assOC12,do, de qualquer das substâncias
1t que se retere o art. 2° do citado
regulamento ou de outras substâncias
uíscrlmínadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2° O concessionário da autorfsaçâo fica obrigado a recolher aos coIres públicos, na forma da lei os tributos que forem devidos à Uníâo, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 63 do Código de Minas.
Art. 3'? SB o concessionário da auto.rízaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 3S do Oódígo de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
então sujeítus às servtdôes de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de ·Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será físcahzado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gosará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
. Art. 6° A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no Iívro próprio da Divisão de
filamento da Producâo Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamenta da taxa de seiscentos cruzeiros rcrs 600,00).
Art. 79 Revogam-se as dísposíçôea
em contrário.
"
Rio de Janeiro, 5 de marco de 1959
138\1 da Independência e 719 da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário MeneghettL

DECRETO N.Q 45.5·10 ~- DE 5 DE
MARÇO DE 1959
R.enova o Decreto ns 39 983, de 13
de setembro de 1956.

o Presidente da República usando
da atribuição qUE' lhe confere o artigo 87, n.c I, da Oonstitutcâo e nos
têrmos do Decreto-lei n,c '1.985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de Mí-

nas), decreta:
Art. 1.9 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. L'? do Decreto-lei n.c 9.605, de 19 de agosto de
1946, a autorização concedida ao cidadão brasileiro Renato Dias Martins, pelo Decreto número trinta e
nove mil novecentos e oitenta e três
(39,983), de treze (13; de setembro
0.<:' mil novecentos e crnquenta e seis
(956), para pesqutear minérios de
chumbo e zinco no distrito ê município de Apíal, Estado de Sáo Paulo.
Art. 2.° A presente renovação que
cera uma via aurêntaca deste DecreLO, pagará a taxa. de mil duzentos e
sessenta cruzeiros (Cr$ 1.2GO,00) e
será válido pelo pr-azo de dois (2)
EmaS,2. partir da data da transcrtção
no Iívro próprio da Divisão de Fomento da Produçao Mineral do Mírdstérto da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
RIo de .Ianeíro, 5 de marco de 1959,
B8.'? da Independência e 71.9 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

NIário Jll!eneghetti.

DECRETO N.'? 45.541
MARÇO DE 1959

DE

5

DE

AulOi'i2a o cidadão brasileiro José
Patrus de sovao a lavrar minério
de manganês no município de Diamantina, ,Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.c I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.c 1.985. de 29
de janeiro de 1940 <Código de Mi-'
nas), decreta:
Al't. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Patrus de Souza a Javrar minério de manganês, no lugar
denomíne.. do Porteiras, dítsrfto de D3r
tas, município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa área de
vinte e oito hectares e oitenta ares
<28,80 baj , delimitada por um retângulo que -tem um vértice a duzentos e setenta metros (270 m) , no rumo verdadeiro sessenta e dois graus,
vinte e sete minutos nordeste (62(1
27' NE) da confluência dos córregos
Luiz e Porteiras e os' lados, díver-
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gentes desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
novecentos metros (9DQ mi ; treze
graus vinte e sete minutos' nordeste
(139 27' SE); trezentos e vinte me~
tros (32{) m) , setenta e seis graus
trinta e ttrês minutos noroeste ('{6')
33' N\V). Esta autorização é outorgada mediante as condições ccnstantes do parágrafo único do art. 28
do Oódígo de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes .e de outras constantes do
mesmo código, não expressamente
.mencionaôas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização nce sujeita às
estipulações do Regulamento apr-ovado pelo Decreto n.v 30. 2;~O, de 1 de
dezembro de 1951, urna vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das subatáncías a que se refoar. o art. 2.9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Y O concessíonárto da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estudo e ao 'Munícípto, em' cumprtmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

.

Art 3.0 Se o concessíonàrto da autorízacáo não cumprir qualquer dai>
obrigações que lhe Incumbem. a autor.izacâo de lavra será declarada
caducá. ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 da Código de Minas.
Art. 4.9 As. proprtedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores dlscrlminades no art 71 do mesmo Código,
Art. 6.9 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcritot no livro próprio da Divisão de Fomento da Produr'ão Mineral do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da tatxa de seiscentos cruzeiros rcrs 'CÜ,OO).
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de
1959, 138.9 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.9 4.5.542 .- DE 5 DE
MARÇO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Couite
Uemarí a lavrar tcücoxísto no município de Franco -:la Rocha, Esta...
do de São Peulo .

o Presidente da República usando
da atribuição que Iha confere o artdgo 8·7, n.v I, da Constítutçào e nos
têrmcs do Decreto-lei n.c 1.935, de
~;g de janeiro de 1910 ·(C6à.igode Ml11:115), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Oouíte Ueniar
a lavrar
tatcoxístc, em terrenos de sua propríedade, no imóvel denominado Sitio Campestre, Distrito de Caíeíras,
municínío de Franco da Rocha, Estado de "eêo Paulo. numa área de onac hectares dezenove ares e oitenta
centíares ll1,1980 In) dehmitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a cento vinte e oito metros e
sessenta centímetros C128,ÔO 111) no
rumo verdadeiro sessenta e quatro
graus vinte e sete minutos noroeste
(1349 27' NTv't,T)
da confluência dos
carregas Olho d' Agua e Carpas e os
lados, a partir dêsse vértice, os seeuíntes. comprimentos e rumos veroaden-os: setenta e seis metros e
crnquenta centímetros (76,50 m) ,
trinta e cinco graus cinquenta e três
minutos noroeste (359 53' :NW); quarenta e três metros oitenta c nove
centímetros (43,89 m) , vinte e cinco
Graus quarenta e sete minutos noroeste (259 47' NW); cento e dezessete
metros e cínquenta centímetros ....
(117,50 m) , oitenta graus sudoeste
(80 0 S\V); cento e onze metros oitenta e cinco centímetros (111,85 m) ,
oitenta e doís graus e quatorze mlnutos sudoeste (82 0 14 SV,/); cínouenta e seis metros e sete centímetros (53,07 m) , setenta e oito graus
e treze minutos sudoeste (7iJ9 13' ..
SW) ;. setenta e quatro metros e cínquenta e cinco centímetros (74,56 m) ,
setenta e seis graus cínquenta e oito
minutos sudoeste (769 58' SW) ; oitenta e sete metros sessenta e sete centímctros (87, 67 m) , dezessete graus
(, dezessete minutos sudeste 1,179 17'
SE); setenta e cinco metros c quarenta centímetros .<75.40 m) , oito
graus trinta Id sete minutos sudeste
(89 37' SE); sessenta e seis metros e
vinte centímetros (66,20 m) , um grau
cmquenta e sete minutos sudeste
ctv 57' SE) ; quarenta e oito metros
í
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cínquenta e dois eentímetrcs (48,52
metros), vinte e quatro graus e vinte
e cinco minutos sudeste c,,W? 25' SE) ;
cuarenta e um metros quarenta e
cinco centímetros (41,45 m: > trinta
e dois graus e vinte e quatro minutos
sudeste (329 24' SE); uuarenta e nove metros e quinze centímetros _, _.
f49,15 m) , trinta e sete graus e quarenta e dois minutos sudeste (379 42'
fJE); cínquenta e um metros e sessenta e três centímetros (51,63 mj ,
vinte e cinco graus e vinte minutos
sudeste (2b'? 20' SE); quarenta, e dois
metros e quinze centímetros (42,15 m) ,
cuarenta e um graus e vinte e três
minutos nordeste (419 23' NE);, cínuuenta e um metros e .dezesseís centrmctros (51:,16 mr , trinta e doís
graus e dez minutos nordeste {32Ç1 10'
NE); cinquenta metros e setenta e
crto centímetros (50,78 mi , oitenta e
cinco graus clnquentn minutos nordesta (859 50' NE), sessenta e "oito
metros setenta e sete centímetros
(63,77 m) , cinquenta " e trê-s graus
quarenta e quatro minutos nordeste
t53° '11' NE); trinta e seis metros e
vinte centímetros (36,20 mj , vinte e
nove graus '3 vinte minutos nordeste
\?'99 20' NE) ~ quarenta e- oito metros
tt-lnta e cinco centímetros (4B,35 m) ,
trinta graus cínquenta e . sete minutos nordeste (309 57' NEj; trinta e
neve metros e trinta centímetros
(29,30 tm _' três g'1':'l.1.I8 quarenta e cinco minutos nordeste (3° 45' NE),;
trtntave dois metros oitenta cenumetros ·(32.30 m) . trinta e um graus
e nove minutos nordeste (3.l? 09' NE) ;
trinta e quatro metros e vinte e três
centímetros (34.23 m'r, seis graus
trinta minutos nordeste (69 30' -;:.;rE):

cinquenta e dois metros - cinquenta e
oito centímetros ·(52,58 m) , seis graus
dezessete minutos noroeste (69 17,
NW): oitenta metros cínquenta é noVI? centímetros (30,59 rm , oitenta e
quatro graus vinte e sete minutos
nordeste (84° 27 NFl). Esta autorizacão é outorgada mediante as condieões constantes do paráarafo único

do art. 2f.l do Código de Minas e dos

ar-tigos 32. 33, 34 e sl1asalíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprovaao pelo Decreto n.c 30.230. de 1 de dezembro de 1951 uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
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se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.9 O concessionário da autortzaçâc fica obrigado a recolher :1,OS
cerres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos ?t União,
ao Estado e ao Munícíp!o, em cumprtmento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da autorrzaçâo não cumprir qualquer

das

obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
3-7 e 33 do Código de Mínaa.
Art. 4.9 As propriedades vísinbas
serão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de M1nas.
Art. 5.'? O conceseionárto da autortzacâo será fiscalizado pelo Departemente Nacional da Producào Mtneral e gozará dos favores díscnmtnades no art.. 71 do mesmo Código.

m-t. O.'? A autorfzacào de lavra terá
P0l' título êste Dec-reto. que será
transcrito no livro próprio da Divisão
(i~~' Fomento da Producâo Mmeral do
Ministór-lo da Agricultura, 8.pÓS o pawamento da taxa de seiscentos cru-

zeiros (Cl'S 600,00).
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeiro, 5 de março de 1959.
138.° da Independência e 71.° da
República.

JUSCELINO

KUBI'l'SCHEK.

Mário Meneçhetti,

DECRETO N.o 45.543

DE

5

;GZ

MARÇO D8 1959
Concede à Kache & Floriani Limitada autorização para funcionar
corno emprêsa de mineração.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29

tigo 81,

de janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Artigo único. E' concedida à Kõche
& Floriani Limitada constituída por
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instrumento particular de 23 de a'n-il
de 1958, arquivado sob D.O 20.223, na
Junta Comercial do Estado de ganta

Oatartna,

aditado pelo Instrumento

de 19 de novembro de 1858, com sede
na cidade de Lajes, autorização para

funcionar como emprêsa de mineração, .fícando obrigada a cumprir in-

tegralmente as leis (; regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sôbre

o objeto desta autorts..cão .
Rio de Janeiro, 5 de março de 1D59;
132.0 da Independência e 71.° da Ice,pública.
~
JUSCELINO KUBITSCHEI'.:.

Mario Iâeneçaetti,

DECRETO N.o ~,5.544

Parágrafo único. A execução da
presente autcrlzação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ri." 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como as-

sociado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substânelas discriminadas pelo Conselho Naclonal de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autênt-cn ctêste Decreto, pagará' a taxa de
quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e
Gerá txanserttc ,0 livro própr: da Di~'j"fl,o (1.2 Fomento da Produção Mi}J.8~·f1,1 elo Ministério ela Agricultura.

Art. 3.° Hevogo.m-se as disposições
contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1959;
138.0 da Independência e 71.° da República.

(0.1::1

m: 5 DE

MARÇO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Roberto dos Saniosa -pesquimr diamantes, no município de Diamantina, Estado de Minas Gera.is.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ['.,1'ttgo ('{I, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.935, de 29
de janeiro ele 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
Art. 1.0 Fica autcrlzaüo o cidadão
brasileiro Francisco Roberto dos Santos a pesquisar diamantes em. terrenos devolutos no lugar denominado
Barreiro, distrito de Jnhaí, l..untcípto
de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa área de quarenta e nove
hectares setenta e sete ares e trinta
centíares (19,7730 ha , delimitada por
um quadrilátero, que tem um vértice
a cento e setenta metros 070 m) , no
rumo magnético de' cinqüenta e quatro graus vinte minutos sudoeste (54°
20'
SW), da confluência do córrego
Veneno com o rio Jequitinhonha e os
lados a partir dêsce vértice, os se~
guintes comprimentos e rumos magnéticos: mil trezentos e vinte metros
(1.320 111), setenta e quatro graus sudoeste (74° 00' S'-"'); quinhentos e
seis metros (506 m j , dezesseis graus
sudeste <16° SE); mil cento e I trinta
e seis metros (1.136 m) , sessenta e
cinco graus nordeste (65° NE); trezentos e oitenta metros (380 m) , quinze graus nordeste (15\' NE).

JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mario Meneçlietti,

DECRETO NQ 45.545
MARÇO DE 1959

DE

5

DZ

Concede à Gil de Brito & cui. t.taa.
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração,

C Presidente da República usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, no 1, da Constituição e nos
tõrmos do Decreto-lei nv 1. 935, de 29
de janeiro de 1$'40 (Código de Mtnas) ,
decreta:
Artigo único. E' concedida à Gil
de Brito & Cia. Ltda. constituída por
contrato arquivado sob nv 2.893 e alterações sob ns. 3.903 e L097 na
Junta Comercial do Estado da Paraíba com sede na cidade de Campina I
Grande, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorízação .

'

Rio de Janeiro, 5 de março de ,1959.
138.\' da Independência e 71.° da República,
JUSCHIND

KUB~TSCHEI);

Mário Meneghetti
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DECRETO N.o 45.546 MARÇO DE 1959

DE

5

DE

Concede à Sociedade de Mineraçtio.
ttuiüstria e Comercio Sominco Ltaa.
autorização para
funcionar corno
emqirésa de Mineração.

o

Presidente da República usando
lhe confere o artigo 07, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Artigo único E' concedida à gocíedada de Míneracâo, Indústria c Comércio _ S0111inco Ltda.,. constituída
por contrato arquivado sob nv 104.790
no Departamento Nacional de Indústria, e Comercío, alterado nele 1113U'l1mente particular de 5 dê dezembro
de 1958, com sede nesta Caprtat autorização para funcionar como emprêsn
de mineraçào, ficando obrigada a cum-:
pril'integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o objeto desta autonza-

da atrtbutçào que

çâo.

Rio de Janeiro, 5 de março de H,159,
132.0 da Independência e -n li da :p..e-

púbhca..

lifâTio Iâeneçhetti

DECRETO NQ 15.6'17
]1f.RÇO DE

DE

5 DE

1959

.--1utoTizao cidadâo brasileiro tâichaet
Pereira de Souza a pesquisar calcário, no mumicrpio de iâatozitüioe, Es-

tado de Mir..(õs Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríburçâo que lhe confere o artigo 87, no 1, da Oonstttuíçào e 110S
têrmos do Decrete-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1910 (Código de 1\11nas), decreta:
art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Míchael Pereira de Souza a
pesquisar calcàr!o em terrenos de suo.
propriedade no imóvel denominado
Fazenda das Palmeiras, distrito e município de Matozlnhos. Esta.do de 11i118.05 Gerais, numa área de vinte hectares e sessenta ares (20,60 ha) , delimitada por um Quadrilátero que tem
um vértice a setenta e um metros e

cinqüenta centímetros (71,50m), no
rumo magnético de vinte e seis graus
quarenta e um minutos sudoeste
\2ôQ41'SW) , do canto sudeste (SE) da
residência do administrador do sítio
Ben-Hur de Andrade e os lados a parti,' dêsse vértice, os seguintes cemprtmentos e rumos magnetícos: cento
e vinte e nove metros e cinqüenta
centímetros (129,50rn), setenta e quatro graus trinta minutos sudoeste
(749 30' SW); setecentos e noventa e

nove

metros

(799m), vinte

e sete

graus sudeste (279 SE); quinhentos e
sessenta e um metros (561m), vinte e
sete graus vinte e cinco minutos nordeste (279 25' NE); quinhentos e cínqüenta e quatro metros e .sessenta
centímetros (554,60m), sessenta e três
graus trinta minutos noroeste (63 9
3D' NW).
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30,23ü, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifiquea existência da jazida, como associado, dê qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamenta ou de outras substâncias dtscrímlnadas .pelo Conselho Naruonal
de Pesquisas.
Ar-t: 2° O título de autorfzacâo de
pasquísa. que será uma via autêntica
cõete decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Org 300,00) e será.
válido por dcís (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento di'. Produção
Mineral do Ministério da. Agricultura .
Art. 3° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de março de 1959;
133° da Indeuendêncía e 71Q da República.
~
JUSCELINO KUBITSCHEI';:

Mario Meneghetti
N,o 45.548
MARÇO DE 1959

DECRETO

DE 5

DE

Autoriza o cicladão brasileiro ZachaTias Debeluni a lavrar água mineral
n12 1nEnicipio de São Gonçalo, EstC!IJo do Rio de Janeiro,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe- confere o artigo 87, 11.° I, da Constituição e nos
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têrmos do Decreto-lei 11. 0 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Art. 1. q Pica autortzado o cidadão
brastleiro Zachartas Debelían a lavrar
água mineral, em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado SItio .Jurítd, distrito de Ipííba, municípIO de São Gonçalo, Estado do Rio
J

de Janeiro, numa área de treze hectares e oitenta e seis ares (13,36ha),
denmítadu por um polígono místdlíneo
que tem um verttce a cento e dezoito

metros (118m) no rumo verdadeiro e

quarenta e cinco graus trinta seis minutos nordeste (450 35' NE)

da ex-

tremídade norte (N) da casa sede do
sitio Jurttí e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: cento e trinta
e doís metros 032m) , cinquentãe
seis graus seis minutos sudoeste (55?
06' 8W); noventa e três metros (93m)
sessenta e dois graus trinta e seis minutos sudoeste (629 3ô' SW), trinta e
nove metros (39m), quarenta e nove
graus trinta e seis minutos sudoeste
(49 0 33' SW); oitenta e três metros e
cínquenta centímetros (83, 50m) , vinte e um graus seis minutos sudoeste (219 06' SW); quarenta metros
(40m) , setenta e cinco graus vinte e
quatro minutos sudeste (75 9 24' SE);
trezentos e trinta metros (330m), vinte e dois graus vinte e um minutos
sudoeste (22 Q 21' $W); cento e cínquenta e cinco metros Clõõm), sessenta e cinco graus trinta e quatro minutos sudeste (659 34' SE); noventa
e um metros (91m), setenta e dois
graus quarenta e seis minutos nordeste (729 46' NE); cento e setenta
e sete metros (l77m), sessenta e seis
graus trinta e seis minutos nordeste
(66 0 36' NE). O jaôo mistilíneo da poligonal é à margem <la estrada do Bichinho e compreendida entre a extremidade do último lado retilineo
acima citado e o vértice de partida.
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Oódígo de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Oódígo,
não expressamente mencionadas nêste Déoreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulacôes do Regulamento aprovado pelo Decreto JO.23ú, de L° de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, com~ a-ssocia-
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do, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2. 9 do citado Regulamento ou de outras substâncias .üscrímmadaa pelo Conselho Nacional
ele Pesquisas.
Art. 2,9 O concessíonárío da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da Lei os
tributos qne forem devidos à Unl8,O,
ao Estado e ao Município, em cumprhuento do disposto no art. 68 do
Oôdígo de Minas.
Art. 30 Se o concessionário da auim'iZaçào não cumprir qualquer das
oorrgaçóes que lhe incumbem, a autorízaçâo de lavra será declarada caduca 0'..1 nula, na ofrma dos artigos
37 e 33 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
eatàc sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
tio,') artigos 39 e ,40 do Código de Mínas.
Art. 5. \! O concessionário da autortzaçâo será, fiscalizado pelo' Deparramento Nacional da- Produção Mmcral e gozará dos favores díscrrmínados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrtto no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mínísterto da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (CI'S 600,00),
Art. 7 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1959,
1389 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Iâeneçtietti,

D:DCRETO N9 45.549

DE

5

DE

II.1ARÇO DE 1959

AutOTiza o cidadâo brasileiro Hcràcio Scammussa a lavrar calcário
e marmore no município de Cachoeira de ltapemerim, Estado do
Espírito Santo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, nv r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de
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29 de janeiro de H}40 (Código de
Mmas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Horácio
Scaramussa, na
qualidade de administrador do imó-

vel em condomínio Prosperidade, a

lavrar calcaria e mármore, em ter-

renos do referido imóvel, no distrito

de vargem Alta, município de Ca-

choeira de Itapemertm, Estado do
Espírito Santo, numa área de trezentos e oitenta e um hectares vinte
nove ares e sessenta e seis sentíares
(381,29SÔ ha.) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a quarenta e oito metros (48m)
no rumo verdadeiro setenta e dois
graus quarenta e oito minutos sudoeste (72°4.8'SW) da confluência do
córrego Cacté no Tio Pruteíras e os
lados, a partir dêsse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e setenta metros
(1.m{}~), treze graus doze minutos
sudeste (13Q 12'S E ) ; dois mil quatrocentos e quarenta e sete metros
(2.447m), quarenta graus quarenta e
oito minutos sudoeste (40948'SVi);
cento e vinte metros (120m), sessenta e sete graus doze minutos noroeste (67 012'l\TW); noventa metros
(gOm) , dezoito graus cinqüenta e
oito minutos noroeste (18°58'NW);
duzentos e setenta e cinco metros
(275m), três graus cinqüenta e quatro minutos noroeste (3954,NWl;
(cento e sessenta e nove metros
(169m), cinqüenta e
cinco graus
trinta e sete minutos
noroeste
(55°37'NW); duzentos e treze metros (213m), dezesseis graus sete
minutos nordeste (16Q07'NE) ; trezentos e vinte três metros (323m) ,
oitenta e três gr-aus doze minutos
sudoeste
(83 9 12'SW) ;
duzentos e
trinta e três metros (-233m) , seis
graus trinta e cinco minutos sudoeste (6°3'5'SW); cento e trinta metros ClSüm) , quatorze graus dezoito
minutos sudoeste (l45'18,SW); quinhentos e sessenta e cinco metros
(565ml, trinta e dois graus doze minutos noroeste (32°12'NW); dois mil
cento e oitenta metros (2. 180m) ,
trinta graus quarenta oito minutos
nordeste (30948'NE); mil e oitenta
metros
(1.080m), setenta e dois
graus quarenta oito minutos nordeste (72°48'NE); cento e trinta e
cinco metros (135m), setenta e sete
graus doze minutos sudeste
.
(77912'SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constan-
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tes do parágrafo único do art. 28 do
Oódígo de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A cxecucâo da
presente autortzaçâo fica sujeita às
cstípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.23'0, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias D, que se refere o art. 29 do citado regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional ele Pesquisas.
Art. 2.9 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres púbhcos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à Uníâo,
aos Estado e ao Municípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da
autorízaçào não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbem,
a . autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos
artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e sub-solo para fins de lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção
Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Cádigo.
Art. 6.° A autorização de lavra
terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura; após
o pagamento da taxa de sete mil
seiscentos
e quarenta
cruzeiros
(Cr$ 7 . 640,(JO) .
Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de
1859, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk.

Mário Meneghetti.
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DEORETO

N.O 45.550 MARÇO DE 1959

DE

5

'DE

Autoriza a Companhia de Mineracão Novalimense a lavrar acre no
município de Belo -Horuamte, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe (';)111"e1'8 o artíao 87, n.v 1, da Constituícáo e nos
termos do Decretceleí TI.O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

'nas), decreta:

Art. 1.0 Pica autcrlzada a Oompa-

nhta de Mineração Novalímens.e a lavrar ocre, na localidade de Vargem
da Caveira ou Vargtnha do Ouro Po-

dre, distrito e município .te Belo 1-10rrzonte,
Estado de Minas Gerais.

numa área de sessenta e sete hectares e vinte e cinco ares (67,25 ha i de-

limitada por um polígono irregular
que tem um vértice a quinhentos e
noventa metros l59Gm) no rumo verdadeiro vinte e cinco graus sudoeste
(25<J SV1) do marco de granito dencminado Rola Moça, da rêde de tnangulação topográfica do Fêcho do Funil e os lados, a partir dêsse vértice.
os segumtes comprimentos e rumos
verdadeiros: mil e quarenta metros
(1. O'.wm) , cinqüenta
graus sudeste
(50" SE)·; mil cento e sessenta metros (I. 160m) setenta e nove graus
sudoeste
(79" SW); quinhentos e
trinta metros (330m), vinte e três
graus e trinta minutos noroeste (23
30' NW); trezentos metros (300m).
trinta e oito graus nordeste (380 NE);
quatrocentos metros (400m), sessenta graus e trinta minutos nordeste
(60° 30' NE). Esta autorízação é outorgada mediante as r-mdiçôcs constantes de parágrafo único do artigo
28 do Código de Minas e dos artigos
32,33 e 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução ca
presente autorização fica sujeita às
estlpulacôes do Regulamento aprovado nela Decreto n.s 30. 23{), de 1 de
dezembro de 1951, ama vez se vcrrfique a existência na jaxída, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.< -to citece Regulamento ou de cura-as substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Ar t 2. O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos

cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícíoío, em cumprímento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o noncessíoná.rto da autorização não cumprir quutouer das
obrigações que lhe incumbem, a autortzação de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.° As nrcprteuades vizinhas
estão sujeitas às -servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5." O concessionário ua autorlzacão será fiscalizado pa;u Departamento Nacional da Produção fvlíneral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autortzaçác de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próorlo da Divisão de
Pomento da Produção
Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil trezentos e
sessenta cruzeiros (Cr$ 1.36iÜ,OQ).
Art. 7." Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 5 de março de
J.959, 138.° da Independência
da República,

8 71.°

JUSCEI...INO KUBITSCHEK.

lVlário Meneghetti.

0

0

DECRETO NQ 45,551
MARÇO DE 1959

DE

5

DE

Autoriza o cidadüo brasileiro Nicolau
Pricíli a pesquisar minério de coore no m1tnictpio de Ctipiio Bonito, Estado de Sfio Paulo.

O Presíctcnte da Repúbüca, usando
da atrfbutcâo oue lhe confere o
tigo 87, nv I, ela Constituição e
termos do Decreto-lei nv 1.985,
29 de janeiro de 194.<) (Código
Mínas) , decreta:

ar-

nos
de
de

Art. Iv Fica autorizado o cídadào
brasileiro Nícolau Prtoltí a pesquisar
minério de cobre, em terrenos de
sua propriedade e outros no lugar denominado Rio Abaixo, distrito e muíncípío de Capâo Bonito, Estado de
Sâo Paulo, numa área ele sessenta
e dois hectares e cinqüenta ares
(62,50 ha) . delimitada por um retângulo que tem um vértice a cem
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metros (100 m) no rumo verdadeiro
oitenta e seis graus
noroeste (86 9
NW) da confluência do córrego Quirino no rio das Almas e os lados,
divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil duzentos e cinqüenta metros (1.250m), quatro graus sudoeste
(49 SW); quinhentos metros {5Dúr'fn,
oitenta c seis graus sudeste (86\'
SE) .

Parágrafo único. A execução da
presente. autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a' existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o 8Xt. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorizacâc de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
seiscentos e trinta cruzeiros (Ci'$ ..
ô30;üO) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Roia de

Janeiro. 5 de março de
Independência e 71o

1959, 1389 da
da República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Màrio Meneghetii.

DElCRETO N°·
MARÇO

45.552
DE 1959

DE 5

DE

Autoriza a cidadã brasileira Altair
Paixão Carneiro a pesquisar sermsctuite, no nnmicuiio de Voá, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
ela atríbulçâo que lhe confere o artãgo 37, 11Y r, da Oonstdtuição e nos
termos do Decreto-lei 119 1.985, de
29 de janeiro de J.840 (Código de
Minas), decreta:
A~'t.

1.0 Fica autorizada a

cidadã
brasileira Altair Paaxào Carneiro a
pesquisai.' verrmculite, em terrenos de
propriedade
de
1\.'1a1'18. Conceícâo
Carneiro Andrade e outros no lugar
denominado Olaria, dísta-ito e munícipio de Ubá,
Estado de Minas

Gerais, numa área de quatro hectares doze ares e cinqüenta centrares
(4,1250 haj . delimitada por um trapézio retângulo Que tem um vértice
a duzentas e oito metros (208m:) no
rumo magnético de sessenta e nove
graus trinta minutos noroeste (69930,
NW) do apoio sudoeste (SW) da
ponte, sõbre o córrego elo Lavapés,
na estrada que une Ubá a Mlragata
e os lados, a partir dêsse Vértice, Os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e um metros
(301m), sessenta e cinco graus noroeste (65 9 NW); cento e cinqüenta
metros (15'0m), dezenove graus sudoeste (lg<? SW); trezentos metros
(30Dm), setenta e um graus sudoeste
(71 9' SE); cento e vinte e cinco metros (125m), dezenove graus nordeste
(199 NE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 3'0.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. 'como
associado, de qualquer das suhstânctas a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras suustâncías discriminadas pelo conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autortzacào
de pesquisa, que será uma via autêntica oeste Decreto. pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr'S ~300,OO) e
será válido pelo prazo de dois 121
anos a partir da data da transcrtcâo
00 livro próprio da Divisão de Fomente da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, 5 de

março

de

1959 _ ---: 138Çl da Independência e 71Q

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 45_553 Mt,RÇO DE 1959

DE

5

DE

Autoriza o cidadáo crasueiro Luie
Fonseca de Souza 1V1 eiretee a usorar
PZTOjilita no manucrpic de Soruarus
de Parnaíba, Estado de Sâo Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrábuíçâo que lhe confere o ar-.
tigo 87, nv I, da Constituição e nos ter:"

570

ATOS DO PODER EXECUTIVO

mas do Decreto-lei no 1. 985, de 2g de
janeiro. de

lf}4{) <código de Minas)

J

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadao

brasileiro Luiz Fonseca de Souza Meireles a lavrar píçofilita, em terrenos
dos sucessores elos espólios de João
Batista de Montes e Iria Cândida de
Moraes no imóvel denominado Pazenda Santo André, distrito e município de Santana de Parnaíba, ESt2,"
do de São Paulo, numa área de doza
hectares e vinte ares (12,20 ha) , deIímitada por um polígono Irregular

que tem um vértice no centro da torre metálica número quarenta e três
(43) da linha de transmissão de alta

rei.são da -The São Paulo 'I'ramway
Light and Power Co. Ltd. e os la",
dos,a partir 'désse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e trinta e dois metros (232m), sessenta e nove graus
nordeste (6g o NE); trezentos e qUB.···
renta e quatro metros e oitenta centímetros (344,8{)m) , trinta e cinco
graus quarenta e nove minutos nordeste (359 49'· NE); cento e oitenta e
dois metros e oitenta centímetros
(182,8(lm), oitenta e oito graus cinqüenta e nove minutos sudoeste (80 Y
59' SW); cento e sessenta e três metros e quarenta centímetros (163,4{)mJ,
sessenta e oito graus cinqüenta e tres
minutos noroeste (689 53' NW); duzento e quarenta e três metros (243m l .
quarenta e nove graus trinta e cinco
minutos sudoeste (499 35' SW); duzentos e oitenta metros (28{lm), vín..
te e- um graus vinte e três minutos
sudeste (219 23' SE). Esta autcrízaçâo é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único 10
art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constante"
do mesmo Código, não expressamen-.
te mencionadas neste Decreto.
parágrafo único.
A execução da
presente autorfzaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se ver-ifique a existência na jazida, com-i
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regu lamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
corres públicos, na forma da lei os

tributos que forem devidos à União.
gstado e ao Município, em cumprimento do dleposto no- art. 68 do Código de Mínas ,
Art. 39 Se o concessionário da antorlzacâo não cumprir qualquer das
obrígacôes que lhe incumbem, a autorfzacâo de lavra será declarada caôuca ou nula, na forma dos artigos
:~7 e 38 do Código de Minas.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 4.0 do Código de Minas.
Art. 50 O ccncessíonárío da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminaeles no art. '11 do mesmo Código
Art. 69 A autcrízaçâo de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da produção Mineral do Mtnistérlo da Agricultura, após o pagamenta da taxa de seiscentos crUZ811'OS (CrSSO'Ü.OO).
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1959.
138.° da Independência e 71. Q da República.
20

JpSCELIND

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N9 45.554

DE 5 DE

MARÇO DE 1959

Aprova o Regimento da Penitenciária
Professor Lemos Brito e dá outras
providéncias.

Ainda não foi publicado no Diár'io
Oficial.

DECRETO N.o 45.555

DE 5 DE

MARÇO DE 19"59

Altera a totaceo de reporticõee atendidas pelos Quadros Permanente e
Swplernesüar do Ministério ao Tra~
btulio, Indústria e Comércio.

O Presldeute da República, usando
da atríbu.çãc que lhe confere o arfigo 37, ltem 1, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada a lotação
numérica e nominal de repartições
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.atendídas pelos Quadms- Permanente

e suplementar do Ministério do Crubalho, Indústria e Comércio, -iprovado pelo Decreto H.O 23. 915, de 23
de outubro de 1947, a fim de sei'
transferido um cargc da carreira de
Médico do Trabalho, com. a respectiva
. ocupante nna Vieira da Silva, da
Iotaçâo permanente da Delegacia
Regional do Trabalho no Estado de
São Paulo, para igual lotação da
Departamento Nacional do 'prabalho ,
Rio de Janeiro, em 5 de março de
195].); 133.° da Independência c 71.°
da República.
J'asCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N.o 45.556
MARÇO DE

DE

7

DE

1959

Concede o abono provisóriQ ao' pessoal ativo das enipréeas de navegação marítima, administradas pelo
G-o":Jêir no Feaet as e dá outras providência-s .

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçãó que lhe confere o ar":
tigo 37, item 1, da Constituição e tendo em 'lista o disposto no artigo 2.<'
da Lei n.? 3.531, de 19 de janeiro
de 195;) decreta:
Art 1.~ Fica o Tesouro Nacional
autorizado a suplementar os recursos
destinacos ao oacamento do abono
provisorro ao oeseoal ativo do Lloyd
Brasileiro
Patr ímônío Nacional,
Ocrnpanhía Nacional de Navegação
Costeira - Patrimônio Nacional, SerV)ÇO de Navegação da Amazônia e de
Administração do Pôrto do Pará e
Serviço de Navegação da Bacia do
Prata, nos têrmos da Lei n.v 3.531,
de 19 de janeiro de 1959.
Parágrafo único. Na concessão do
abono de que trata êste artigo, serão
observados os dispositivos do Decreto
n.e 45.359, de 28 de janeiro de 1959.
Art. 2.° As vantagens financeiras
de que trata o artigo L'' dôste decreto
serão pagas a partir de U de janeiro
de 1959 e correrão à conta do crédito
especial aberto Dela Decreto número 45.423, de 12 de fevereiro de
1959.
Art. 3.° Ao pessoal das emprêsas
privadas de navegação de grande e
pequena cabotagem, das companhias
de dragagem que operem com trtpuIacão nacional e dos estaleiros de

construção e reparos navais, ültados
ao Sindi-cato da Indústria de Oonstrução Naval do Rio de Janeiro, incluído no Acôrdo Salarial de 13 de
maio de 1057, é extensivo o abono de
que trata êste decreto, de conformidade cem o mencionado Acôrdo .
Parágrafo único. Para os fins dêste artigo, o Tesouro Nacional concederé à Comissão de Marmha Mercante suprimento mensal até o montanta de c.s 50. O(}O. (H)O,OO tcínqüenta milhões de cruzeiros), cumprindo
ao Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio providenciar o expediente necessário à concessão do crédito
destinado à regulartzação da cesuesa.
Art. 4." O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de março de
U,59; 138.° da rndependêncra e 71.
R0!},ública.
Q

na

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.
Fernando Nóbrega.

DECRETO Nº 45-.557 ÇO

DE

DE

7

DE Mi,R-

1959

Concede o abono provisnriC' aos servidores do ccneetno Regional de
Engenharia e Arquitetura - 5l.\ Icegião (Distrito Federal, Rio de Janeiro e Espírito Santo).

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâc que lhe confere o artdgo 37, item I, da Constituição e tende em vista o disposto no f. 1~' do
art. 2Çl da Lei nc 3.531, de '19 ; de
janeiro de 1959. decreta:
Art. 1Çl Fica estendtdo ao pessoal ativo e servidores inativos do
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura
5~ Região
(Distrito
Federal, Rio de Janeiro e Espírito
Santo) o abono provisório concedido
pela Lei nc 3.531, de 19 de janeiro de
1959.

Art. 29 Para o fim previsto no
artigo anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto no 45.359, de
28 de janeiro de. 1959.
Art. 39 As vantagens financeiras
de que trata êste Decreto serão pagas a partir de 1~ de janeiro de 1959.
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Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos l'CCLIl'SOS
próprios da entidade.

Art. 59 xste decreto er-t ra em
vigor na data de sua punlicaçào, revogadas as dísposiçóes em contrárto ,
Rio de Janeiro, em 7 de março de
1959; 138<:' da
da República.

Indepenuáncta

>

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando

Nóbrega

DECRETO N9 45.558 _
MlI.R(',Q DE

719

p

art. 29 da 'Lei nv 3.531, de 19 de jeneiro de lS59, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Conselho Regional de Oontabilidade do
ESCada de Sfio Paulo, o abono provísórto concedido pela Lei nv 3.531,
de 19 de janeiro de 1959
Art. 2° Para o fim previsto no artigo anterior, serâo observados os
dispositivos do Decreto nv 45.359, de
2l;J. de janeiro de 1959.
Art. 3° As vantagens financeiras
de que trata este decreto serão pagas a partir de 19 de janeiro de 1959.
Art. 48 O abono de que trata ôste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade,
Art. 59 liste decreto entra em vigor
na data de sua publtcaçào, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de março de
1959; 138,0 da Independência e 71.° da
República, .

DE

7

DE

1 9'59

Concede o abono provisório -aos servidores da Caixa de Crédito da Pesca.

o Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe contere
37, Ítem I, da Conatituiçâo
em vista o disposto no li 1Q
29 da Lei nv 3.531, de 19 de
de lf):5D, decreta:

o artigo
e tendo
do art.
janeiro

JUSCELINO KUBITSC}IEK

Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servídores Inativos da Caixa
de Crédito da Pesca o abono urovísórío concedido pela Lei nv :3.531 de
19 de janeiro de 1959'.
'
Art. 2<) Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto n." 45.3f>9 de
28 de [anelro de 1959.
'
Art . 39 As vantagens financeiras de
que trata êste D-ecreto serão pagas
a partir de 1.0 de janeiro de 1959.
Arü. 49 O abono de que truta este
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade,
Ai-t. 59 teste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Riu de J aneíro, em 7 de marco de
19"5S, 138? da Independéncta e 719 da
República.
.
JUSCELINO KUilITi3CEEIC

Fernando Nobrega
DECRETO N945.550 - DE 10 DE
MARÇO DE 1959
Retifica a Tabela de Pessoal do Conselho 'Nacional de Pesquisas e dá
outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'i, item I, da Oonstitutção e, tendo
em vista o disposto no art , 19, ~ 19,
da Lei nv 1.765, de 13 de 'dezembro
de 195~~, decreta:
Aru. Iv Fica retificada, na forma do
~mBXO, a Tabela de Pessoal. do Conselho Nacional de Pesquisas, na parte
rcrerente ::L funções isoladas de Ser-

vente.
Paràgrufo

único.

Pica

igualmente

retificada a relação nominal a que
alude o art. 2° do Decreto nv 4.0.975,

UáTio Meneçíietti

de 15 de fevereh-o de 1957.

DECRETO N9 4.5" 559 MARÇO DE 1959
COJ'LCede

o

»a 7

D:3

abono 1Jl'ovis:'lri(l "Dc> ser-

vido1"eS do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que" Ihe confere o
art. 87, item 1, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no ~ 19 do

Art.. 29 As retífícaçõcs de que trata
este decreto prevaleceráo a partir de

18 de fevereiro de 1957.
Art. 39 ~ste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em.lO de março de
1853; 138',1 da Independência e 71c da
República.
JUSCELI:NO

KUBITSCHE'""{.

Cyrillo Jumior .

CONSELHO ]'v'ACIONAL DE PESQUISAS - Tabela de Pessoal

II _. FUNçõES
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[
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~
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DECRETO N9 45.561 I'.'!,\RÇO DE

DE

10

DECRETO NI? 45.532 -

DE

MARÇO

1959

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o 8,1'tigo 87, inciso I, ela Constituição, de-

creta:
1Q

Mediante

DE 10 DE

1959

Revoga o Decreto n'? 26.623, de 3 de
maio de 1949.

Dispõe sôbre GrU1JOS de Tmbalho na
comseeao Nacional de Energia Nuclear e dá outras p?'ovidências.

Art.

DE

aprovação do

'Presidente da República, - a Oormssâo
Nacional de Iíaiergia Nuclear poderá
organizar grupos de trabalho para

estudos especiais, constituídos por servidores públicos, civis e militares ou

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o artígc 8'1, nv I, da Oonstd tuiçâo, decreta:
Art. 1l! Pica revogado o Decreto
nv 2G, 623, de 3 de maio de 1049.
Art . 2Q ãste decreto entrará em' vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de março de
1959; n8? «c Independência e 719 da
República.

pessoas de reconhecida competência
estranhes co SGTviçO público.
Francisco N coréio
Lima.

Art. 2? Os grupos de trabalho, intcgradcs, no máximo, por cinco membros, serão convocados por prazo nâc

superior

9"

de

três meses, salvo autort-

Zâ:Ç;:O especial elo Presidente da República.

DECRETO 1'1 9 45,563
J':IARÇO DE

DE

10

DE

1959

Art. 39 Aos membros dos grupos
de

trabalho será atribuído Ui:"1 -jé-

tcn" de presença correspondente a
CrS 1.08<);00 (mil cruzeiros r por reunião, até o máximo de C~·;} 15.00-:;'0,01]
(quínxe mil cruzeíroa) mensais.

Art. 4Q àos membros Integrantes

da Oomíesão Nacional de Energia Nu-

clear, de oue trata o 8Xt. 29 do Decreto n? 40, to, de Iü de outubro de
í

"jétcn" de

1856, será atribuído um
pi'8SH1ça

correspondente

a

.

Cr$ l.C'CO,OO (mil cruzeiros) por reuníão, até o máximo de Cr$ 4. OOO,'ÚO
(quatro mil cruzeiros) mensais.

Art. 59 As despesas decorrentes dêste decreto deverão se manter dentro
dos limites dos recursos atribuídos à
Comissão Nacional de Energia Nuclear no corrente exercício.
Art. 69 Fica revogado o art. 49 do
Decreto nv 40,110, de 1956,
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Art. 89 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 10 de marco
de 1959; 138 9 da Independência e 7'19
da República.
JUSCELINO

KUB'l:.!:.''''~EK.

Cyrillo Junior.

.t ~lTe, pela T1'ibu.naZ de Conias, o cre-

dito especial de cn~ 10.olJO'O.G'OO,i}J,
para os jins q1W especifica.

o presidente da República, usando da autorização contida na Lei
nc 3.4S'3, de 21 de dezembro de 195-8,
e tendo o-uvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93 do jcegulamento Geral de Contabilidade Pública,
decreta:

Art. LQ Fica aberto, pelo Tribunal
de Contas, o crédito especial de 01'$
10.üOG.O';)<J,'Q';} <dez milhões de cruselrosa. para atender a despesas de qualQuer natureza com a realizacáo em
1959, do !lI Congresso Internactonal
das rnscrtuicões Superiores de Oontrôle das Finanças públicas, na ctdade do Rio de Janeiro, sob os auspícios
do Tribunal de Contas,
Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicaç lo.
Art. 39 Revogam-se as díspostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de março de
1959; 1389 da Independência e 7l()
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
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DECRETO NI" 45.564 MARÇO

DE

DE

12 DE

1959

AUeTa disposições do Reçiüamento da
Lei de Promoções dos Oficiais do
Exército, aprovado pelo Decreto número 39.344, de 11 de junho àe

1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a Constituição Federal, art. 87, inciso I, e
de conformidade com o art . 7° da Lei
119 3.544, de 11 de fevereiro de 1959,
decreta:
Art. 19 Passam a ter a seguinte
redação os artigos abaixo mencionados do Regulamento da Lei de Promoções dos Oficiais do Iãxercíto (Decreto nv 39.344, de 11 de junho de
1956) :

"Art. 49 Para as promoções, pelos
princípios de antigüidade ou merecimento, é ímpresomdível que o Oftcíal

possua os requisitos estipulados na
L.P" arts. 90 , 12 e .18, nas oatas ce
30 de junho e de 31 de- 'dezembro 'L
P. art. '73>, conforme se trate de organizar os Quadras de Acesso retutivos ao 19 ou ao 2Q semestre do ano
imediato,

Art. 10. Para as promoções pelo
principio de merecimento é mdiapensàvel que o Ofícíal .possue os r-quisltos constantes da L P, Arts. 99,12 e
18, a 3·0 de junho e -'H de dezeznl.ro,
conforme se trate de organiza:' os
Quadros relativos ao l' e 29 seme-stre
0,0 ano ímedía to,
Art. 15. As vagas abertas em cada
põsto, nRS diferentes Armas, excetuadas as que incidam nos efetivos
previstos para as funções privativas
de cada Arma, serão grupadaa nos
dias 5 de abril, agôsto e dezembro,
em vagas a serem preenchidas pelos
princípios de antigüidade e de merecimento, obedecidas as proporções ela
L P em seu art 16 -e as mesmas do
art .. 35 e seus' parágrafos.
Art, 20. A organização dos Quadros de Acesso de que trata a L P, em
seu art. 39, terá início, semestralmente, com a fixação dos limites a
que se referem os arts 18, 20 letra
h, e ,23 letra c nas datas de 30 de
junho e de 31 de dezembro, para as
promoções, respectivamente, do 19 e
do 29 semestre do ano seguinte.
Parágrafo único, Os Oficiais já incluídos nos Quadros de Acesso terão
revista a contagem dos respectivos
pontos, semestralmente,

575

Art. 25. As autortdaclee militares
de que trata a L P, art. 44 § 1',', enviarão à Comissão de Promoções de
Oficiais, até o dia 31 de julho ou 31
de janeiro, via aérea, os documentos
de que trata o art. 45 da citada Lei,
Com os dados computados até 30 de
junho ou 31 de dezembro, respectivamente.
Art. 28, Para a organização dos
Quadros de Acesso (merecimento e
escolha), o Presidente da Comissão
de Promoções de Oficiais, em radiograma expedido a 30 de junho e 31
de dezembro, respectivamente para as
promoções a serem realizadas no 19
e 29 semestre do ano seguinte, comunicará às autoridades especificadas no
art. 44, § 1'\ os nomes dos oficiais
que, pela sua cclocaçâo nos respectivos quadros, enquadrem. o número dos
que já satisfizeram os requisitos estabelecidos nos arts. 18, 20 letra h e 23
letra c.
Art. 29, Compete aos Comandantes
de Unidades, Chefes de Serviços e de
Estabelecimentos e demais autorícadcs enumeradas no art. 41, § 10. organizar os documentos exigidos no artigo 45, com dados referidos até 30 de
junho e 31 de dezembro, de cada ano,
conforme estabelece êste Regulamento, em seu art. 25.
Parágrafo único _ ...
Art . 31. O Estado-Maior do Exército e os Departamentos encaminha1'0.0, normalmente, 'à Oorníssáo de Pt'Omoções de Oficiais, até os dias 3-1 de
agôsto e 28 de fevereiro de cada ano,
3. apuração do tempo de que tratá a
L P, arts. 9° e 10.
Art. 32 ...
Primeiro eecrutinio

A -

Pontos positivos.

1-

2 -

Tempo de efetivo serviço

Iunção essencialmente militar:
a)
b)

."

em

A contagem do tempo de efetive serviço será feita a partir da
data da declaração a aspirante, comísstonamento ou nomeação alI"
tenente até 30 de junho ou 31 de dezernbro, .conforme se trate da organização do quadro de acesso para o
19 ou 29 semestre do ano seguinte;
c) Para os Oficiais originários do
QA, aquela data será referida à de
declaração a aspirante dos alunos da
Escola Militar de suas respectivas
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turmas que na mesma permaneceram
8,pÓS a revolução de 5 de julho

de

1922.
3 4 -

."
...

5 - Tempo de serviço .em função
de QS:
a)
b) O tempo passado fora do Exér-

cito será computado como de serviço
"em função de QS":
-. para os Oficiais do QA e Q.,B;

-

para os Oficiais agregados

nos

têrmos do ~ 2'? do art. 60 da LP;
- pai-a os Oficiais agregados em
conseqüência do exercício de runeão
considerada "de caráter ou de inte-

rêsse militar" por ato do Poder Executivo;
- para os Ofioiads que tenham
exercido, como agregados, cargo público temporário, eletivo ou não, até
18 de setembro de 1946.
(LP art. 63, parágrafo único, nc 5).
6 ...

7.

julgado,

meses

1'~

meses

15

meses

20

meses

25

nas ao pôsto atual, dos requisitos dos
números 3, 4, 5, 8 e 14 dos pontos
positivos do primeiro escrutínio, com
os mesmos enterros.
2. Tempo de permanência no pôsto
- 1/4 de ponto por semestre ou fração Igual ou superior a 90 dias - e.
novamente, corno no primeiro escrutín!o, os requisitos dos pontos positivos dos números 6, 7, 9, 10, 11, U2,
13, 14 e 15 e os números 1 e 2 dos
pontos negativos.
3

.

4 .
Nas diferentes Unidades,
e Estabelecimentos, os
Of'ícíats compreendidos nos limites rtxados para organização dos quadros
de acesso serão submetidos à inspeção de saúde, nos meses de julho e
janeiro, de modo que até o dia 31
dos mesmos as cópias das atas dessas
inspeções possam dar entrada na Comissão de Promocôes de Oriciaís. com
34.

Reparticôea

13_ Medalhas e Condecorações:
Pontos
Cruz de Combate de 1(1 C18.sse..
Cruz de Combate de 2:1. Classe.'.
Ordem Nacional do Mérito.....
Ordem do Mérito Militar
Medalha de Campanha.........

2
1,5
1,5
1.5
1

Sangue............

1,5

Medalha de Guerra.............

1/8

:Medalha de

I\.Iedalha Militar:

S 1

Pontos
.

1,25

S 2 .......•............•.......
S 3
.
14 ...

0,75

1

15. Tempo de campanha:'
0,) 1/4 de ponto por trimestre ou

fração Igual ou superior a 45' dias';
b) Considera-se tempo de serviço
em campanha FEB. Revolução de

1924, 1932 e outros que a Lei deter-

minar.

(LP, art. 63, parágrafo único, nc 2).

B -

em

Segundo escrutínio
1. Sorna dos pontos, referidos ape-

t...i-t.

8.
9.
10.
11.
'12 ...

1. ..

2. Sentença passada
por crime culposo;
a) Pena inferior a 6
pontos;
b) Pena inferior a 12
pontos;
c) Pena inferior a 18
pontos:
d) Pena inferior a 24
pontos.

Pontos negativos:

.

os demais documentos exigidos

por

Lei.

Parágrafo único ...

Art. 4:3, O nlenárlo da Comissão de
Promoções dê Oficiais solucionará
quatq uer caso omisso neste Regulamento, submetendo-o à aprovação do
Ministro da Guerra.
Cumpre, outrossim, ao plenário da
Comissão de promoções de Oficiais
julgar, em cada caso concreto e a requerimento do interessado, quanto à
aplícacõo das prescrições contidas nos
números 16 e 17 do parágrafo único
do art. 63 da Lei de Promoções.
Art. 29 S8.0 suprimidos o art. 11
e o parágrafo único do art. 21 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 39.344, de 11 de junho de ]956. '

Art. 39 Acrescente-se no Regulamente aprovado pelo Decreto número
39.344, de 11 de junho de J.956, o seguinte:
"Art. 52. As prescrtçôes da letra
e do art. 9'? da Lei nc 2.657, de 1, de
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dezembro de 1955, modificada pela
Lei nv 3.544, de 11 de fevereiro de
1959, para OS postos de capitão
e
tenente-coronel, entrarão em vigor a
·30 de junho de 1961 e 30 de junho de
1960, respectivamente."
Art. 49 As .disposições do presente
decreto terão aplicação a partir da
organização dos Quadros de Acesso,
propostas e listas, referentes às promoções de 25 de julho e 25 de agosto
de 1959:

Parágrafo único. Para a aplícaçào
dêste artigo, fica o Presidente da
Comissão de Promoções de Oficiais
autorizado a proceder. no decorrer do
ano de 1959, aos necessários reajustamentos das datas fixadas neste Regulamento.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1959; 1389 da Independência e 719
da República.
Henrique t.ou.

DECRETO

N.o

MARÇO

45 .:565

DE

12

DE

DE 1959

Concede abono provisório aos servidores da Administração do Pôrto do
Rio de Janeiro.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição e tendo
em vista o disposto no § 1.9 do artigo
2.9 da Lei n.c 3.531, de 19 de janeiro
de 1959, decreta:

Art . 1.9 Fica estendido ao pessoal
. ativo e servidores inativos da Administração do Pôrto do Rio de Janeiro
o abono provisório concedido pela Lei
n.c 3.531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2.9 . Para o fim previsto no
artigo anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto n.c 45.359, de
~8 de janeiro de 1959.
Art. 3.9. As vantagens financeiras
de que trata este Decreto serão pagas
a partir de 1.9 de janeiro de 1959.
Art. 4.<:1. O abono de que trata este
Decr eto correrá à conta de crédito especíal aberto pelo Decreto n.c 45.423,
de 12 de fevereiro de 1959.
Art. 5.9. Dentro de 30 (trinta) dias,
a Administração do Pôrto do Rio de

577

Janeiro apresentará ao Senhor Presidente da: República por intermédio
do II/.Iinistério da Viação e Obras PÚblicas, retificação do Orcamento de
1959, visando reduzir a suplementação
prevista no artigo anterior, nos têrmos
da letra o, do parágrafo 1.9 do artigo
7.9 do Decreto 11.9 45.359, de 28 de janeüro de 1959.
Art. (39 :Ê:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 'revogadas as disposições em contrária,
Rio de Janeiro, em 12 de março de
1959; 1385) da Independência e 71,9 da
República
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira,
Lucas Lopes,

DECRE"TO N9 45. MS MARÇO DE 1959

o jicializa

DE

13

DE

meacina.

O presidente da Repúbüca, usando da atrfbutçâo que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Artigo único. Fica oficializada, sem
ônus para os cofres públicos, a medalha cultural "Cândido Mariano da
Silva noncon-. mstítuída pela Sociedade Geográfica Brasileira.
Rio de Janeiro, em 13 de março de
~g.59; 1389 da Independência e 719 da
República.
J'USCELINO
CLOVIS

KUBITSCHEK

siuçaoo.

DECREm N.Q .45.58'1
MARÇO DE lfJ59

DE

13 DE

Extingue o funcionamento dos ciclos
do Colégio Felisberto de Menezes,
situado no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Const.rtução, decreta:
Art. 1.0 A pedido do Colégio Felísberto de Menezes, situado nc Dtatrito Federal, ficam extintos os dois
ciclos que nele funcionavam, conterme os Decretos 11.233 e 11.554, de 6
de janeiro e 9 de fevereiro de 1943,
respectivamente.
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Art. 2. Q Revogam-se as díspostçêes
em. contrário.
Rio de Janeiro 13 de março de
1959; 138? da Independêncía e 719 da
República.

acscer.rso

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRET"O NQ 45.5·68

DE

13

DE

MARÇO DE 1959

lnstH:ui a tseaain« do Merito na All'

metuaçac sscouu,

o Presidente da Repú.blica, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constítuíçáo, de-

creta:
Art. 19 Fica ínstrtuída a Medalha.
do Mérito' na Alimentação Escolar, <i

ser contenda aos que, por seus esrorços, realízações e dedicação em favor da assistência e da educação alimentar dos escolares, se tornem merecedores de dístínção.

Art. 2Q A Medalha ora tnstrtuida

será 'pendente de uma fita azul cobalto, de trinta e cinco milímetros
co largura, carregada ao centro de
uma listra amarelo-ouro de dois mili
metros aôbre fundo branco, de oito
milímetros, .de àcôrdo com o modêlo
anexo, e obedecerá à seguinte espectrtcação:

I - anverso: sôbre um resplendor
de oito pontas, esmaltadas .em branco,
duas a duas, um ramo de trigo es-

pígado sôbre um livro aberto e delimitado por duas mãos no sentido oblíquo da base: e
n ~ reverso: dentro de um círculo,
os seguintes dizeres, colocados horízontalmente: "Ministério da Educação e cultura _ Mérito na Alimentação Escolar".
Parágrafo único. A carreta terá a::i
mesmas cõres da nta descrita neste
ar-tígc, com trtnta e cinco müímetros de largura por dez milímetros de
altura.
Art. 3.° A Medalha de que trata o
presente decreto só terá valor quando acompanhada do respectivo dí .
ploma, expedido pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura,
Art. 4°' Caberá à campanha Nacional de Merenda E<;colar organizar,
anualmente, a relação dos que dever âc ser agraciados com a Medalha do
Mérito na Alímentaçâo Escolar, podendo, para isso, receber, dos seus órgãos de colaboração indicações de
candídatos, devidamente justificadas.
Art. 59 O Ministro de Estado da
Educação e Cultura baixará, :1.0 prazo
de trinta dias, as instruções necessárias ao cumprimento do presente de..
creto.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de março de
HJ59; 138.° da Independência e 71.°
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
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DECRETO N." 45.569 -

DE

16

DF

MARÇO DE 1959

Concede o abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Federal
do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo 87, ítem I, da Constituição e ten-

do em vista o disposto no
tdgc 2." da' Lei

n.v

§ 1.0 do g,~
3.531, de 19 de ja-

neiro de 1959, decreta:
Art. 1.0 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa
Econômica Federal do Rio Grande do
Sul o abono provisório concedido pela
Lei n,v 3.531, de 19 de janeiro de
1959;
Art. 2,° Para o fim prevista no
artigo anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto n.e .í:5.359, de
28 de janeiro de 1959.
Art. 3." As vantagens tmanceíras
de que trata êste decreto serão pagas
a partir de 1.0 de janeiro de 1959.
Art. 4." O abono de que trata este
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Al't 5.° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-'
gadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 16 de março de
1959; 138.° da Independência e 71."
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO

NO 45.570 MARÇO DE 1959

DE

16

DE

Concede o abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Federal
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 19 do
art. 29 da Lei nv 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa
Econômica Federal de Sâc Paulo o
abono provisório concedido pela Lei
no 3.531, de 19 de janeiro de 1959.

EXECUTIVO

Art. 2° Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto no 45.359, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 39 As vantagens financeiras de
que trata êste decreto serão pagas
a partár de 19 de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 59 nste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições eIT!- contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de março de
1959, 138° da Independência e 719 da
REpública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DECRETO N9· 45.571
MAR'ÇO DE 1959

DE

16

DE

Concede o abono provisório aos
servidores do Instituto Brasileiro
do Café.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, item I, da Constituição e tendo em vista o disposto no § 19 do artigo 2 da LeI nv 3.531, de 19 de [anan-o de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Instituto Brasileiro. do Café o abono provisório concedido pela Lei nv 3.531, de
19 de janeiro de 1959.
Art. 20 Para o fim prevista no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto nv 45.359, de 28
ele jauctrc de 1959.

Art. 39 As vantagens financeiras de
que trata êste decreto serão pagas a
part.ír de 19 de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 59 aste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as díspostçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de março

de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCEI..TNú

KTJBrr~~·

Lucas Lopes.

HEK.
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DECRETO N.o 45.572 -

DE

16 DE

MARÇO DE 1959

Concede o abono provisório aos servidores da CaiXa Econômica Federal do Espirito Santo.
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os auspícios do Tribunal de Contas da
União; e
considerando a alta relevância dêsse
conclave. para cuja maior stgntücação
deve contríbuír o govêrno federal,
Decreta':

Art. 1.0 Fica ofícíalí za'to o 3.° Cono Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o argresso Internacional das Instituições
tigo 87, item I, da Constituição e tenSuperiores de Contrôle das Fmanças
do em vista o disposto no § LOdo arPúblicas, a realizar-se .no Rio de JaQ
tigo 2. da Lei n.v 3.531, de 19 de janeiro, de 3 a Iü-de maio do corrente
neiro de 1959, decreta:
ano, sob os auspícios do Tribunal de
Art. 1.0 Fica estendido ao pessoal Contas da União, conforme Resolução
aprovada em conclave anterior, reuativo e servidores inativos da Caixa
Econômica Federal do Espírito Santo nido em Bruxelas, Bélgica, em 1956.
Art 2.... O 'presente Decreto entrao abono provisório concedido pela Lei
"rã em vigor na data de sua publin.? 3.531, de 19 de janeiro da 1959.
cação.
Art. 2.° Para o fim previsto -no arRio de .Janeiro, 16 de março de
tigo anterior, serão observados os dis1959; 138.° da Independência e 71.°
postivos do, "Decreto n.o 45.359, de 28
da Repúbli-ca.
de janeiro de 1959.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Art. 3.° As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas
Francisco N egrão de Lima
a partir de 1 de janeiro de
Lucas Lopes
Art. 4.° O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
(',) DECRETO NÇ> 45.574 - DE 16 DE
MARÇO DE 1959
Art. 5.'" nste decreto entra em vigor
na data de sua public.icão, revogadas
Subord.ina à Presidência da Repúblias disposições em contc-árío .
ca a L'01JLzssc/,Q Consultiva ae ArRio de Janeiro, em 16 de marco de
mazéns e Si/os, com a denomina1959: 138.° da Independência e 71.° da
çao ae Comzssao l!;xecuttva de ArRepública.
mazéns e Silos.
JUSCELINO· KUBITSGHE!(.

Lucas Lopes.

DECREI'O N.o 45.573

DE

16 DE

MARÇO DE 1959

Oficializa o 3." Congresso l rrertuu-ianal de Instituições Sumenoree àe
Contróle daS Finanças 'públicas, a
realizar-se, no corrente ano, na cidade do Rio ele Janeiro.

O
das
tigo
em

Presidente da República, usando
atribuições que lhe ooníere o ar87, n.« L da .ConsW,1119ào, e tendo
vista o que consta (1.0 processo

?R 2.465-59,

Considerando que a cidade do Rio
de Janeiro será a sede, em 1959, co
3.° Congresso Internacional de Instd-

tuiçôes Superiores de Oontrôle das Finanças Públicas, a ser realizado sob

o Presidente da República, usando da atrtbuíçâc que lhe confere 0
art. 87, item I da Constituição Federal c tconsíderando:
a 1 a necessidade de melhor cooruenar os esforços dos Estados que organizaram ou organizam entidades
para a construção e exploração de redas oc armazenamento:
D) a necessidade de unírormízaçao
tios tipos de construção e métudos de exptcraçâo, bem como de con ~
jugaçâo de esforços de gstados Iímrtrotes, para evitar dístorsões de ínveetímcntos:
C) a necessidade de um órgão coordenador de assístêncía técnica e ortentaçào financeira, para melhor conjugar as attvídades governamentais com
os setores estaduais, decreta:
Art. 19 Fica transfertda para a
Presínencia da República a Ocmissao
Consultí ve de Armazéns e Silos, com
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a denominação de Comtssào Executiva de Armazéns e Silos.
Art. 2Q A Comissão Executiva ele
Armazéns e Silos será integrada de
uma Direcâo Executiva e de um Conselho.
.
Art.

39 A

Direção Executiva

m-

cumbe:
a) rcanzar os estudos finais de natureza econômica, tecmca, financeira
e jurídica, para a implantação de im

sistema nacional de armazenagem, en~
silagem e de centros de abastecimento,
b) tomar as provieencias necessàrras à ínstaraçàc e operação, no Pais,
da Rêde Nacional de Armazéns e SilOS, destinada à guarda e preservaçào de

cereais, grãos leguminosos e

tubérculos.
Parágrafo 'úníco. A Comtssào Executiva deverá tomar, como documento básico de seus trabalhos, o projeto
da Rêde Nacional de Armazéns e Silos
(R.E.N.A.S.)
elaborado pelo
Banco Nacional do Desenvolvímentc
Econõmíco ,
Art. 4° A Dtreçào Executíva será
composta d.e um Presidente e de dois
Diretores, todos nomeados pelo Pr'Jsldente da Repúbnca..
Art. 59 O Conselho será integrado
por representantes de órgãos governamentais e de entidades diretamente Interessadas, nomeados pelo Presidente da República,
Parágrafo único. O Presidente CH1
Comissão será o Presidente do Con-selho.
Art. 69 A Díreçâo Executiva, reuntda em sessão conjunta com o ConseLho, constituirá o Plenário da Oomíesão.
Art. 79 O Banco Nacional do Desenvclvímento Econômico prestara à
Comtssáo a assessoria técnica suplemental' que se fizer necessária.
Art. 89 Para prestação de serviços
especiais, poderá a comissão contra
tal' os serviços técnicos, admínístrativos 8 auxiliares de pessoas ou entidades,
Parágrafo único. Quando S8 tratar
d:: servidores públicos, serão os IDe'3mGS requisitados, na forma da 1eg'ístação em vígor .
Art. 99 Durante o corrente eX~rCI
cio. a Comissão Consultiva de A"m8.zéns e Silos, com a denominação cons-

tente dêste Decreto, será mantida com
os recursos orçamentários constantes
co Anexo 4 13 _ Mínísterro da Agrt-.
cultura, ()7. 04. D2 - Divisão do Orçamento
(Encargos
Gerais)
Verba
1. {lo 00 .....;. Custeio, Consigna-ção 1. 6.0-0
Encargos Diversos;
Subconeignação 1.5.23-4 - Manutenção da Comissão etc. , e nos exercícios vindouros, com as dotações que lhe forem
consignadas no Orçamento da União.
Art. 10. Dentro de 15 dias o eresiuente da comissão Executiva de Armazens e Silos submeterá ao Presíuente da Repúbuca para aprovaçac,
Regtmcnto dispondo sôbre as a.tnnutcôes e funcionamento da Comissão nos
termos dêste Decreto.
Art. 11. FIcam revogados os Deeretos nv 37.514, de 22 de junho de
1955, 33.916 de 21 de março de 1856
e 4{J.858, de 30-1-5'-1, e demais disposiçóes em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de março de
1359; 13i:i° da Indepandãncía e 719 da.
Repúbuca ,
J1JSCELINü

KUlllTSCHEIL

CynLlo .nmtor,
Lucas Lopes.
lVlano Menegnettt.

DECRETO N. c 4,5.5-75

DE

1:6

DE

MARÇO DE 1959

. Institui junto ao CODENO Grupo Coordenador sôbre questões de cómibio e comércio exterior.

o Presidente da República usando
das atríbuiçôes que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Conetátuiçâo, deereta:
Art. 1.0 Fica instituído junto à Secretaria Executiva do Conselho de
Desenvolvimento do Nordeste um
Grupo Coordenador, sediado na. Oapttal- da República, constítutdo pelo Direter-Executivo da Suparintendêncía
da Moeda e do Crê dito, pelos Diretores das Oarteíras de Câmbio c Comércio Exterior do Banco elo Brasil e
pelo Presidente do Conselho de Politíca Aduaneira.
Parágrafo tmíco. O Conselho Nacional de Economia poderá designar
um dos seus membros para integrar
o Grupo a que se refere êste artigo.

no. PODER

ATOS

Art. 2. Q Compete 2,0 Grupo Coordenador pronunciar-se sôbrc questões
de câmbio e comércio exterior, relacionadas com os projetos que lhe forem submetidos pela Secretaria Executiva do Codeno.
Parágrafo único. Os equipamentos
constantes dos projetos aprovados
pelo Gl'UPO Coordenador serão considerados da mais alta essencíahdade para o desenvolvimento econômico
do país.
Art. ··3.'? mste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 16 de março de
19'59; 138.9 da Independência e 11. 9
da República.
JUSCFLIND

KUBITSCI(";;K
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fica da União, e o Exame Vestibular
propriamente dito, a realizar-se na
Capital da República.
Art. 2.0 Só os candidatos que houverem passado aquela prova de seleção poderão inscrever-se nas provas
do Exame Vestibular. Para êsse efeito, deverão satisfazer os requisitos
enumerados no art. 4.°, do Decreto
11.° 38.735, acima citado.
Art. 3.° O Instituto
Rio-Branco
proverá ao transporte dos. candidatos
inscritos e sua permanência no Rio
de Janeiro, durante o tempo dos exames psicofísicos e das provas de nível
intelectual do Exame Vestibular.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1959;
138.° ela Independência e 715' da República.
JUSCELINO KUBITSCHEIt.

Cyrillo Junior

Francisco Negrão de Lima.

'Lucas Lopes

DECRETü

DECRETO

N.o 45.576
MARÇO DE 1959

DE

16

DE

Introduz
modificações no processamento do Exame Vestibular do Instituto Rio-Branco do Ministério das
Relações Exteriores.

N.o

45.5"77

DE

16

DE

MARÇO DE 195[1

Altera a redação do artioo 3.° do Deereto n.c 45.4-4.5, de 20· de fevereiro
de 1959.

O Presidente da República, usando
da atríbuicão que lhe confere o ar~
tigo
87, itém I, da Constituição, deo Presidente da República, usando
creta:
da atribuição que lhe confere ° artigo
87, n.? I, da Constituição e
1.0 O artigo ::;.9 do Decreto
A~r
n.v 4f 445. de 20 de fevereiro de 1959,
Considerando a conveniência de
passa a ter a seguinte redação:
alargar-se a área geográfica de recrutamccito de candidatos ao Serviço
Art. 3.° O Conselho Deliberativo
externo do país e de facilitar, ao mesf:;p.r8 constituído de 21 membros, senmo tempo, a sua seleção, por meio da
do 9 indicados pelos Governadores
descentralização parcial dos exames de
Estados do Nordeste - um por
admissão ao Instituto Rio-Branco; e dos
Estado e/12 renresentantes dos seConsiderando ainda que, em muitos. guintes órgãos: ,.
casos, os candidatos residentes
nos
a) Ministério ela Fazenda;
Estados não dispõem de recursos para
b) Mlnistérío da Agricultura;
transportar-se ao Rio ele Janeiro e
aqui permanecerem no período de duc) Ministério da Educação e culrucão das provas vestibulares, detura:
ereta:
d) Mínistér!o da Eaúdc:
e)
Ministério da Viação e Obras
Art. 1.° O Exame de que trata o
públicas;
art. 4.°, do Decreto n.v 38.735, de 30
de janeiro de 1956, poderá processarj) Banco Nacional do Desenvolvise, quando as circunstâncias o aconmento Econômico;
selharem, em duas etapas: uma prova
y) Banco do Nordeste do Brasil; .
de seleção prévia, a realizar-se conh) Fôrças Armadas;
comitantemente .s com caráter elimli) Secretário-Geral da Conferência
natórto, no Rio de Janeiro e nas caNacional dos Bispos.
pitais de maior densidade demográ-
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Parágrafo primeiro

~

serão mem-

dispositivos do Decreto nv 45.359, de
28 de janeiro de 1959,

bros natos do Conselho Deliberativo:
a) O Diretor Executivo do Conse-

Art. 3\> p...s

lho do Desenvolvimento;
b) O Superintendente da Comissão
do Vale do São Francisco;
c) O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as

Sêcas.
Parágrafo segundo. Os Governadores dos' Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a
representação dos seus respectivos
Estados.
Parágrafo terceiro. Os representantes dos órgãos Iederaís no Conselho Deliberativo e o Secretário-Geral
da Conferência Nacional dos Bispos

poderão ser substituídos, nos seus
impedimentos, por suplentes, na forma indicada pelo Regime Interno do

Conselho de Desenvolvimento.
Art. 2.° f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de março de
1959, 138.° da Independência e 71.° da
República.
Mario Menegheti
Clovis Salgado
Lucas Lopes
Lucia Meim.

o Presidente da Repúbbca, usando
da atribuição que lhe contere o arda

Constdtuíção

e

tendo em vista o disposto no § I\> do
art. 2Q da Lei nv 3.531, de 19 de janet-o de 1959, decreta:
Art. I\> Fica estendido ao pessoal
ative e servidores inativos da Caixa
Econômica Federal do Pari o abono
provisório concedido pela Lei número
3.531, de 19 de janeiro de 1959,
Art. 2Q Para o fim previsto no artigo

anterior.

serão

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DECRETO N.º 45.579 MARÇO DE 1959

DE

13

DE

corceae o abono provisório cos servidores da caixa Econômica Feãertü
de Alagoas.

O Presidente da República, .iaando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87., item 1, da Oonstí tutçâo e
tendo em vista o disposto no § I, do
art . 2.9 da Lei 11,9 3.531, de 19 de
janeiro de 1959, decreta:

dispositivos do Decreto n.c 4:6.%9, de

Concede o abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Federal do Pará.

I,

Rio de J anetro, em 18 de março de
1959, 1381' da; Independência e 71\> da
República.

Art. 2.9 Para o fim previsto no
artigo anterior, serão observados os

DECRETO NQ 45.578
DE 18 DE
MARÇO DE 1939

item

decreto correrá à conta dos recursos

próprios da -enuca.de..
Art . 51' n:ste decreto entra em vigor
na data ue sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Art. 1. Q Fica estendido ao oessoaí
ativo e servidores inativos da Oaíxa
Econômica Federal de Alagoas o abono provisório concedido pela Lei número' 3.531, de 19 de janen-o de 1959.

Mario Pínoti

87,

financeiras

º

JUSCELINO KUBITSCHEK.

tigo

vantagens

de que trata êste decreto serão pagas a partir de t- de janeiro de 1959.
Art. 41' O abono de qUE' trata êste

observados os \

23 de janeiro de 1959.

Art. 3.9 As vantagens fmanceiras
de que trata êste decreto serão pagas
a partir de 1." de janeiro de H)· 9.
Art . 4.0 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta d03 r::CUTG8S
próprios da entidade.
Art. 5, Q mste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em ccntrarto.

Rio de Janeiro. em 18 de março de
18'59.; 13S. 9 da Independência e '[L. Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes.

ATOS DO

DECRETO N9 45.580 MARÇO DE

PODER

DE -18 DE

1959

Concede o abono provisório aos esruidores da Caixa Econômica Federal
de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição e tendo
em vista o disposto no § 19 do artigo
2 Q da Lei nc 3.531, de 19 de janeiro
de 1959,. decreta:
ArL 1Q Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores ínatívos da Caixa
Econômica Federal de Goiás o abono
provisório concedido pela Lei nc 3.531,
de 19 de janeiro de 1959.
Art. 29 Para o fim previsto no artigo
anterior, serão observados os dispositivos do Decreto nc 45.359, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 39 AB vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas
a partir de 1Q de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de que trata este
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5Q nste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrârio.
Rio de Janeiro, em 18 de março
de 1959, 13sQ da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes.

DECRETO N.'? 45.581
MARÇO DE

DE 18 DE

1959

Cria a Comissão de Povoamento dos
Eixos Rodoviários e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, atendendo ao que consta da
Exposição de Motivos n.v 166-GM, de
14-2-1959, do Ministério da Viação e
Obras públicas; e
Considerando a necessidade de fomentar o movimento dos excedentes
demográficos observados no Nordeste
Oriental para outras áreas, de acôrdo
com os superiores interâsses econômí-

EX'ECUTI'íO

nos e sociais do País, os ínterêsses do
desenvolvimento dessas novas áreas e
do próprio Nordeste Oriental, que sevê perturbado por aquêles excedentes;
Considerando que a migração espontânea não apenas arrisca a nãoalcançar a magnitude desejável, mastambém pode assumir formas Inconvementas do ponto de vista geral uo.
Pais e das regiões de fixação das populações, realizando-se ElTI condições,
desfavoráveis para essas mesmas populações;
Considerando que nos eixos das rodovias federais construídas ou em
construção no Estado do Maranhão se"
encontram grandes .áreas de terras.
agrtcultáveís tornadas acessíveis graças a essas rodovias e às estradas e·
caminhos construídos pelas admírnstrações estadual e municipais, e já.
habitáveis por fôrça do trabalho realizado pelo Estado contra as endemias
ruraía;

Considerando que entre essas terras
recém-abertas ao povoamento, ou queem breve o serão, várias áreas oferecem excepcionais características ínstdtucíonaía e tecnológicas para a ocupação em condições econômicas, ou seja,
a existência, respectivamente, de ter-.
ras de propriedade pública e de rios,
navegáveis convenientemente oíspostos,
Decreta:
Art, LO Fica criada, no Ministério
da Víacâo e Obras públicas, sob a.
presidência do Ministro, a comissão
ele Povoamento dos Eixos Rodoviários,
composta de um representante de
cada um dos sego.ntes órgãos:
Govêrno dos Estados onde a Comis88.0 opere
rcstltuto Nacional de Imigração e
Ca] onizacâo

Serviço Nacional de Proteção aos.
índios
Buperfntendência do Plano de Valorízação Dconômcía da Amazônia.
Departamento Nacional de ProduçãoVegetal, do Ministério da Agrícultura
Carteira de Colonização do Bancc
do Brasil
Departamento Nacional de Estradas'
de Rodagem
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas
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A Comissão terá

"Um Secretário-Executivo, designado
Dela Ministro. Os trabalhos serão rea-

"Iizados:
a)
por servidores civis lotados na
Comissão ou requisitados, na forma
da lei, de outros órgãos federais. autaruuías e sociedades de economia
"mista;
b) por pessoal cedido pelos GovernQS dos- Estados; e
c) por técnicos contratados para a
própria Comissão nos têrmos da legislação em vigor.
Art. 2." O campo de atividade da
Comissão será inicialmente a região
pré-amazônica maranhense servida
estender-se a outros Estados, medían-

nelas rodovias federais BR-21, BR'-22.
'"BR-24 e BR-14. Sua atuação poderá
te' aprovação do Ministro da Viação
e Obras Públicas.

Art. 3.° A Comissão ccrnoete ela-borar e supervisionar a exe-cução de
-urn prog-rama de povoamento e colonização da área indicada no artigo
-antertor . Para êsse fim deverá:
I - fazer' a coordenação das iniciativas já existentes e dos projetos a serem elaborados pela própria Comissão,
pelos órgãos nela representados ou por
"terceiros;
II ~ proceder a estudos demográficos, agrológtoca e de outra nature-za que julgue necessários e úteis ao
seu programa: solicitá-los dos órgãos
especializados da região e do Nordeste; e sugerir, a quaisquer entidaaes,
ínvestigacões ou estUDOS de Interêsse
-geral inspirados por sua própria ob-

servação e experiência;
III - augerfr ao .Pcder Executivo
Federal ou Estadual providências des-ttneces a fomentar o desenvolvimento da área, nos limites do seu 01'0grama Ou em 'correlação com êfe.
Art. 4.° Os órgãos do Govêrno Federal, organlzacões autárquicas e sociedades de economia mista, esnecíalmente aquêles com atuação .no Norte
e Nordeste e, mais particularmente, 8
Superintendência do Plano de và'orízacão Econômica da Amazônia e o
Grupo de' Trabalho para o Desenvotvímento do Nordeste, prestarão à Comissão tôda a assistência técnica e
administrativa que fôr necessária.
Art. 5.° O presente decreto entra'rã em vigor na data de sua publica-

cão, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de março de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucia 111'" eira.
Csríuo Junior
Lucas r.ooes.
Marta M eneçtietti

DEOR.ETO Nl? 45.532 - DE 18
DE !'.'rArrço DE 19'09
Dispõe sôbre a Campanha l'lacional
ele Merenda Escolar
o Presidente da República, usando
da atribuícâo que lhe confere o art. 87,
item I, da Oonstrtuíçâo, decreta:
Art. 1Q A Campanha Nacional de
Merenda Escolar, instituída pelo Decreto nc 37.1ÜÔ, de 31 de março de
12,55, fica subordinada diretamente ao
Diretor-Geral do Departamento Nacional de gducacãc.. sem prejutao do dj.sposto no art. 4° do Decreto uc 40.0-52,
de 1 de outubro de 19,5,6 e será dirigida por um Supertntendenta designado cor decreto do Presidente da República.
Art. 29 A Call1eanha Nacional de
'Merenda Escolar gozará, observados
os limites de legislação .cm vigor, de
amola a utouorrüa técnica e administrativa, competindo-lho:
a)
incentivar, por todos os meios
a seu alcance, os empreendimentos
públicos ou particulares que se destinem a proporcionar ou factlltar a
alímentacâo do escolar, dando-lhe cs-

slstêncía técnica e financeírn;
b) estudar e adotar providências
destinadas à melhoria do valor nutritivo da merenda escorar e ao baratea-

mento dos produtos alimentares, destinados a seu preparo:
c) promover rnedtdaa para aquisição dêsses produtos nas fontes produtoras ou mediante convênios com entidades internacionais, tnclusíve obter
facilidades cambiais e de transportes.
para SU8, cessão a preços mais acessíveis;
d) estudar e tornar as medidas destinadas a aperfeiçoar os métodos de
educação alimentar a serem adotadas
nos estabelecimentos escolares.

Aros DO PODER EXECUTIVO

Art. 39 Fica revogado o art. 29' do
Decreto nv 37 .1CS, de 31 dê março de
19'55 e mais dlspostçóes em contrário.
Art. 40
ü'ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
aio de Janeiro, 18 de marco de 1959,
1330 da Independência e 7 i'" da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clóvis Salgado,
~
MARÇO DE 1959

DECRETO N.> 45.333

DE 13' DE

Considera de interêsse militar as
funções ere-csces " na Cam/pentia
Nacional de Merenda Escolm' do
Ministério da Educação e Cultura.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o 8:,tdgo 8'7, inciso I, da Constituição, decreta:
Art -1.0 São consideradas de Interêsse mtutar as funcôcs exercidas
Campanha Nacional de Merenda Escolar, por Oficiais do Exército, Martnha e Aeronáutica.
Art. 2.° O presente decreto entrurá
em vigor na data de sua publícacâo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Ianaíro, em 13 de março de
1959: 138.Q da Independência e 71.0 da
- República.

têrmos do art. 11 do Decreto 24.655,
de 11 de julho de 1934, para estabelecer, na cidade de Ijuí, Estado do
Rio Grande do Sul, sem direito de
exclusividade, uma estação de ondas
médias, destinada a executar serviço
de rádio difusão .
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da víaccêo e Obras Públicas, e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto no Diário
O ticial, sob pena de ficar sem efeito,
desde logo, o mesmo decreto.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de março de
1959; 1389 da Independência e 71 9 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Lúcio Meira.

na

JUSCELINO

KUEITSCH>(K

Henrique Lctt
Jorge do Paco Ma/aso Maia
Francisco de JI.:T ello
Clovis Salgado.

DECRETO N9 45.584 MARÇO DE 1959

DE

19 DE

Outorga concessão à Rádio Prcçresec
de Ijuí Limitada para instalar uma
estação ràdiotlifuecra,

o presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, 119 I, da Constituição, atendendo ao que requereu a .Rádio Progresso de Ijuí Limitada e tendo em
vista o disposto no c-t. 59, n9XII,
da mesma Constituição, decreta:
Art. 1c Fica outorgada concessão à
. Rádio Progresso de Ijuí Limitada', nos
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DECRETO Nl? 45.535
,DE 19 DE
MARÇO DE 1959

Conceâe à eocieacae anônima

.<

Situjer

Sewinq Machine Company" autorizaçaopam continuar a !uncwnur
na' República.

o Presidente da República usando
da ntrfbulçâc que lhe confere o artig(' '8.7, inciso 1, da Constituição, e
nos têrmos do ü8creto-lei nv 2.-527,
de Z6 de setembro de 1940, decreta:
Arhgo único. E' concedida à sccíe- ,
anõrdma "Sínger gewing MachineCompany"', com sede em Ebzabeth, Condado de União, Estado de
New Jersey, Estados Unidos da Amárrca, autorizada a funcionar na República pelos Decretos números 5.648,
de 22·0.8 agôsto de 18'Ü5; 16.841, de '24
de março de 1925; 27.624, de 26 rle
dezembro de 1~H9; 25.054, de 11 de
fevereiro de 1934; 33.772, de "24 de fevereiro de 1855 e {'Cio 6U3, de 2'7 de
dezembro de H,55, autortzacão para
ocntinuar ca funcionar com o capital
uestanado às suas operações no Brasil
elevado de Cr$ 200.Ü'nO.ü80,{lO (duzentos n.ilhôes de cruzeiros) para Crg '"
34'0.000. O(}~"{)O (trezentos e quarenta.
milhões de cruzeiros) conforme reso··
Iuçâo da jjíretorra em reunião realizada em 9 de setembro de 1958, mediandede
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sôbre o objeto da presente autoriza-

toe as cláusulas que acompanham o citado Decreto nc 27.624, de 26 de dezembro de 1949, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios do 'I'rabalho, Indústria e comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumpri:'

ção.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1959;
1389 da jndependêncía e 719 da República.
JUSCELINO

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

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N: 45.588 -

19

DE

1959

DE MARÇO DE

Abre ao Ministério da Fazetuia o crédito especial de Cr$ 736.<]{JO.(J()O;OO.

o Presidente da República, usando da autorízaçâo contida no art. 1'"
de, Lei nc 3.541, de 2 de fevereiro do corrente ano e tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos têrmos do ar-t. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art, 19 11: aberto ao Mínístérto da Fazenda o crédito especial de
Cr$ 7313. OCO. OGO,'OO (setecentos e trinta e seis milhões de cruzeiros) -para
atender ao pagamento de despesas, no exercício de 1958, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, criada pelo Decreto nc 40.110. de l{} de outubro
de 18'55, assim discriminadas:
'o

admíníatração ..
aquisição' de materiais' nucleares .
é .....
c)
formação de pessoal técnico e científico
d) instalação e manutenção de centro de treinamento especializado .
e) investigações científicas e tecnológicas, inclusive aplicações de radioisótopos
. .. '
f)
prospecção é pesquisa de matérias primas de ínterêsse
para as aplicações da energia nuclear ....
g) prêmios para descoberta de ilovas jazidas ..
h) fiscalização de matérias radioativas e de suas aplicações
i)
aquisição de usinas de tratamento quimíóc e produção
de urânio . , ......
~
1) aquisição de uma usina destmada à produção do hexafluoreto de urámo para enriquecimento do mesmo .:.
k)
aquisição de uma instalação de ul tracentrifugas para o
enriquecimento do urânio
l)
acuísícâo de uma ínstalacão destinada à Iabrtcacâo dos
elementos combustíveis, quer utilizando o urânio naturat, quer o Itgeh'amente enriquecido por oentrtfugaçác .
m)
aquísíçâo de ínstrumemos, aparelhos e matertal destinado a laboratórios, traoatnos de campo e oficinas de
'manutenção do aparelhamento ... , .. " .....
a)
b)
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Art. 2° O Cronograma de aplicação do presente crédito será submetido
p, aprovaçâc do Presidente da República pelo Presidente da Comissão Nacíonal da Energia Nuclear, através do Ministério da Fazenda..
Art. 3'1 O presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear prestará
contas ao 'I'rünmal de Contas da tjnlào, na forma da legislação C1Cl vigor,
das despesas efetuadas à conta do crédito especial ele que trata o .artigo
primeiro.
Art. 4° f;ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de março de 1959; 138° da Independência e 71'"
da Repúbllea ,
JUSCEL!NO KUIJITSCHEK.

,Lucas Lopes.
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DECRETO N," 45.587 MARÇO DE 1959

DE

2{}

DE

Abre, ao Ministérío da Guerra, o crédito especial de c-s 4.788.300,00,
para ocorrer a despesa que especifica.

O Presidente da República. usando
da a.rtonzação contida na Lei número 3.490, de 16 de dezembro de 1958,
c tendo ouvido o Tribunal de Contas,
1)(_
termos do Art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. ]9 Fica aberto ao Mínístéríode, Guerra o crédito especial de Cr:;;
4.78B.300,OO (qU3"Ü"O milhões, setecentos e oitenta e oitu mil e trezentos
cruzeiros), destinado ao pagamento
de vencimentos, satárlo-familía e gratificação adicional aos servidores do
Estabelecimento Comercial de Material de Intendencía, amparados por
sentença judiciária, passada em julgado.
Art. 2Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as disposíçôes em centrárIO.
Rio de Janeiro. 20 de março de
1959; 138 vda Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lot.

Lucas Lopes.
DECRETO NQ 45.538
MARÇO DE 1959

DE

2t()

DE

Conce:te o abono prov2súrio aos serVl"'
aoree da Caixa tsconcmica reaerci
do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atc'íbuiçâo que lhe confere o artd~o 87, item I, da Constituição e ten .
do em vista o disposto no § 1Q do artigo 2° da Lei nc 3.531, de 19 de janéiro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido 8,0 pessoal
ativo e servidores inativos ela Caixa
Econômica Federal do Paraná o aba:"
IlO provisório concedido pela Lei número 3.531, de 19 de janeiro de 1959
Art. 2° Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os diapositivos do Decreto nv 45.359, de 28
de janeiro de 1959.

Art. 3Çl As vantagens financeiras de
que trata êste decreto serão pagas
a partir de 19 de janeiro de HJ59.
Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5Q Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de março de
1389 da Independência e 719 da
República.
1959;

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO NQ 45.589

DE

20

DE

MARÇO DE 1959

Torna insubsistente o Decreto número 45.583, de 18 de março de 1959,
que considera de interêsse militar as
junções exercidas na Campanha
Nacional de Merenda Escolar do
Ministério da Educação e Cultura.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, .deereta:
Art. 1Q Fica insubsistente o Decreto
nv 45.583, de Igríe março de 1859, que
considera de Interêsse militar as funções exercidas na Campanha Nacional de Merenda Escolar do Ministério
da Educação e Cultura.
Art. 2.Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua pualícação,
revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de março de
1959; 1;~89 da Independência e 71Q da
.Repúblíca .
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Jorge do Paço Mattoso MaZrt
Hennque Lott
FranCiSCo de Mello
Clovis soiooao.
DECRETO NQ 45.590

DE 20 DE

MARÇO DE 1959

Concede o abono provisório aos servidores do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artd-
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go 87, item I, da Constituição e tendo
em vista o disposto no § 19 do art. 29
da Lei nv 3.531, de 19 de janeiro de
1959, decreta:

Art. 19 Fíca estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado o abono provi-

çêes escolares para o corrente ano,
atenderá ao seguinte:
a) a contribuição dos responsáveis
pelos alunos será igual à anuidade de
1957, acrescida de 10%. Serâc r~!.~pei
tscos os aumentos verificados em tt158,
sem infração de dispositivo legal,
acrescidos de 10% da anuidade de

sórío concedido pela Lei ns 3.531, de
1957;
19 de janeiro de 1959.
b) a União contribuirá, através do
Art. 29 Para o fim previsto no ar- Fundo Nacional de Ensino Médio,
tigo anterior, serão observados os dis- com importância de até 2·0% ou 25%
positivos do Decreto nc 45.359, de .28 da anuidade de Hl58, conforme tenha
de janeiro de .1959.
'esta anuidade ultrapassado ou não o
Art. 39 As vantagens financeiras de sàlárto mínimo regional, atualmente
que trata êste Decreto serão pagas a
em vigor.
partir de 19 de janeiro de 1959.
§ 19 O cálculo e a distribuição da
Art. 49 A despesa com o pagamento contríbuíçâo federal, para as anuido abono de que trata o' presente dedades por complementar, serão feitos
creto ao pessoal cujos salários são na base da lista de alunos matrículacusteados pelas te e 3f!. Seções do Or- dos, segundo instruções do Conselho
camento correrá à conta dos recursos de Administração do Fundo Nacional
próprios da entidade e a concernente do . gnsíno Médio.
ao pessoal da 2f!. Seção do Orçamento
§ 29 O Conselho de Admtnísbraçâo
e do Hospital dos Servidores do Es- decidirá, igualmente, sôbl'e~asos extado pelo crédito especial aberto pelo
cepcionais, em que fõr solicitada
Decreto nc 45.423, de 12 de fevereiro
complementação superior aos limites
de 1959.
estabelecidos neste artigo.
Art. 59 Dentro de 30 (trinta) dias,
Art. 29 O pagamento da contribuío Instituto de Previdência e Assistênçâo de que trata a letra b será feito
cia dos Servidores do Estado apre81n duas parcelas, sendo a PJ'inteir,(
sentará ao Presidente da República,
até 31 de maio e a segunda até 31
por intermédio do Mtnístério do Tra- de outubro.
balho, Indústria .e Comércio, retificaArt. 3<1 Para o cumprimento das
ção do Orçamento de 1959, visando a
obrigações decorrentes do presente
enquadrá-lo na alínea b do parágrafo
decreto, fica autorizada, na forma do
19 do art. 79 do Decreto nv 45.359, de
§ 1Q do art. 48 do Código de Conta28 de janeiro de 1959.
bilidade da União, a despesa até o
Art. 69 ~ste decreto entra em vitotal de Cr$ 50D.OOO.000,OO,. que corgor na data de sua uiblícaçâo, revorerá por conta de suplementação da
gadas as disposições em contrário.
verba 3.0.00 - Desenvolvunento Econômico e Social, Consignação 3.1.00
Rio de Janeiro, em 20 de março de
- Serviços em Regime Eapeciar de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
Funcionamento,
Subconeignaçáo 3.1.15
República.
- Fundo Nacional do Ensino Médio
JUSCELINO KUBITSCHEK.
A,:-t. 4° O Mínísterro- da iâducaçâo
e Cultura apresentará ao DepartaFernando N6brega.
mento Administra tivo do Serviço PÚblico, dentro de dez dias, um Plano
complementar de economia que comDECRETo N9 45.591
DE 21· DE
pense as despesas suplementares preMARÇO DE 1959
vistas neste decreto.
Art. 59 O presente decreto entrará
Dispõe sôbre .0 pagamento das conem vigor na data da sua publicação,
tribuições escolares -pora o corrente
revogadas as disposições em centráano.
rio.
Rio de Janeiro, em 21 de março de
O Presidente da República, usando 19'5,9;
133 9 da Independência e 719 da
das atribuições que lhe confere o artdgo 87, item I, da
Constituição, República.
decreta:
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Art. 19 O Ministério da Educação
Clovis Salgado.
e Cultura, no exame das contribuiLucas Lopes.
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45,592 MARÇO DE 1959

~

DE 28
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DECRETO N9 45.595 - DE 23 DE
MARÇO DE 1959

Concede à União Brasil Bolivia de
Petróleo S, A. autorização para funcionar.

Declara de utilidade pública a "Associação Comercial e Industrial de'
Blumetuiu", com sede em Blume-'
nau, Estado de Santa Catarina.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Ainda não foi publicado no Diário"
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N9 45,593
MARÇO DE 1959

DE

23

DE

Concede à Companhia Petrolífera
Brasileira autorização para nmctonar.

DECRETO NQ 45.596 - DE 23 DE
MARÇO DE 1959
Declara de uiiiuiaâe pública a Orga-··
nização das Entidades não Gooerna-.
mentais do Brasil .(OENG) , com
sede no Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
Ainda não foi publicado no Diário,
da tribuição que lhe confere o artíOficial por falta de pagamento.
go 87, nc l, da Constituição decreta:
Art. 19 E' concedida à Companhia
DECRETO NQ 45.597 - DE 23 DE
Petrolifera Brasileira, com sede na
MARÇO -DE 1959
cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração do peDeclara de utilidade pública a Funtróleo, asfaltico e gás natural, para
dação Amazônia, çom sede em Maos fins previstos no Tratado sôbre a
naus, Estado do Amazonas.
saída e aproveitamento do petróleo
boliviano, promulgado
pelo Decreto
Ainda não-foí" publicado no Diário"
nc 3.131, de 5 de outubro de 1938,
Oficial por falta de pagamento.
e nas Notas Reversais de 29 de março de 1958, trocadas entre os Governos do Brasil e da Bolivía, ficanDECRETO NQ 45.598 - DE 23 DE
do a mesma sociedade obrigada - a :
MARÇO DE 1959
cumprir as prescrições decorrentes
dos mencionados convênios internaDeclara de utilidade pública a Sociecionais.
dade Defensora dos Proprietários da~
Rio de Janeiro, 23 de março de
Ilha do Maruim, com sede em jze-.
1959; 138Q da Independência e 719 da
cite, Estado de Pernambuco.
República,
JUSCELINO K.:uBITSCHEK ..

Cyrillo Junio?·.

DECRETO N9 45.594 - DE 23 DE
MARÇO DE 1959

Ainda não foi publicado no Diário'
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO NQ 45.599 - DE 23 DE
MARÇO DE 1959

Concede à Petrolansa - Petróleo Andino S. A. autorização para funcionar.

Aprova a mudança da denominação'
social aa Novo Mundo, "Companhia
de Seguros Terrestres e Mnrítimos":
para Novo Mundo-Companhia Nacional de seçuroe Gerais.

Ainda não foi publicado no Diá1'io
Oficial por falta de pagamento.

Ainda não foi publicado no Diário'
Oficial por falta de pagamento.

ATOS
DECRETO N9 45.600 -

DE

DO PODZR

23 DE

MARÇO DE 1959

-Ccmceâe permissão, em caráter permanente, à Companhia Curuelarut AgroIndustrial, com sede em Curvelo, gsfado de Minas Gerais, vara [umcionar aos domingos e nos [eriasios civis
ou religiosos.

Ainda não foi publicado no Diário
-Oticicü por falta de pagamento.
N9 45.601 MARÇO DE 1959

DECRETO

DE 23 DE

Ainda não foi publicado no Diário
-Oiicícü por falta de pagamento.

N9 45. 6'íJ2
MARÇO DE 1959

(vinte milhões de cruzeiros) dlvídido em 20.000 (vinte mil) ações ordinárias, nominativas, do valor de Cr$
1.000,0"0 (hum mil
cruzeiros), cada
uma, consoante escritura publica de
alteração e transformação
lavrada
em 5 de novembro de 1953, no 5'"
Tabelião de Santos, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar. eôbre
o objeto da presente autorização,
Rio de Janeiro, 23 de março de 1959;
138.0 da Independência e 71.9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

<Concede permissão, em caráter permanente, às filiais da Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A.,
"Samora", para funcionarem aos
domingos e nos feriados civis ou
religiosos.

DECRETO

EXECUTIVO

DE 23 DE

e Comércio Tamoio SiA em que se transformou a
sociedade Ncoeçaçáo e Comércio
Tamoio Ltda.
autorização para
continuar a funcionar como ernprésa de navegaçdo de cabotagem

»Ccmcede à Naneçação

o Presidente da República, usan-do da atribuição que lhe confere
o art. 3'7, inciso L, da Constituição, e
.nos termos do Decreto-lei n.c 2,784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. 11: concedida à Nave.gaçâo e Comércio Tamoio S/ A, com

sede em Santos, Estado de São Paulo, em que se transformou a socíe.dade Navegação e Comércio Tamoio
Ltda., autorizada a funcionar pelos
Decretos ns. 41. 596, de 29 de maio
.de 1957 e 43.647, de 7 de maio
-de 1958, autorização para continuar a

funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, com os estatutos sociais que apresentou e com o
.capítal social de ors 2D.OOO.OOO,0{)

Fernando Nóbreça,

DECRETO N.o 45.603
MARÇO DE J 959

DE

24

DE

Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial
de Crg 5.000.000,00, para o fim que
especifica.

o Presidente da República, usan-do
da autorização contida na' Lei número 3.404, de 12 de junho de 1958, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de contabilidade pública,
decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores,
crédito especial de Cr$ 5.000.000,00
(cinco milhões de cruzeiros) para regurarizaçâo de despesas efetuadas
pelo Govérno . do Território do Amapá, no exercício de 1956, e tevaoaa a
conta "Diversos Responsáveis'. face
à sua não escrituração na verba 01'çamentáría própria.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 24 de março de
1959; 138.° da Independênica e 71.° da
República .

°

JUSC,ELINo KUBITSCHEK
Cyrillo Junior
Lucas Lopes

ATOS 'PO PODER EXECUTIVO

DElORETO N.O 45.604

DE

24

DE

MARÇO DE 1959

Abre, 2:0 Poder Judiciário - Justiça
Eleitoral - Tribunal Regional sieitoral do Amazonas - o crédito especial de Cr$ 280.COO,()-(}, para o fim
que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contdda na Lei número 3.454, de 6 de novembro (te
. 1958, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos têrmos do 'art. 93 do Regulamento Geral de Contamndace
pública, decreta:
Art . 1.0 Fica aberto ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral _ Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
.- o crédito especial de
.
Cr$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil
cruzeiros), para atender às despesa.s
com a alteração do Quadro da Secretaria daquele órgão.
.
Art. 2.° nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 24 de março de
1959; 138.° da Independência e 71." da
Repúhlíca,
JUSCELINO

KUBITSCHEI;:

Cyrillo Junior
Lucas Lopes

N.O 45.605
MARÇO DE 1959

DECRETO

DE

24

DE

Abre, ao poder Judiciário - Justiça
Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba - o crédito especial de Cr$ 300.000,00, pura o fim
que específica,

O Presídante da República. usando
da autorização contida na Lei número 3.455. de 18 de novembro de J958,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos termos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade pública,
decreta:
Art. V? Fica aberto ao Poder Judiciário .- Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
- o crédito especial de Cr$ ~OO 000,00
(trezentos mil cruzeircs) , para atender às despesas com a alteração do
Quadro da Secretaria daquele órgão.
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Art. 2.° l!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em -conbrárro.
Rio de Janeiro, em 24 de março de
1959; 138,'-' da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior
Lucas Lopes

DECREI'O N.o 45.606
MARÇO

DE

24

DE

DE 18'59

A "Jre, ao Poder Jiuiiciário - Justiça
Eleitoral - Tribunal, Regional Eleitoral de santa Catarina, o credito
especial de cr$ 300.000,00, para o
jim que especifica.
•

o Presidente da República. usando
da autorização contida na Lei 3.460,
de 19 de novembro de 1958, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos
têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Poder- Judiciário - Justiça Eleitoral ~ Tribunal Regional Eleitoral de Santa Oatarína - o crédito especial de
.
Cr$ SOO. 000,00 (trezentos mil cruzeiros), para atender às despesas cem a
alteração do Quadro da Secretaria
daquele órgão.
Art. 2.° n;ste Decreto entrará E;..'T1
vigor na data de sua publicação. rE.vogadas as disposições em eontrárfo,
Rio de Janeiro, em 24 de março de
1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior
Lucas Lopes

DECRETO NQ 45.607
MARÇO

DE

24

DE

DE 1959

Concede reconhecimento ao curso de
bacharelado da Faculdade de Direito de Passo Fundo.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO NQ 45.608 - DE 24 DE
MARÇO DE 1959
Altera a lotação do Ministério
Educação e Cultura

da

EXECUTIVO

Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em' 24 de março de
1959, 1389 da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

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

Clovis' Salgado

tigo 87, item I, da Constituição, de-

creta:
Art. Iv Fica alterada a; lotação numérica e nominal das repartições
atendidas pelos Quadros Permanente
e Buplementar do Ministério da Eduoacâo e Cultura, aprovada pelo Deereto n.« 37.217, de 25 de abril de
1955, e retificada pelo Decreto número 38.679, de 28 de janeiro de
1956, para efeito de ser transferido
um cargo de Escriturário, com o respectivo ocupante. Baltazar Rezende,
da lotação conjunta das carreiras de
Escriturário e Oficial Administrativo,
do Serviço de Comunicações, do Departamento de. Administração, paro.
igual lotação da Escola Industrial
Coriolano de Medeiros, da Diretoria
do Ensino Industrial.
Art. 29 :Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 24 de março de
1959: 1389 da Independência e 719
da República,

DEJORETO

45:&10 ~ DE 24
ço DE 1959

DE MAR-

Concede autorização para o juncionaJlH""l-U ao« cursos de rn'Úsica e pintura
da Escola Municipal de Belas Artes
de Caxias do Sul,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arígo 87, item l, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938.
decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para o funcionamento dos
cursos de música e pintura da Escola
Municipal de Belas Artes de Caxias
do Sul, mantida pela Prefeitura Municipal e situada em Caxias do Sul,
no Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 24 de março de 19-59;

1389 da Independência e 719 da Re-

pública.

JUSCELINO KUBITSCHEK-

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado

Clovis Salgado,
f

DECRETO N9 45.609
MARÇO DE 1959

N9

DE

24

DE

Extingue, a pedido do interessado, o
funcionamento do segundo ciclo do
Colégio Progresso
Ccmqsíneiro, de
Campinas, no Estado de São Paulo,

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 87, inciso I, da "Constituição, deereta:
Art. 19 Fica extinto, a pedido, o
funcionamento do segundo ciclo do
Colégio Progresso Campínelro, situado em Campinas, no Estado de São
Paulo, concedido pelo Decreto número 10,796, de 10 de novembro de
1942.

'

DECRETO N9 45.611,
MARÇO DE 1959

DE

24

DE

Cassa a autorização concedida para
funcionamento do curso de Educação Física Infantil do Instituto de
Educação de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-,
tdgo 87, item I, da Oonstittncão, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único ~ É cassada a autorização concedida, pelo Decreto número 34.998, de 2 de fevereiro de
1954, para o funcionamento do Curso
de Educação Física Infantil do Instituto de Educação de Minas Gerais,
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mantido pelo Govêrno do Estado e
situado em Belo Horizonte.
Rio de -Ianeiro, 24 de março de
1959; 138" da Independência e 71" da
'República.

DECRETO N9 45.614 -

DE 24 DE

MARÇO DE 1959
Autoriza estrangeiro a adquirir o dominio pleno dos terrenos que menciona, situados no Distrito Federal.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO N9 45.612
MARÇO

DE 24 DE

DE 1959

Concede reconhecimento aos curses
de Filosofia, Geografia e História,
e Letras Neo-Latinas da Faculdade
Católica de Filosofia, Ciências e Letras de Petrópolis.

Ainda não foi publicado no Duuío
Oficial por falta de pagamento.

j;'i[if
DECRE'TO N° 45. 613
MARÇO DE 1959

DE

24

DE

O presidente da República, usando
da atrtbutçáo que lhe confere o ar->
tigo 87, número I, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
.205 do Decreto-lei nv 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Albino Gonçalves, de nacionalidade portuguesa, autorizado a adquirir o domínio pleno
dos terrenos nacionais interiores, lotes ns. 11 e 12, da quadra 5, onde
estão situados os prédios ns. 63 e 53~
respectivamente, da rua Capitão Bragança, na Vila Turismo, no Distrito
Federal. conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda 50h
o nv 266.719, de 1958.
Rio de Janeiro, em 24 de março de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Autoriza estranqeira a adquirir fração ideal do domínio útil do terreno de acrescido de marinha que
menciona, situado no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 205 do
Decreto-lei nv 760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Margarida Prallck Reno; de nacionalidade norteamericana; autorizada a adquirir, em
transferência de aforamento, a fração ideal de 0,001627 (mil seiscentos
e vinte e sete milionésimos) do domínio útil do terreno de acrescido de
marinha situado na Avenida Rio
Branco ns , 311, 311-A e 31l':'B, esquina com a Avenida Presidente Wilson ns. 113 e 113-A, no Distrito Federal, conforme processo protocolado
no Ministério da. Fazenda sob o uúmero 305.723 'de 1958.
Rio de Janeiro, 24 de março de
1959; 138" da Independência e 719 da
República.
ü.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes

Lucas Lopes.

DECRETO N9 45.615 MARÇO DE 1959

DE

24 DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, e1!t'
trometerencia de aforamento, o domínio útil do terreno de marinha
que menciona, no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, número 1, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-lei nc 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica J oão Bardanza,
de nacionalidade italiana, autorizado
a adquirir, em transferência de aroramento, o domtnto útil do terreno
de marinha situado na rua Carmo
Neto nc 25, no Distrito Federal, conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob nc 345.719, de
1957.
Rio de Janeiro, em 24 de 'marco de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
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DECRETO W? 45.616
MARÇO DE 1959

DE

24

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
regime de ocupação, tração ideal
do terreno de acrescido de marinha
que menciona, no Distrito. Federal.

o Presidente da República, usando
da atriuuíçâo que lhe confere o artigo 87, número I, da Constttuícâo,
e. tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-lei no 9.760, de 5 de

setembro de 1946. decreta:
Artigo único. Fica André Maul'ice
Coppin,

de nacionalidade

francesa,

autorizado a adquirir, em regime de

ocupação, a fração ideal de 35/10.00!J

(trinta e cinco, dez mil avos) do
terreno de acrescido de marinha si ~
tuado na Avenida Presidente Antonio
Carlos, designado por lote nc 1, da
quadra 7, no Distrito Federal, conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o nc 348. 72-~,
J

de 1958.

Rio de Janeiro, em 24 de março de
1959; 1389 da Independência e 7lQ a<:lo

República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N9 45.617

DE 24 DE

MARÇO DE 1959
Autoriza estrangeira a adquirir traçdo
ideal do dominio útil do terreno de
nuuínha que menciona, no Distrito
Federal.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artrgo 87, número 1, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
205 do, Decreto-lei nv 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Aurora Castro
Borges, de nacionalidade espanhola,
autorizada a adquirir a fração ideal
de 1,0580% do domínio útil do terreno de marinha situado na Praia
do Flamengo nc '64, no Distrito Federa., conforme processo protocolado

no Ministério da Fazenda sob o número 227.654, de 1958.
Rio de Janeiro, em 24 de março de
1959; 1389 da Independência e '119 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHJ;:K.

Lucas Lopes.

DEJCR.ETO NQ 45.618 -

DE

24 DE

MARÇO DE 19'59

Autoriza estrangeira a adquirir fração ideal do domínio útil do terreno de marinha e de acrescido de
TtLarinha que menciona, no Distrito
Federal.
o Presidente da República, usando.
ds, atribuição que lhe confere o ar1:1:;0 87, uc I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 205 do
Decreto-lei nv 9.7130, de 5 de setemoro de 194.6. decreta:

Artigo único. Fica Célia Gil Andrade, de nacionalidade espanhola•
autcrízada a adquirir a fração ideal
de 0,001.5 (quinze décimos milésimos).
do domínio útil do terreno de marinha e de acrescido de marinha, situado na Avenida Augusto Severo
nc íJ2, no Distrito Federal, conforme
processo protocolado no Ministério da.
Fazenda sob o no 357,4:57, de 1958.
Rio de Janeiro, 24 de março de
1H59: 1389 da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DEGRiETO Nl? 45.619
MARÇO DE 19'59

DE

24

DE

Autoriza entrangeira a adquirir o do-

mínio pleno. do terreno que men-·
ciona, situado no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ns l, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 205 deDecreto-lei nc 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único, Fica S e n h o r i n h a:
Gonçalves Ramos, de nacionalidade
porbuguêsa, autorizada a adquirir O·
domtnío pleno do, terreno nacional
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Interior, lote nv 13, da quadra 5, si-

tuado na

Rua Capitão Bragança
s./nv, junto e antes l10 prédio nv 5'3,
t1'3, Vila Turismo, no Distrito Federal,
conforme processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o número
lD6.284, de 1953.
Rio de Janeiro, 24 de março de
1339: 138'1 da Independência e 719 da
R::pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DECRNllO NQ 45.620
MARÇO DE 1959

DE 24 DE

Decreto..lei no 9.760, de 5 de setembro de 1943, decreta:
.Arbign único. Pica a Alliance Assurance Company Límited, pessoa jurídica estrangeira, com sede em Lon
drcs, na Inglaterra, autorizada a adqui rir, em transferência de aforamente, o domínio útil do terreno de
marinha situado na Avenida João
Luís Alves nv 278, antigo 200, na Urca
no Distrito Federal, _conforme precesse protocolado no Ministério da Faaenda sob o nv 224. 2~ô, de 1958,
Rio de Janeiro, 24 de março de
1.f}69: 1389 da Independência e 719 da
República.
..T uSCELINO KUBITSCHEK

A U'tonza estrangeiros a adquirir o domínio pleno de terreno que mendona, situado no Distrito Federal

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição, e ten.do em vista o disposto no art. 205 do
Decrete-lei nc
760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam Antônio Goncervos Marques e sua mulher Alzira
de Souza Carvalho Marques, ambos
ele nacionalidade portuguêsa, autorizados a adquirir o domínio pleno do
terreno nacional interior, lote 3, da
.quadra I, situado na Rua Capitão
Bragança (Vila Turismo), no Distrito Federal, conforme processo pretocolado no Ministério da Fazenda sob
o nv 6.0.913, de 1958.
ü.

Rio de Janeiro, 24 de março de
Ur50: 1389 da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes

Lucas Lopes

DECRETO N9 45.622 - DE 24 DE
MARÇO DE 1959

Autoriza Carlos
Antônio de Souza
Ribeiro, a comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, número I, da constituição,
e tendo em vista o Decreto-lei número 46'8, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão brasileiro Carlos Antônio de
Souza Ribeiro, residente nesta Capital, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei nv 466. de
4 de junho de 1933, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro. em 24 d-e março de
1959; 1389 da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DEORE"I'O N9 45.ü2:1

DE 24 DE

Lucas Lopes.

MARÇO DE 1S59

Autoriza pessoa jurídica estrangeira
a adquirir, em trcnsteréncia- de
aforamento, e domínio útil do terrene de marinha que menciona, no
Distrito Federal,

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição, e tendo em vista' o disposto no art. 205 do

DECRETO N9 45.(l23 - DE 24 DZ
MARço DE 1959
Extingue

Coletoria

Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e nos têr-
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mos do art. 72 da Lei nc 1. 293, de
27 de dezembro de 1950, decreta:

Art. 19 Fica extinta, de acôrdo com
o art. 7Q da Lei nc 1.293, de 27 de
dezembro de 1950, a 2~ Coletoria Fe-

deral em Bauru, no Estado de São
Paulo.
Art. 2Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 "Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de março de
1959;

1389 da Independência e
da República.

719

JUSCELINO KUBITSCHEK;

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

Lucas Lopes.

DECRETO NQ 45.624 -

DE

24 DE

DECRE'D0 N9 45.62'5 - DE 24 DE
MARço DE 1959

MARço DE 1959

Autoriza H. Stern
dústria S.A., a

preciosas .

o

e tendo em vista o Decreto-lei nú.mero 468, de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Pica autorizada a.
firma Nóbrega & Dantas S. A. _ Indústria e Comércio, estabelecida em
Acari, Estado do Rio Grande do
comprar pedras preciosas
Norte, a
nos têrmos do Decreto-lei nc 4Q{i, de
4 de junho de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 24 de março de
1959; 1389 da Independência e 71<;>da República.

Comércio e tncomprar pedras

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, número I, da constituição, e
tendo em vista o Decretc-lei mv 46fí,
de 4 de junho de 1938; decreta:
Artigo único. Fica autorizada a
firma H. Stern Comércio e Indústria
Sociedade Anônima, estabelecida nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorização
uma via. autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro; em 24 de março de
1959; 138° da Independência e 719 da
República.

Autoriza a firma Peârex Limitada a
comprar pedras preciosas.
o Presidente da. República, usando
da, atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da consutuícão,
e tendo em vista o Decreto-lei número 466, de 4 de junho de 1938, deereta:
Artigo único. Fica autorizada :oi
firma Pedrex Limitada, estabelecida
na Capital do Estado de São Paulo,
a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei n« 455, de 4 de
junho de 1938, constituindo titulo
desta autorização uma via autêntica
do presente decreto.
Roia de Janeiro, em 24 de março de
1959: 138l) da Independência e 71'?
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes,

Lucas Lopes.

DEORETO N° 45. 62&
MARÇO

DE

~

DE 24 DE

1959

DECRETO N9 45.627 MARÇO DE 1959

DE

24

DE

Autoriza a firma Nóbrega & Dantas
Sociedade Anônima ~ Indústria e
Comércio a compmr pedras preciosas.

Autoriza estrangeira a adquirir fração ideal do domínio útil do terreno de acrescido de marinha que
menciona, no Distrito Federal.

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

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DEORETO N9 4'5.628 MARço

DE

WW

DE

24

DE

'

Autoriza a concessão de suprimentos
de recursoS à Comissão de Marinha
Mercante e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição e
atendendo ao que consta da Exposição de Motivos nv 228, de 21 do corrente mês, do Ministério. da Fazenda,
decreta:
Art. 19 Fica a Oomíssâo de Marinha Mercante excluída das disposições
do parágrafo único do art.. 9 9 do Deereto nv 45.363, de 29 de janeiro de
19'59, podendo o' Ministério da Fazenda conceder-lhe suprimentos de recursvc, nos têrmos do § 19 do art. 48 do
Código de Contabilidade da União, até
o limite 'de Cr$ 26.600.000,0.0 (vinte e
seis milhões e seiscentos mil cruzeiros)
por- mês, a fim de habilitar, a referida
Comissão a atender a' despesas com
reajustamentos salariais.
Art. 29 Os Ministérios da Viação
e Obras públicas e do Trabalho, Indústria e Comércio encaminharão ao
Departamento Administrativo do Serviço Público, dentro de dez dias, um
Plano complementar de economia, em
parcelas iguais, visando a compensar
as despesas decorrentes do disposto no
art. 19 do presente decreto.
Art. 39 O Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio providencíará o
expediente necessário à concessão do
cf-édito destinado a regularizar as despesas decorrentes do presente decreto.
Art. 4Q É~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
con trárto .
'Rio de Janeiro, 24 de março de 1959;
1389 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira.
Fernando Nóbrega.

DECRETO

N9 45.629
DE 25 DE
MARÇO DE: 1959

Altera a lotação de repartições oiendidas peZos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

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

599

go 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica alterada a lotação númérica de repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério da Agricultura, aprovada pelo Decreto n. 37.583, de 11 de
julho de 1955, para efeito de ser
transferido um 'cargo da carreira' de
Agrônomo Fítossanítariata, ocupado
por João Hygino de Carvalho, da
lotação permanente da Divisão de
Defesa Sanitária Vegetal, pua igual
lotação da Inspetoria Regional da
mesma Divisão no Estado de Alagoas, .ambas do Departamento Nacional da Produção Vegetal.
Art. 29 ãste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. .
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário. _,
Rio de Janeiro, :~5 de março de
1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneguetti

DECRETO N' 45.630
MARÇO DE

DE 25 DE

1959

Autoriza o cidadão
brasileiro José
Procópio de Rezende a aaeequssar
minério de terro no municipio de
Brurnaâinho, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 <Código, de Minas),
decreta:

Art. 1. 0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Procópio de Rezende
a pesquisar Minério de ferro em terrenos de sua propriedade no j ugar
denominado Fazenda do Brumadínho
distrito e município de Brumadínho,
Estado de Minas Gerais, numa área
de cinqüenta e cinco hectares setenta e cinco ares e setenta e cinco centiares (55,7.575 ha) , delimitado por
um polígono irregular, que tem vértdce a oitocentos e setenta e cinco me~
tros (375m), no rumo magnético de
quarenta e um graus trinta minutos
noroeste C4..J1.{)30 NW): ra Cachoeira de Belmirinho; seiscentos e dez
mestres (61Om) , trinta e cinco graus
nordeste (350 NE); duzentos e no-
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venta metros (290m), cinqüenta e
três graus noroeste (53 0 NW); trezentos e trinta metros (330a1J, trinta
e três graus trinta minutos noroeste
(330 30' NW); duzentos e noventa e
dois metros (292m), vinte
e nove

graus nordeste (290 NE); trezentos e
dez metros (310m), quarenta e sete
graus sudoeste (470 S\V); trezentos
metros (30-Gm), quarenta e cinco graus
noroeste (45 0 NW); cento e oitenta

metros 08Um) , vinte e quatro graus
sudeste (240 SE);

duzentos e

nua-

Tenta e cinco metros (245m), quarenta e um graus trinta minutos sudoeste
(41 0 30' SW); duzentos

e quarenta

metros (240m), cinqüenta e um graus
noroeste (51 0 NW); duzentos e dez
metros (210m), cinqüenta e três graus
trinta minutos sudoeste (53 30' SW);
mil cento e noventa metros (l.190lU),
quarenta e um graus sudeste (41 SE).
0

'J

Parágrafo único. A
execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 30.230, de
1 de dezembro de 1951, uma vez que
verifique a existência na jazida, come
associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o arb. 2Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
.
Art 29 O titulo da autorização de
pesquisas. que será uma via autêntica dêste "decreto, pagará a taxa de
quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$
560,GO) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcríçào
no livro próprio da Divisão de Fomenta da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário;
Rio de Janeiro, 25 de março de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

(3 915' NWI.

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DEORETO NQ 45.631 MARÇO DE

DE

25

tigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei ne 1.935, de
29 de janeiro de 191<G (Oódígo de Minas), decreta:
Art. 10 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Márcio Pacífico Homem de
Andrade a pesquisar minérios de ferro e manganês, em terrenos de Mariano Pagüaro no lugar denominado
Arêde, distrito e município de Itabtrito, Estado de Minas Gerais, numa
área de cento e oitenta e cinco hectares vinte e oito ares e sessenta e
cinco centiares (185,2865 hai , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice na confluência dos
córregos do Arêde e Olhos D' Agua e
os lados, a partir desse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e vinte e sete
metros l427m), sessenta e um graus
dez minutos sudeste (61'1 10' SE);
mil e oitenta e dois metros e cínqüenta centímetros O.032,iSOm) vinte e seis graus vinte e cinco minutos
sudeste (2ô 9 25' SE); quinhentos e
cinqüenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (555,5'Üm). quinze
graus dez minutos sudeste (15 Q lO'
SW); oitocentos e trinta e seis metros l83'$m), quarenta e um graus
trinta minutos sudoeste l4F' 3()' SW!;
duzentos e sessenta e três metros e
cinqüenta centímetros. (263,SOm), oitenta e oito graus quarenta e cinco
minutos sudoeste (88945' SWJ; mil e
quarenta e nove metros (1,G49m).
trinta e três graus dez minutos noroeste (330 10' NW1; trezentos e qua-torze metros e cinqüenta centímetros
(314,50m), trinta graus cinqüenta e
cinco minutos nordeste (3{J'! 55' NE);
setecentos e dezesseis metros (116m),
cinqüenta e três graus quarenta e
cinco minutos nordeste (53 Q 45' NE);
trezentos e dezessete metros (317m).
três graus quinze minutos noroeste

DE

1959

AutoTZza o cidadão brasileiro MáTczo
~aciJlco Homem de Andrade a pesquisar minérios de ferro e manganês no município de ItabiTito, J!,'stado de Minas Gerais.

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

Parágrafo único A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de dezembro de 195-1, uma vez se verifique
a existência na jaaída, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrimínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
oitocentos e sessenta cruzeiros (Cr$
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1.860,00> e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a pa rtír da da ta da
transcríçâo no livro próprio da Dlvi-

de Fomento da Produção Mine'Tal do Ministério da Aghcnltura.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
-em contrárto.
i5B.O

Rio de .janeiro, 25 de março de
e 7lQ da
República.
12:3-9; 1389 da Independência
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mano M eneghetti

DEORETo N9 45.632
MARÇO

DE

25

DE

DE 1959

Autoriza Foetoritc olinda S, A. "Fasa"
a pesquisar tost ato no mumicipic de
lçuaraçu, Estado de Pernambuco.
O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o ar.tígo 87, nc I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei nc 1 985, de
29 de Janeiro de 194'Ü (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 10 Fica autorizada Fosforita
Olinda S. A. "Fasa" a pesquisar fosfeto. em terrenos situados no distrito
;:e município de Igaraçu, Estado de
Pernambuco, pertencentes ao mesmo
Estado, numa área de cento e três
hectares e vinte e sete ares (103,2"7
.ha I, . delimitada por um polígono írreguiar que tem um vértice a cento e
.setenta e oito metros (178m) no rumo
magnético treze graus trinta minutos
nordeste 03930' NE) do marco quiIométnco número vinte e cinco (Km
2~,) da rodovia B. R. 11 RecifeGoiânia e os lados; a partir dêsse
vértice. os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos; mil metros .. ,'
<l:C{}Om), setenta e oito graus vinte
minutos sudoeste (789 20' SW); duzentos metros (200m), onze graus quarenta minutos sudeste 019 4{}' SE);
mil e trinta e três metros (l.033mJ,
.setenta e cinco graus cinqüenta minutos sudoeste (759 50' SW); sete-centos e sessenta metros ('H3{)m), onze graus quarenta minutos nordeste
(119 40' NE); mil quinhentos e sessenta e um metros (1. 551m) , oitenta
graus cinqüenta e cinco minutos nor<leste (809 55' NE); trezentos e trinta
metros (33{lm), onze graus quarenta
minutos sudeste (119 40' SE); qua-

trocentoa e setenta e dois metros
(172m). setenta e oito graus vinte
minutos nordeste (73 0 20' NE); cento
e quinze metros (115m), onze graus
Quarenta minutos sudeste (11(l 4D' SE).
~ Parágrafo único A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30,230, de 1 de dezembro de 1851, urna vez se verifique'
a existência na Jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
SE' refere o art. 2(l do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que. será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
mil e quarenta cruzeiros (Cr$ ....
1. 04Ü,O{») e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrícão no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral.
do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março de
1959; 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneg12etti

DECRETO N9 45.633
MARÇO

DE

DE 25 DE

1959

Declara sem efeito ó Decreto número 40.273, de 5 de novembro de 1956.

O Presidente da República, usando
da atrtbuícão que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' declarado sem efeito o Decreto número quarenta mil duaentos e setenta e três (4'Ü" 273), de
cinco (5) de novembro de mil novecentos e cinqüenta e seis (1955), que
autorizou a firma Meca Mineração,
Engenharia, comércio e Agricultura.
Limitada a funcionar como emprêsa
de mineração, em virtude de haver
sido a firma díatratada pelo ínstru-
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menta particular de 20 de Ievereíro de
1959.
Rio de Janeiro, 25 de março de
1959; 138'? da Independência e 71() da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti

DECRETO NQ 45.634
MARÇO DE 1959

DE

25

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Abelar
Marques da Costa a pesquisar mica
no município de Galiléia, Estado de
Minas Gerais.
-

o Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o art. 87,
nc I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei nc 1. 985, de 29 de janeiro
.de 1940 <Código de Minas), decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Abelar Marques da Costa a
pesquisar mica, em terrenos devolutas
no lugar denominado Córrego Boa
União, distrito de Divino de Laranjeiras, munícípío de Galiléia, Estado de
Minas Gerais, numa área de vinte e
sete hectares e dezesseis ares (27,16
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a cento e
noventa e dois metros (192m) no rumo magnético de quarenta e quatro
graus sudeste (449 SE) do meio da
fachada sudeste (SE) da residência do
requerente e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e trinta
e cinco metros (235m), quarenta e oito
graus sudeste (48(' SE); quinhentos e
três metros (503m), quarenta e dois
graus nordeste (42(' NE); setecentos e
setenta e sete metros (777m). sessenta - e oito graus noroeste (68° NW);
duzentos e quarenta e três metros ..
(243m), quarenta e três graus sudoeste (439 SW); quinhentos e dois metros e cinqüenta centímetros
(502,50m), quarenta e oito graus sudeste (480;> .SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
esti.... ulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a 'existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrtmínad.is pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.

Art. 20;> O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará, a taxa de trezentos cruzeiros (C r $ 300,00)
e
será válido pelo prazo de dois (2) anos.
a partir da data da transcrição no
livru próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Mínistérto
da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março de
959; 1389 da Independência e 719 da
República.

~

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 45.635
MARÇO DE 1959

DE

25

DE

Autoriza o cidadão brasileiro L"uiz:
Gasparetti Júnior a pesquisar argila no município de Taubaté, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrtl-uíção que lhe confere o art. 87~
nc I, da Oonstituiçâ e nos têrmos do
Decreto-lei no 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Luiz Gasparettd Júnior a.
pesquisar argila, em terrenos de propriedade de Nelson Ventura Roneonf,
no lugar denominado Bairro do Barranco, distrito 8 município de Taubaté,
Estado de São Paulo, numa área de
oito hectares e trinta e cinco ares
(8,35 ha) , delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a cento
e quatro metros '(104m), no rumomagnético de treze graus sudoeste (139
SW), do meio da porta da Igreja de
São Roque e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: setecentos e sessenta metros (760m), quinze graus sudeste (15'? SE); cem metros (lOOm) ,
setenta e cinco graus sudoeste (759'
SW); oitocentos e sessenta metros
(860m),
quinze graus noroeste (159'
NW); cinqüenta metros (50m) , setenta e cinco graus nordeste (759 NE);
cento e dezoito metros (l18m) , qua ..,
renta e um graus sudeste (419 SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica. sujeita às:
estlpulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a exístêncía na jazida, coroa associa-
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do de qualquer das substâncias a que
se' refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
pesquisas.
Art. 29 O título da autorização -de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (C r $ 300,00) e
será válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data, da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, :5 de março de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária M eneghetti.

DECRETO NQ 45.636 -

DE

25

DE

MARÇO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Raymundo Thimcteo da Cruz a pesquisar diamante no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

603
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graus quarenta e cinco minutos sudeste (339 45' SE); duzentos e cinco
metros (205m), cinqüenta e cinco
graus sudoeste (559 SW) ~
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do "õegulamento aprovado pelo Decreto nv .~0.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e trinta cruzeiros (Cr$ 330,00) e
será válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
liVIO próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério
da Agrtcultura..
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio e Janeiro, 25 de março de
lS59; 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art. 87,
nv 1, da Constituição e nos têrmoa do
Decreto-lei nc 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Raymundo Thimoteo da
Cruz a pesquisar diamante, em terrenos devolutas no lugar denominado
Desemboque, distrito de Mendanha,
município de Diamantina, Estado de
Minas Gerais, numa área de trinta e
dois hectares e cinqüenta ares (32,50
ha) . delimitada por um polígono irregular que tem um, vértice a cento e
vinte e CÜ1CO metros (l25m) , no rumo
magnético de sessenta e quatro graus
sudoeste (64\, svn da confluência do
córrego Lajeado com o rio Jequitinhonha e 'os lados, a partir dêsse vértice, ,8 seguintes comprimentos e rumo magnéticos:
setecentos e cinco
metros ';705m) quarenta e dois graus
trinta minutos noroeste (420 30' NVv) ;
seiscentos e oito metros (G08m), vinte
e três graus trinta minutos noroeste
(230 30' NW); duzentos e cinco metros (205m), sessenta graus nordeste
(609 NE); mil duzentos e setenta e
cinco metros (1. 275m), trinta e três

DECRETO N9 45.637
MARÇO DE 1959

DE 25

DE

Renova o Decreto n9 40.645, de 28 de
dezembro de 1956,.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra "b" do art. H do
Decreto-lei no 9. SÓ5, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida à
Cia. Paulista de Mineração pelo
Decreto número quarenta mil seíscantos e quarenta e cinco (40.6-15), de
vinte e oito (28) de dezembro -íe mil
novecentos e cinqüenta e seis (956),
para pesquisar caulim no município
de Ptraí, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
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(Cr$ 300,00) e será transcrito no livro
da
Produção Mineral do Ministério da
próprio da Divisão de Fomento

Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março de
1959; 1389 da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO

KUBITSCH~~K

Mârio Iâeneçhetti.

DECRETo N9 45.638 -

DE

25

DE

MARÇO DE 1959

Revoga o' Decreto n 9 39.050, de 18 de
abril de 1956_

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar":
tígo 87, nv 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,

decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto
número trinta e nove mil e cinqüenta
(39.050), de dezoito (18) de annl de

mil novecentos e cinqüenta e seis
(1956), que autorizou o cidadão btasi1~iro Athanazio Hernandes a pesqtnsar conchas calcárias no muníorpío
de Cananéía, Estado de São Paulo.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
. Rio de Janeiro, 25 de março de
1959; 1389 da Jhdependêncía e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

.Mário M eneghetti.

DECRETO N9 45.639
MARÇO

DE 25 DE

EXECUTIVO

de mil novecentos e cinqüenta c s-ete
(1957), que passa a ter a seg-nnte
redação: Fica autorizada a Bmprêsa
de Mineração Urandi Ltda. a lavrar
minério de manganês no lugar denominado Pedra Preta, distrito de
Liciníc de Almeida. município de
.Iacaraci, Estado da Bahia, numa área
de trezentos e sessenta e sete hectares
e cinqüenta e cinco ares (367,55 uar ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cem metros
(100 m) no rumo .verdadeíro quarenta
e quatro graus sudoeste (44'? SWJ da
confluência do Córrego Socorro no
ribeirão Batalha e os lados a partir
desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dots míl
e quinhentos metros (2.500 mj , quarenta e quatro graus sudoeste (44~
S'W) : dois mil metros (2.000 m) , cinqüenta e cinco graus trinta minutos
sudeste (55 Q 30' SE); mil e setecentos
metros (1.700 mi , vinte e três graus
quarenta minutos nordeste (23 9 40'
NE); mil e quinhentos metros
(1.5GOm), vinte e
quatro graus noroeste (249 NW). Esta autorlzacâo é
outorgada mediante
as condições
constantes do parágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto,
Art. 2'? A presente retificação de
decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa e será transcrita no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário .
Rio de Janeiro, 25 de março de
1959, 1389 da Independência e 7P da.
República.

DE 1959

JUSCELINO

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Oonatituíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
d€(:Jeta:
Art. 19 Fica retificado o ::rtigo
primeiro (Iv) do Decreto numero
quarenta e um mil duzentos e noventa
e seis (41.296) J de dez (lO) de abril

KUBITSCHEI{

Mário Iâeneçtietti.

Retifica o art. 19 do Decreto n 9 41.296.
de 10 de abril de 1957.

DECRETO N° 45. 64() - DE :;5
MARÇO DE 1939

DE

Autoriza o ciâaâão orcsúeno

RUI) Nunes de Campos Rosa a pesqlPSCi..7 011,-

1'0

no município de tâoués, Estado

do Amazonas,

o Presidente da República, usarmo
da atribuição que lhe confere o art. 87.
nc I, da constituição e nos têrmos do

ATOS
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Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), ueoreta.:
Art. F' Fica autorizado o cidadão
brasiJeiro Ruy Nunes de Campos Rosa
a pesquisar ouro, em terrenos devolutos, numa área de oitenta ; . cinco
hectares (83 haj , no distrtto c municipío de Manés, Estado Cio Amazonas,
área essa compreendendo o trecno do
rio Pacu, com oito mil e quínhentos .
metros (3. 500m) de comprimento. por
cem metros (IDGm) de largura, contado de mil e quinhentos metros (1. 5(){l
metros) -para montante da bana do
rio Pacu no rio parauard.
Parágrafo único. A execução da pre-sente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 3D.23D, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verrfíque a
existência na jazida, como associado,
de qualquer das SUbSLÚr.CÜl,:; a: que
se refere o art.. 29 do citado Regulamento ou de outras substànclas dlscrlminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas,
Art. 29 O titulo da autorização rte
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de oitocentos e ctnquenta cruzeiros ., ....
(Cí'S 800,00) ~ será válido pelo prazo
de dois cn anos a partir da data da
transcrição no livro próprio ela Divisão ele Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícultura
Art. 39 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março de
H}59; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,
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87, inciso I, da

Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto -Ieí
nc 2.281, de 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua publicado no
Diário Oficial de 16 de julho de 1958
não suscitou qualquer contestação ou
reclamação;
Considerando que o Oonseü,o Nacional de Ãguas e Energia. Eié:t.Iic~ opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art , 1Ç> São declaradas núbhcas de
uso comum, do Estado
Goiás. as
águas do curso dagua denominado "Lageada" em tôda a sua extensão, que
se acha incluído no município de Jandaia e é tributaria pela margem direita do Capívari Grande.
Art. 29 reste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 25 de março de
:i959; 1389 da Independência e 719 da
República.

de

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário tâeneonetu,

DECRETO N9 45,643
MARÇO DE 1959

DE

25

Declara pUblicas de uso comum, do
domínio do Estado da Bahia, as
águas do Rio lvI ato Grosso.

l'vlário Iâeneçhetti,

DECRETO NQ 45.641 MARÇO DE 1959

DE

24

DE

Altera o art, 19 do Decreto uc 28.495,
de 14 de agôsto de 1950.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N9 45.642
MARÇO

DE 25 DE

DE 1959

Declara públicas de uso comum, do
domínio do Estado j,e Goiás, as
águas do Rio t.aoeaao.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmoa do art. 59 do Decreto-lei
nv 2.281, de 5 de junho de 1S<4(), e
Considerando que o edital de classificação do Curso d'água publicado
no Diário Oficial de 5 de março de
195t: hão suscitou qualquer contestação ou reclamação;
considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
opinou pela ctassífícaçâo constante do
mesmo edital, decreta:
lHt: 19 São declaradas públicas de
uso comum, do domínio do Estado da
Bahia, as águas do curso d'água denominado "Mato Grosso" em tôda a
sua extensão, que se acha incluído
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no município de Ituaçú e é tributário pela margem esquerda do Ourives.
Art. 29 rssto Decreto entra em vigor na data de sua publícaçâo.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

DECRETO N9 45.645 DE MARÇO DE

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 45.644 MARÇO DE 1959

DE

25

Declara pUblicas de uso comum, do
domínio do Estado. da' Bahia, as
águas do rio "Ouricuri-Corrente",

"Paramirim" e "Poramirim" reepectivamente nos seus trech~s S'U~

pericr, mediu e inferior.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
nv 2.281, de 5 de junho'de 1t'40, e

Considerando que o edital de classificação do curso .d'água publicado
no Diário Oficial de 16 de setembro
de 1957 não suscitou qualquer comestaçào ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica opinou pela classificação constante do
mesmo edital, decreta:
Art 19 São declaradas públicas de
uso comum do Estado da Bahia, as
águas do curso denominado "Ourfcurt-Corrente", "Paramírím" e Paramírrm", respectivamente nos seus
trechos superior, médio e inferior, que
nasce no munícípío de Brotas de Macaúbas, percorre o de Olíveíra dos
Brejinhos e é tributário pela margem
direita do São Francisco.
Art. 29 ãste Decreto entra em vi~
gor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário'.
Rio de Janeiro, 25 de março de

1959; 1389 da Independência e 719 da

República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DE

25

1959

Outorga ao Govêrno do Estado do Rio
de Janeiro concessão 'para distribuir energia elétrica: no municimio
de São Pedro da Aldeia.
'

Rio de Janeiro, 25 de março de 1959.
1389 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

EXECUTIVO

I

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-Ieí
nv 852., de 11 de novembro de ~938.
combinado com o art. 10 do Decretalei nc 2.281, de 5 de junho de 1940 e
com o art. 39 do Decrete-lei nc 3.163,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada, ao Govêrno
do Estado do Rio de Janeiro, concessão para distribuir energia elétrica
no município de São Pedro da Aldeia,
ficando, para. ta n t o, autorizado a
montar duas usinas diesel-elétricas.
uma no distrito sede e outra no distrito de Iguaba Grande, bem como
os sistemas de distribuição em ambas
as localidades.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas das instalações.
Art. 29 O Govêrno do Estaria do
Ric de Janeiro, por ' íntermécüo da
comissão Estadual de Energia Elétrica, deverá obedecer às segumtea
condições:
1 - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oitenta (80) dias, a contar da data
da publícaçâo dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à usina e ao sistema de distribuição.
Il - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo ne
trinta (3i) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da.
Agricultura.
III - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da.
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
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IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrcgados por ato do Ministro da Agricultura.

Art. 39 As tarifas do fornecimento

de energia elétrica serão fixadas e

revistas

trienalmente

pela

referida

Di visão de Aguas ,

Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do -eg-stro, do respectivo contrato, pelo Tribunal de Contas.
Arb . 59 Findo O prazo da concessão, deverá a concessionária requerer
ao Govêmo Federal que' a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 69 A' presente concessão fica
subordinada às demais normas contidas no Decreto nc 41.oHr, de 26 de
fevereiro de 1957, que regulamenta os
.serviços de energia elétrica:
Art. 79 ãste Decreto entra em vi-o
gor na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as dísposíções
-em contrário.
R-iode Janeiro, 25 de março de
1959; 1389 da Independência e 711) da
República.
JUSCELINO

tigo 19 do Decreto-lei nc 7.062, de 22
de novembro de 1944, decreta;
Art. 19 Fica transferida para o Govêrno do Estado do Rio de Janeiro a
concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica em todo
o município de Araruama, Estado do
Rio de Janeiro, de que era titular a
Companhia Salícola Fluminense S.A.
Art. 2 9 O Govêrno . do Estado do
Rio de Janeiro, por intermédio da:
Comissão Estadual de Energia Elétrica, deverá assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro do prazo de..
terminado pelo Ministro da Agrícültura.
Art. 3Q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
da Agricultura.
Art. 49 A concessão, ora transferida,
fica subordinada às demais normas do
Decreto nv 41,019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços
de eneraía elétrica.
Art. 5.9 ~ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art: 69 Revogam-se as disposições
em contrário .
Rio de Janeiro. 25 de março de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
.rusce.rso KUBITSCHEK.
MáTio Meneghetti.

DECRETO N9 45.647

DE 25 DE

MARÇO DE 1959

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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Aprova o Regulamento para o Serviço
de Documentação-Geral da Marintui,

DECRETO N 5' 45.646

DE

25

DE MARÇO DE 1959

Transfere da Companhia
Salicola
Fluminense S. A. 'para o Govêrno
do Estado do Rio de Janeiro a coacessão para a produção e fornecimento de energia elétrica em todo
o município de Aramama, Estado
()
do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos -têrmos do artigo 150 do Código de
.éguas (Decreto n.v 24.643, de lO de
julho de 1934), combinado com o ar-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para o Serviço de Documentacão-Geral da Marinha, que com êste
baixa assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.
Art. 29 üste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as' disposições em contrário
Rio de Janeiro, em 25 de março de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Jorge do Paço Mattoso Maia.
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REGULAMENTO PARA O SERVIÇO
DE DOCUMENTAÇAO GERAL DA
MARINHA
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 19 O Serviço de Documentação
Geral da Marinha (SDGM) é o órgão
da MB que tem por finalidade "reunir,
classificar, manter, promover obras,
trabalhos, publicações, objetos e outros elementos de prova ou estudo de
assuntos de interêsse para a MB cone
oernentes à história, à cultura em
gerai e à administração.
Art. 2° Para a consecução de sua
finalidade, cabe espectflcamente ao
SDGM:
I - guardar e preservar livros, periódicos, documentos e objetos de in-

terêsse para a ME, e tudo que seja
útil à documentação.
II - elaborar a História Marítima
do Brasil;

In _ editar publicações que se relacionem com a História Marítima do
Brasil e outras de utilidade para a MB
e para o SDGM;
-IV - cooperar com o Serviço de
Relações Públicas do Ministério da
Marinha no desempenho de suas funções.
Art. 39 O SDGM está diretamente
subordinado, para todos os efeitos, à
Secretaria-Geral da Marinha.
CAPiTULO

Ir

Da Organização

Art. 4.° O SDGM, sob a dírecâo de
um Diretor (SDGM-Ol) , auxiliado
pelo Vice-Diretor (SDGM-02) e pelos
Conselhos Administrativo (SDGM-03)
e Econômico (SDGM-04), compreende
cinco Divisões, a saber:
I - Divisão de História Maritima
(SDGM-!OJ;

TI - Divisão da Biblioteca da Marinha (SDGM-20);
IH - D i v i são de Publicações
CSDGM-3Q) ;
IV - Divisão do Arquivo da Marinha (SDGM-40);

V -

Divisão do Museu da Marinha

(SDGM-óO) .

Parágrafo único. O SDGM dtsoorá
ainda de uma Seção de Serviços
(SDGM-02l), de uma Seção de Intendência (SGDM-022) e de uma Se-

EXECUTIVO

cretaría (SGDM-023), subordinadas
diretamente ao Vice-Diretor.
Art. 5.9 Os Conselhos Administrativo e' Econômico, as Divisões, as:
Seções de Serviços Gerais e de Intendência e a Secretaria terão sua ccns-.
tdtuíçâo detalhada no Regimento Interno.
CAPiTULO rrr
Do

Pessoal

Art. 6° O SDaM dispõe do seguinte
pessoal:
I Diretor, Oficial-General, da
ativa ou da reserva, do Corpo da Armada;
H - Vice-Diretor, Capitão-de-Mare-Guerra, da ativa ou da reserva, do
Carpa da Armada;
111 -- tantos oficiais dos diversos
corpos e quadros de oficiais da Marinha quantos forem necessários aos
serviços, de conformidade com o previsto no ~ Regimento Interno;
(IV tantas praças do CPSA e
CPSCFN quantas forem necessárias
aos serviços, de conformidade com o
previsto no Regimento Interno:
V - tantos servidores civis dos diversos quadros e tabelas do Ministério da Marinha, quantos forem necessários aos serviços, de conformidade
com o previsto no Regimento Interno.
Art. 7Q A nomeacâo do Diretor é
feita por decreto do Presidente da
República; a designação do Vice-Diretor, por portaria Ido Ministro da
Marinha; os demais oficiais e o pessoal subalterno são designados, pelo
Diretor-Geral do Pessoa] da Marinha
cu Secretário Geral da Marinha, para.
servil' no SDGM.
Art. 8º A nomeação, designação ou
contrato dos servidores civis é feita
de acôrdo com a legislação e normas
vigentes.
Art. 9Çl Funções gratificadas:
Denominação -

I II -

Símbolo

Chefe da Secretaria .. FG-4
Chefe da Portaria .... FG-7
lU - Secretaria do Diretor .. FG-4
IV - Secretário da Revista
Maritima Brasileira .... FG-4
V - Secretário da Marinha
em Revista
FG-4
Art. 10. O SDGM deve apresentar
anualmente, 'junto com a proposta
orçamentária, a correspondente às

ATOS' DO PODER EXECUTIVO

alterações de lotação de pessoal civil,
para atendimento dos programas que
forem estabelecidos para as suas atividades.
CAPiTULO IV

.

Das Disposições Gerais

Art. 11. Para estimular o estudo
de assuntos navais, o Ministro da
Marinha poderá conceder um prêmio ao trabalho de maior valor para
a Marinha, escolhido entre os que,
no período de três anos, terem publicados na Revista Marítima Brasileira.
Parágrafo único. O prémio a que
se refere êste artigo será conferido
por uma comissão designada pelo
Ministro da Marinha.
ATt. 12. üste Regulamento será
complementado por um regimento
interno
elaborado e aprovado
de
acôrdo com as normas em _ vigor.
CAPíTULO
Das

Disposições

V

Transitórias

Art. 13. No prazo de cento e vinte
dias, a partir da publicação do presente - regulamento em Boletim' do
Ministério da Marinha, o SecretárioGeral da Marinha submeterá à aprovação do Ministro da Marinha' o
projeto de Regimento Interno para
o SDGM, elaborado de acõrdc com
as _normas em vigor.
Art. 14. O Diretor do SDGM fica
autorizado a baixar os atos necessários à adoção das dísposíéões do presente regulamento, até a aprovação do
Regimento Interno. - roroe do Paço
Mattoso Maia, Ministro da Marinha.
DECRETO N9 45.648 DE 25
MARÇO DE 1959

DE

Aprova o Regulamento _pd.m a Base
"Almirante Castro e Siina",

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para a Base «Almirante Oastro e Silva", que com êste baixa assinado pelo Ministro de Estado da
Marinha.
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Art. 29 àste Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de março
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KuBITSCHEK
Jorge do Paço Mattoso Maia.
REGULAMENTO PARA A BASE
ALMIRANTE CASTRO E SILVA
CAPíTULO I

Dos fins

Art. 19 A Base Almirante Castro
e Silva é o estabelecimento da ME
que tem por finalidade prestar apoio
logístico aos navios integrantes da
Flotilha de Submarinos (FIotS).
Art. 29 Para a consecução da sua
finalidade cabe especificamente à
BACS:

I - atender aos pequenos reparos
dos navios integrantes da FlotS;
II - proporcionar local para atracação dos navios integrantes da
FlotS;
In - fornecer água potável e distilada, ar, energia elétrica, óleo combustível e lubrificante, material de
consumo, fardamento,
munição de
bôca.e sobressalentes IlOS navios Integrantes da PlotS;
IV - proporcionar pessoal e material para socorro aos submarinos, bem
como assistência técnica e material
para treinamento de salvamento das
guarnições;
V - atender aos serviços de escefandrla da MB;
VI - proporcionar instrução e adestramento para suprir as necessídades
de pessoal dos submarinos;
VII - proporcionar, instalações adequadas aos serviços administrativos do
Comando da Flots e seus .iavíos ;
VIII - proporcionar alojamento,
rancho, transporte e conforto ao
pessoal da FIotS;
IX - prestar assistência médica
e odontológica ao pessoal da :F'lot:::;;
X - encarregar-se do serviço de
Comunicações da FlotS, bem como
prestar. auxílio técnico e material ,à
manutenção do equipamento eletrônlco dos navios integrantes da mesma;
XI, - encarregar-se dos serviços de
intendência da Plote.
.
Parágrafo único. A BACS realizará
seus trabalhos de acôrdo com as 01'..-
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da

FlotS.
Art. 39 A BACS está subordinada
à- FlotS quanto ao Comando Militar,

Oontrôle de Coordenação e Contrôle
de Administração.
CAPíTULO

n

Da Organização

Art. 49 A BACS, sob a direção de

, um Comandante, auxiliado pelo Imediato (BACS-03), compreende 4 departamentos, a saber:
I - Departamento Militar
(BACS-IO) .

II -

Departamento

de

Reparos

<BACS-20) .

lU -

Departamento de Máquinas

E."':ECUTIVO

e) o pessoal subalterno necessário,
do CPSA e CPSFN, conforme específicar a respectiva lotação;
f) o pessoal civil, permanente ou
extranumerário, previsto na respectiva lotação.
Art. 79 A nomeação do Comandante é feita par decreto do Presidente
da República; a designação do Imediato por portaria do Ministro da Marinha; os demais oficiais e pessoal
subalterno são designados pelo Diretor
Geral do Pessoal da Marinha ou Comandante da FIotS para servir na

BACS.

Art. 89 A BACS deve apresentar
anualmente, junto com a proposta
orçamentária, a correspondente à alteração de pessoal civil, para. atendimento dos programas que forem estabelecidos para as suas atividades.

<BACS-30J.

IV -

Departamento .de

Socorro

CAPiTULO IV

<BACS-40) .

19 A BAaS dispõe ainda de uma
Divisão de Intendência (BAaS-3D.
de uma Divisão de Saúde (BACS-032)
ede uma Secretaria (BACS-033).
§ 29 A Caixa de Economias da
BACS ficará sob a fiscalização do

Das Disposições Transitórias

ê

Conselho Econômico da FlotS.
§ 39 Quando forem ministrados cursos de especialização de pessoal .de
submarinos, o Imediato funcionará
como Diretor dos mesmos.
Art. 59 Os departamentos, as diVisões e a Secretaria. terão sua constitutção prevista no Regimento Interno.
CAPíTULO

m

Art. 9 9 No prazo de cento e vinte
dias. a partir da publicação do presente Regulamento em Boletim do Ministério da Marinha, o ComFlotS
submeterá à aprovação do Ministro da
Marinha, via ÇomemCh e CEMA, o
projeto de Regimento Interno para a
BACS.

Art. 10. Enquanto não fôr aprovado o Regimento Interno, o Comte.
da BACS deverá obedecer ao que determina a Organização Interna Administrativa da BACS aprovada em 26
de setembro de 1957 pelo CEMA, no
que não colidir com o presente Regulamento.
Jorge do Paço Mattoso
Maia.

Do pessoal
Art. 69 A BACS disporá do eegulnte pessoal:
a) Comandante, Capitão-de-Fragata, da ativa, submartnísta, do Corpo
da Armada;
b)
Imediato, Capitão-de-Corveta,
da ativa, submarínista, do Corpo da
Armada;
.
c) Chefes de Departamento, ~ Capitães-de-Corveta, da ativa, submartnísta do Corpo da Armada;
d) tantos oficiais, de preferência
submarinistas, dos diversos Corpos e
Quadros da MB, quantos 'forem necessários para o serviço, conforme especificar a respectiva lotação;

DECaETO NQ {t5 ..649 DE MARÇO DE 1959

DE

25

Aprova o Regulamento para o Serviço
de Administracão e Tombamento
dos Próprios Nacionais do Ministério da Marinha.

o Presidente 'da República, usando
da atribuição que lhe- confere o art. 87.
inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para o Serviço de Administração e Tombamento dos próprios Nacionais do Ministério da Marinha, que
com êste baixa assinado pelo Minis1.,0 de Estado da Marinha.

Aros
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Art. 29 nstc. decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2'5 de março de
1959; 1389 da Independência e 7l<J da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do paço Mattoso Maia.
HEG-üLxr..,lENTO PlL"l1A O "SERVIÇO IJiE ADMINISTRAÇãO E

T-0i\ffiAMIENTO DOS PRóPRIOS
NAGlONAIS DO MINISTI!:RIO DA
MARH{HA"
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. Ir O Serviço de Administração e Tombamento dos Próprios Nacionais do Ministério da Marinha
(f:ATF'N) é o órgão da ME destinado
a administrar, preservar e controlar
os bens imóveis do patrimônio da
União, sob a jurisdição do Ministério
da Marinha,
Art. 2v Para a consecução da sua
finalidade, cabe especificamente ao
SATPN:
I - cadastrar, organizar e' manter
o tombamento dos bens imóveis;
11 - ter sob sua guarda e responsabilidade os translados ou certidões
dos títulos de propriedade dos bens
imóveis;
III - receber os bens imóveis que,
por qualquer forma ou título, passarem a constituir patlmõnío da
União sob a jurtsdtçâo do Ministério
da Marinha;
IV _ organizar e manter atualizado o cadastro dos bens imóveis, locados, arrendados ou alienados ;
V - promover, quando necessário
ou conveniente, a demarcação ou avivamento das linhas limítrofes dos terrenos alodiaís, de marinha ou marginais, sob a jurisdição do Mínístério da
Marinha, bem como daqueles que, embora não sendo da jurtsdicão da ME,
interessem à administração ou à segurança nacional;
VI - promover a defesa dos interêsses da União no que concerne aos
seus bens imóveis sob a jurisdição da
'ME, procedendo às demarcações, discriminações, reivindicações de propriedade ou reintegrações de' posse, admínistrativas ou judiciais;
Vil - providenciar a avaliação, doe:
bens imóveis que venham a interessar à ]JIE;

VIII - promover, quando julgar
necessário ou lhe tenha sido determinado, estudos visando maior valorização ou melhor utilização dos bens
Imóveis da ME;
IX - sugerir a exploração agrícola
ou pastoril das áreas de terra da
união sob J. jurisdição do Ministério
da Marinha;
X - orientar os .órgãos e estabelecimentos da, ME quanto à execução
de medidas ou atribuições vinculadas
aos bens imóveis da União;
XI - opinar nos pedidos, de órgãos
da administração pública, autárquicos
ou parestataís, relativos à utilização
de bens imóveis da União sob a jurisdição da MB ou não;
XII opinar nos processos de
aforamento, procedentes do Serviço do
patrimônio da União e nos que importem em demolição, alienação ou
transferência de bens imóveis da
União sob a jurisdição da Iv.IB;
XIII _ opinar em outros casos correlatos, quando ordenado ou solicitado por autoridade competente.
Art: 39 O SATPN está subordinado:
I ao Comando do 19 Distrito
Naval, quanto ao comando Militar e
Oontrôle de Coordenação;
l i - à Secretaria Geral da Marinha, quanto ao Contrôle de Admírüstração.
Ci.PÍTULQ

11

Da Organização

Art. 4\"' O SATPN, sob a direção
de um Diretor, auxiliado pelo ViceDiretor e por um Adjunto, compreende as seguintes divisões:
I
Divisão do Contencioso
(SATPN-10l;

II

Divisão Técnica
(SATPN-20) ;

IH

Divisão de Serviços Gerai!
(SATPN-30) .

Art. 50;> As Divisões terão sua
constituição prevista no Regimento
Interno.
CAPíTULO

rrr

Do Pessoal

Ari. 6Q O SATPN dispõe do seguinte pessoal:
I

-

Guerra;

Diretor -

Capitão-de-Mar-e-

TI Vice-Diretor _ Capitão-deFragata, do Corpo de Intendentes da
Marinha;
III Encarregados de Divisão _
3 Capitães-de~orveta ou Capitães-
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Tenentes, do DA ou OIM, da ativa
ou da reserva remunerada;
IV - Tantos orícíaia dos diversos
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha quantos forem necessários aos
serviços, de conformídade com o previsto no Regimento Interno;
V - Tantos servidores civis das
diferentes tabelas do Ministério da
Marinha ou contratados quantos forem necessários aos serviços, de conformidade com o previsto no Regi-

menta Interno.
'Art. 7'-' - A nomeação do Diretor
será feita por decreto e a do Vice-Diretor por portaria do Ministro da Marinha. Os demais oficiais e o pessoal
subalterno serão designados pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha
para servir no SATPN, sendo distribuídos pelas diferentes funções pelo
seu Diretor, na conformidade da respectiva Iotacêo.
Art. 89 O SATPN deve apresentar
anualmente, junto com a proposta orçamentária, a correspondente às alterações de lotação do pessoal civil, para
atendímentc dos programas que forem
estabelecidos para as suas atividades.

EXECUTIVO'

DECRETO N9 45.65-0 -

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constítuíçâo,
decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento para o Serviço de Seleção do
Pessoal da Marinha, que com êste
baixa assinado pelo Ministro de Estado da Marinha,
Art. 29 âate decreta entrará' em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março de
19'59; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do paço Mattoso Maia.

REGULAMENTO PArRA O SERVIÇO
DE SELEÇÃO DO PESSOAL
DA MAR.INHA
CAPÍTULO I

Dos Fins

Das Disposições Gerais

CAPÍTULO V

Das Disposições Transitórias

Art. 1J. No prazo de sessenta dias,
a partir da publicação do presente
'aennemento no Boletim do Mínistérto
da Marinha, O Secretário-Geral da
Marinha deverá submeter à aprovação do Ministro da Marinha o projeto do Regimento Interno para o
SATPN.
. Art. 11. Os atuais Presidente e
Vice-Presidente dl:. comissão de Administração e Tombamento dos Próprios Nacionais ficam investidos respectivamente nos cargos, de Diretor e
Vice-Diretor do SATPN, mencionados
neste Regulamente.
Art. 12. O Diretor do SATPN fica
autorizado a baixar os atos necessários à execução do presente Regulamento, até a aprovação do Regimento
Interno.
Rio de Janeiro, D. F.o em 25 de
março de 19'59.
]arge do Paço
M attoso Maia.

2-5

Aprova o Regulamento vàra o Serviço
de Seleção do Pessoal da Marinha

CAPÍTULO IV

Art. 9 9 mste Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno elaborado e aprovado de acôrdo com as normas em vigor.

DE

DE MARÇO DE 1959

Art. 19

O Serviço de Seleção do
Pessoal da Marinha (SSPM) tem por

finalidade selecionar o pessoal militar para uma adequada orientação
profissional, mediante método eíenufico de classificação. psicológica índívfdual.

Art. 29 Para a consecução da sua
finalidade, cabe especificamente ao
SSPM:
I - classificar o pessoal da MB, segundo as aptidões e atributos psicológicos, psícomotores e de pérsonahdade,
visando ao seu melhor aproveitamento
nos diferentes trabalhos e funções que
lhe possam ser atribuídos;
II ~ estudar a maís efícienteiutdIízaçâo do potencial humano da ME,
sob' o aspecto psicotécnico. encaminhando à DPM os resultados e conclusões de tais estudos:
liI ~ estudar os problemas concernentes à psicologia em geral, psicologia social, psicologia industrial ou. do
trabalho, psicologia da personalidade
e das aptidões, e psicologia militar,
naquilo que ofereça Interêsse para a
MJ3'

IV ~ assessorar, quanto aos assuntos mencionados em H e rI!, as autoridades navais que o solicitarem.
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Parágrafo único. O SSPM realizará seus trabalhos de acõrdo com os
programas estabelecidos pela Diretoria de Pessoal da Marinha.
Art. 39 à SSPM está subordinado:
I - ao Comando do 1Q Distrito Naval,quanto ao Comando Militar e
Oontrôle de Coordenaçàc;
II - A Diretoria do Pessoal da
Marinha, quanto ao Oontrôle de Administração.
CAPÍTULO 11

Da OTganização

Art. 49 O SSPM sob a direção de
um Chefe (SSPM-Ol), auxiliado pelo
Conselho Técnico (SSPM-D2J, compreende duas Divisões, a saber;
I - Divisão Técnica (SSPM-10);
n - Divisão de Administração
(SSPM-2il) .

CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 9 9 f:ste Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno, elaborado e aprovado de
acõrdc com as normas em vigor .
CAPíTULO V

Das Disposições. 'Transitórias

Art. 10. No prazo de cento e vinte
dias, a partir da publicação do presente regulamento,
em boletim do
Mímstérto da Marinha, o Diretor
Geraldo' Pessoal da Malinha submeterá
aprovação do Ministro da Marinha o projeto de Regulamento Interno para o SSP'M, elaborado de
acôrdo com as normas em vigor.
Art.11. O Chefe do SSPM fica
autorizado a baixar os atos necessários
adoção das .dísposíçôes do presente Regulamento, até a aprovação
do- Regimento Interno. - Jorge do
Paço taauoso Maia, .Almírante-de-Esquadra - Ministro da Marinha.
.
à

•

à

- Art. 59 O Conselho Técnico e as.
Divisões terão sua constituição prevista no Regimento Interno.
CAPi;TULO In

Do r-ossoez
Art. 69 O SSPM dispõe do seguinte pessoal:
I - Chefe do SSPM - Capitão-deFragata, do Corpo da Armaca;
II - Encarregado da Divisão Técnica - 'I'ecnico em psicología ;
. III - Encarregado da Divisão de
Administração - .Oapítâo-Tenente, do
Oorpo da Armada;
IV - Tantas praças do CPSA e
CPSCFN quantas forem necessárias
ao serviço. de acordo com o previsto
no Regimento Interno:
V - Tantos 'servidores civis, das
diferentes Tabelas do Ministério da
Marinha ou contratados, quantos forem necessários aos serviços, de eont'ormidade com o previsto no Regi-,
menta Interno.
Art. 79 A desígnaçáo do Chefe do
SSPM será feita por decreto do presidente da República; os demais oficiais e o pessoal subalterno do SSPM
serão designados pelo Diretor Geral
do Pessoal da Marinha.
Art. - 89 O SSPM deve apresentar
anualmente, junto com a proposta orçamentária, a correspondente às alterações de Iotaçâo de pessoal civil,
para atendimento dos programas que
forem estabelecidos para as suas atívídades .

DECRETO NQ 45.651

DE

25

DE

MARÇO DE 1959

Altera o Regulamento para o Quadro
de Práticos dos rios da Prata baixo e médio paraná, Parq.guai e
costa.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Art. 19 Fica alterado o Regulamenta para o Quadro de pratdcos dos
rios da Prata, baixo e médio Paraná,
Paraguai e costa, aprovado e mandado executar pela Decreto nc '1.368,
de 11 de junho de 1941, a fim de
que a alínea a do artigo 19 modificado pelo Decreto nv 33.546, de 14
de agôato de 195-3, passe a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 19 •••.•••••••.•••••••••.••••
a) Seção de práticos dos rios
da Prata, baixo Paraná e Paraguai, subordinada ao Comando
do 6.9 Distrito Naval, com sede
em Ladárto, é constdtuida do seguinte pessoal:
Prático-Mor - Um (1).
Prático de 1~ Classe _ Doze
(12) .
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Práticos de 2:} Classe - Tantos. quantos forem as vagas de
Prático de F' alasse mais dezessete (1'7).
Praticantes - Tantos quantas
forem as vagas de Prático de 2~
Classe mais dez (lO).
Art. 2'? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de março

de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBlTSCHEK.

J01"ge do Paço Mattoso Maia.

DECRETO N9 45.652 MARÇO DE' 1959

DE

25

DE

EXECUTIVO

DECRETO N.9 45.653 -

DE

25

DE

MARÇO DE 1959
Suprime a alínea g do art. 11 do
Regulamento para a Secretaria GeTal da Marinha.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arligo 87, inciso l, da oonsututçêo, decreta:
Art. 19 Fica suprimida a alínea g
do art. 11, do Regulamento 'Para a
Secretaria Geral da Marinha, aprovado pelo Decreto nc 32 273. de 18
de fevereiro de 1953.
Art. 29 astc -Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrario.
Rio de Janeiro, em 25 de março
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
J

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Altera o Regulamento para o C01'PO
do Pessoal Subalterno da Armada.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso. I, da Constituição, de-

creta:
Art.

19

Fica alterado

I' Art.
128 Nas sedes dos Comandos
dos Distritos e nas Bases Navais, to ..
ra do Distrito Federal, haverá. igualmente, uma organização com a .nesma finalidade referida no artigo anterior" .
Art. 29 J;::ste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 25 de março
19~·9;

DECRETO N9 45.654
DE 25 DE
MARÇO DE 1959

o Regula-

mento para o Corpo do Pessoa] Su·balterno da Armada, aprovado pelo
Decreto nc 44.061, de 23 de julho
de 1958, para o fim de suprimir o
parágrafo único do artigo 147 e de
dar a seguinte redação aos artigos
127 e 128:
"Art. 127 Haverá um Quartel de
Marinheiros, destinado;

de

Jorge do Paço Mattoso Uaia.

1380 da Independência e- 719

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do Paço lI:!attoso suuo:

Aprova o Regulamento das Operações
Imobiliárias da Carteira Hipotecária
e Imobiliôria da Associação dos
Subojiciais da Armada.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento das Operações Imobiliárias da
Carteira Hipotecária e Imobiliária da
Associação dos Suboficiais da Armada, que com este baixa.
Art. 29 ãste decreto entrará em
vigor na data de. sua publicação, revogadas as disposições em, contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de março
de 1959; 1389 da Independência e '119

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do Paço taottoso Maia
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DAS OPERAÇõES

IMOBILIARIAS
DA
CARTEIRA
HIPOTECARIA E IMOBILIARIA
DA ASOA

615

o) a jóia de 1% calculada sôbre o
valor do empréstimo a que se refere
a alínea "b" do art. 49 da Lei número 3,473, de 19 de dezembro de
1958;

CAPÍTULO I

Do ObJetivo

Art. 1.9 A Carteira Hipotecária e
Imobiliária da ASOA destina-se a
conceder, aos seus sócios, de acôrdo
com a Lei nc 3.473, de 19 de dezembro
de 1958, empréstímos com garantia
hipotecaria a fim de propiciar-lhes
residência própria, obedecendo às modalidades e condições prescritas neste
Regulamento.
Art. 2\1 Para consecução do seu objetivo, a Carteira poderá realizar as
seguintes operações:
a) receber e gerir os recursos destinados ao seu movimento financeiro;
b) comprar e vender imóveis;
c) construir residências e edificios;
di encampar dívidas hipotecárias;
e) administrar imóveis;
f) aceitar depósitos de seus sócios;
g) praticar os atos necessários à
boa gestão dos seus negócios e outros
compatíveis com a sua finalidade.
Art. 39 Na concessão deempréstimos para aquisição ou construção de
prédio residencial ou ainda para encampaçâo de saldo devedor de hipoteca anterior contraída com outras
pessoas físicas ou jurídicas para aquieíção ou construção de prédio rcstdencial, a Carteira Hipotecaria e Imobiliária operará com os sócios da A.
S. 0, A, aos juros de 6 % ao ano
(Tabela Prfce) com um plano de resgate em prestações mensais num prazo não excedente a 25 anos.
CAPÍTULO II

Dos reCU1'SOS financeiros

Art. 49 Constituem recursos da
Carteira:
a) o financiamento autorizado pela
Lei nc 3.473, de 19 de dezemnro de
1958, durante 5 anos, à razão de cinqüenta milhões de cruzeiros
.
«ns 50.00Ü.{I00,OO) anuais, a partir
do exercício de 1959;
b) as amortizações e juros dos empréstimos concedidos;

d) empréstimos e auxílios do Govêrno em virtude de outras leis ou
autorizações especiais;
e) os depósitos de sócios da ASqA
efetuados na conformidade da alínea
"c" do art. 4l? da Lei no 3.473 e seu
parágr-afo único;
f) as receitas resultantes das operações que a Carteira realizar;
g) as doações e outras rendas eventuais.
Art. 59 Os lucros apurados nos balanços da Carteira, depois de realizadas as amortizações, pagamento de
juros e despesas gerais de administração, ou outras autorizadas neste
Regulamento, constituirão o capital
próprio da Instituição para, sua perenidade e maior desenvolvimento.
CAPÍTULO

m

Dos empréstimos

Art. 69 Af3 operações imobiliárias
que a Carteira realizará com seus sócios serão:
Classe "A"
Financiamento para aquisição de
terreno e construção de moradia;
Classe "B"
Financiamento para construção de
moradia em .terreno dos sócios;
Classe "C~'
Financiamento para aquisição de
unidade residencial já construída;
Classe "D"
Financíamento para aquisição de
terreno e construção de prédios seriados ou edifício de apartamentos;
Classe "E"
Financiamento para subrogação de
divida garantida por hipoteca para
aquisição ou construção de moradias. '

Parágrafo único, O (ínanciemento
de que tratam as classes "C" e "E"
poderá ter o seu valor aumentado
por ocasião da transação, com a finalidade de remodelar ou ampliar a
moradia a ser adquirida, desde 'que
não exceda os limites previstos neste

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Regulamento e seja garantido por hípotéca..
Art.. 7Q A distribuição dos recursos
será feita anualmente, atendidas M
possibilidades da Carteira e asnecesstdades dos associados.
Art. av As exigências de documentação e as normas de processamento
das propostas para obtenção de financiamento serão fixada-s em Instruções a serem baixadas pela Carteira, visando a máxima simplificação
ea rapidez de processamento, sem
prejuízo das garantdaa que
devem
cercar tôdas as suas operações.
CAPÍTULO IV

Das condições de empréstimos

Art. 99 Os empréstimos da Carteira serão realizados obedecendo às seguíntes normas:
'a) capacidade financeira do beneficiário limitada a 50"!o de seus vencimentos de acôrdo com o § 19 do artigo 39 da Lei nc 3.473, ,e 19 pde dezembro de 1958;
b) importância máxima correspon'dente a aovêzes os vencimentos do
suboífcíal sem considerar nenhuma
vantagem a êles acrescida;
C) avaliação de imóveis;
dl empréstimo hipotecário ou com"promlssc de compra e venda, devidamente registrado nos cartórios competentes;
e) resgate da divida ou pagamento
do preço em prestações mensais sucessivas e constantes, compreendendo
amortização e juros calculados à razão de 6% ao ano, salvo o previsto no
§ 29 do art. 3Q da Lei, nv 3.473, de 1
de dezembro de 195-8;
j) consignação em fôlha de pagamento;
g) instituição facultativa de seguro
de capital decrescente, com cu sem
período de carência, sõbre a vida do
associado de modo que cubra o débito deste na data do seu talectmento ou Instituição facultativa de um
seguro de vida igual ao \'6.101' tot-n
cu parcial do empréstimo, sendo a
Carteira a beneficiária preferencial
dêsse seguro,
§ 19 Somente os sócios efetivos d'3
A80A há mais de seis meses poderão operar com a Carteira.
§ 29 Por ocasião do talecímento do
associado devedor hipotecário da
c

Carteira, os seus beneficiários, CMO
não paguem o débito, consignarão
em fôlha de pensão ou pensões a
que tiverem direito, a prestação' respectiva na forma prevista. Os beneficiários que não terem pensionistas
serão Obrigados a pagar as prestcçôes
vencidas até o dia cinco de cada mês
na tesouraria da Carteira.
§ 39 São considerados beneficiárioa
do associado, para os fins de habilitação ao empréstimo, GS que a legislação defina como tais para a percepção do montepio militar, com os
mesmos direitos de preferência nela
estabelecidos.
§ 49 l!:: vedado habilitar-se ao empréstimo o beneficiário solteiro ou
casado em regime .de comunhão de
bens. desde que aquêle ou um dos
cônjuges seja proprietário de imóvel
residencial.
§ 59 As despesas
necessárias
à
aquisição de residência própria, incIusiveas de impôsto de transmissão
e taxa de fiscalização, poderão ser
acrescidas quando requerido pelo
pretendente ao empréstimo, ao valor
dêste, observados os limites das alineas "a" e "b" dêste artigo,
§ 69 Ao associado casado em
regime de comunhão de bens será
permitido adquirir em nome' da espôsa, se esta gozar de ísencâo de
ímpôsto, desde que a consignação
seja feita por aquêle e nenhum d0S
dois seja proprietário de imóvel residencial, em qualquer parte do
Brasil.
Art. 10. O associado, promitente
comprador de um imóvel residencial,
só poderá obter empréstimo da Oarterra, quando êsse imóvel fôr dada
em garantia da operação que pretender realizar com a Carteira, em
primeira hipoteca,
Art, 11.
Os empréstimos serão
concedidos aos associados mediante
os seguintes critérios:
a) antiguidade como tal constderada a antiguidade da inscrição
apurada na. conformidade das normas
constantes dêste Regulamento;
b)
sorteio
a que concorrerão
todos os associados tnscntos e que
não tenham ainda sido contemplados
com empréstimo concedido pela Carteira;
c) preferencial de depósitos - destinado a incentivar Co reahzaçâc de
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depósitos em dinheiro na Carteira a
de possibilitar maior expansão
de suas atividades, nas condições
previstas neste Regulamento, concedendo empréstimos aos associados
oue tenham depositado, na forma da
eunea "c" do art. -4,9 da Lei nc 3.4-73,
de 1-12-1958, no mínimo 5% do em.\ préstimo pleiteado.
§ 19 Os depósitos feitos para habilitação pelo critério previsto na alínea "c" serão creditados aos depositantes, vencendo juros de 4% ao ano,
e, por ocasião da concessão do empréstimo, serão considerados como
amortdzação parcial antecipada da
divida ou do preço;
§ 29 Caso o associado desista de
sua habílítaçâo pelo critério referido
na alínea "c", seu depósito poderá
ser levantado após 12 meses da data
de sua etettvacâo.
~ 39 E' vedada a permuta de tnscrtcão ou transferência de empréstimo entre os associados.
fim

CAPÍTULO V

Da distribuição dos empréstimos

Art. 12. Os sócios da ASOA 'inscritos para efeito de habiUtação a
empréstimo a ser concedido pela
Carteira serão classificados nos seguintes grupos:

Grupo 1 - sócios habilitados pelo
crttérto de antígutdade de inscrição,
obedecida a prescrição do art 64;
Grupo 2 _ sócios habilitados pelo
critério preferencial de depósito, de
acordo com a ordem de antiguidade
ce sua ínscrtçâo:
sócios habilitados
Grupo 3
anualmente pelo crttérfo de sorteio
único entre os inscritos nos grupos 1,
e os do grupo 2 que já tenham íntegraüzado a importância" de 5 % do
valor do empréstimo a ser obtíôa.
§ 19 A antiguidade de inscrição do
grupo 2 será contada a partir da integralí 'ação da importância de fi %
do valor do empréstimo a ser obtido,
conforme exigência da letra "c" do
art. 49 da Lei nc 3.4'73, de 1 de dezembro de 1958.
§ 29 A dtstrfbuiçãc de empréstimos
será feita obedecendo à ordem natural dos grupos, isto é, I, 2 e 3.
Art. 13. Os recursos destinados a
aplicação em cada uma das classes
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serão distribuídos pelos grupos previstos no art. 12, na seguinte proporção:
Grupo 1
60%
Grupo 2
10%
30%
Grupo 3
Art. 14. Anualmente, emdata prévíamente anunciada, a Carteira fará
fi habilitação dos inscritos pelos grupos referidos no art. 12, na conformidade do disposto neste Regulamento.
§ 19 A habilitação em cada grupo
será dentro das dotações reservadas,
segundo os Iímites máximos de emprestamo a que o inscrito possa pretender, previstos nas alíneas "a" e
"b" do art. 99•
§ 29 E' permítído a qualquer sócio
inscrito assistir às sessões em que fôr
feita a habilitação para o exercício
seguinte.
Art. 15. A realização das operações
dependerá da apresentação da proposta com os elementos previstos nos
modelos fornecidos pela Carteira,
conforme a classe em que se enquadrar a operação sendo rejeitada de
plano a que estiver omissa ou incompleta.
§ 1Q O inscrito contemplado na distribuição dos empréstimos terá, para"
a apresentação da proposta, o prazo
máximo de cento e cinqüenta (15")
dias, contados da data do recebimento da notificação que será feita pela
via mais rápida e com" recibo em
protocolo ou, se fôr por intermédio
dos Correios, com recibo de volta
(aviso de recepção); após 150 dias, o
Inscrito, para não perder direito à
habilitação, passará a, descontar o
juro em prestações mensais, sôbre o
capital a ser financiado como se . já
tivesse recebido '0 empréstimo, tendo
príorfdade, dentro dos respectivos
grupos, nas distribuições subseqüentes.
§ 29 Com a proposta deverá apresentar o proponente:
"
a)
declaração de próprio punho,
com firma reconhecida em tabelião,
de mio ser proprietário ou promitente
comprador de prédio ou apartamento algum, em qualquer parte do Brasil, salvo no caso de encampaçâo de
saldo devedor de hipoteca ou no caso
do art. 10; se casado no regime
de comunhão de bens," essa declaração deverá ser extensiva ao outro
cônjuge;
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b) dectaraçâo de vencimentos, proventos ou pensões, fornecida pela re-

partição pagadora e do total discri-'
minado das contribuições que sôbre
êles incidam;
,
~ 39 Qualquer declaração. falsa inserta na proposta ou feita durante
seu processamento, ou a recusa de
assinatura do contrato, acarretando
o cancelamento da operação, ficando
o sócio inscrito obrigado a indenizar
a Carteira das despesas que houver
motivado.
Art. 16. A medida que os inscritos habilitados forem apresentando as
respectivas propostas,' será feito pela
Carteira o reajustamento dos empréstimos de habilitação, ficando a
operação limitada ao valor autorizado' pela Carteira, que levará em consideração os limites previstos nas aliocas a. b e c 66 do art. 9.'1, ou a
importância solicitada pelo proponente caso seja esta menor que os limites supramencionados.
Parágrafo único. No caso de em. préstimo para aquisição de unidade
residencial já construída, a operação
poderá cobrir despesas de reparos ou
de ampliação, _ que o pretendente se
propunha realizar, desde que ditas
despesas, acrescidas ao preço de compra, não excedam aos limites fixados
no art. 99.
Art. 17. A proporção que forem
feitos os reajustamentos a que se refere o art. 16, serão chamados inscritos, dentro dos grupos, 1 e 2, para
se habilitarem a empréstimos que serão chamados até o montante dos
saldos resultantes dêsses reajustamentos.
§ 19 Para fins previstos neste artigo, em cada grupo será organizada
uma lista suplementar dos contemplados, segundo os critérios do grupo,
os quais terão prioridade para habilitação no exercício subseqüente, caso
não se tenha habilitado no exercício
em que foram incluidos na lista, observando-se o que estabelece
parágrafo 19 do art. 15-.
§ 29 Verificando-se saldos nas recursos destinados ao grupo 3, serão
os mesmos acrescidos dos recursos
atríbuidos ao grupo 1.
§ 39 Após os reajustamentos previstos no art. 16, verificando-se
ainda saldo nos recursos destinados
ao grupo 2, será o mesmo acrescido ao
grupo 1. Havendo saldo neste grupo,

°
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passará para a distribuição seguinte,
no mesmo grupo 1.
Art. 18.
Só poderão concorrer a
habilitação no grupo 2 os inscritos
que tenham preenchido as condições
exigidas para classificação até 3{)
dias antes da data da sessão a que
se refere o art. 14.
Art. 19. Só poderão concorrer à
habilitação para os empréstimos os
sócios inscritos na Carteira até3ü
díás antes da sessão a que se refere
o art. 14.
CAPiTULO VI
Das condições e obrigações

Art. 20. As operações referidas no
6Q serão realizadas mediante
contrato de compromisso de compra
e venda ou compra e venda com pacto adjeto de hipoteca ou empréstimo garantido por hipoteca.
Art. 21. A prestação mensal compreenderá:
a)
quota de juros e amortização
em total constante e díscrímínável
conforme o estado da divida;
b)
prêmio de seguro de capital decrescente sôbre a vida do associado
caso o mesmo haja optado por esta
forma de garantia de liquidação da
dívida' ou do pagamento do preço;
c)
premio de seguro contra o risco de fogo;
d)
quota relativa aos impostos e
taxas que incidam ou venham a incidir sôbre o imóvel e despesas de
administração;
e)
quota relatítva à jóia de 1%
sôbre o valor do financiamento, de
acôrdo com a alínea "b" do. artigo
49 da Lei nv 3.473, de 1~12-1958.
§ 1.9 Nos empréstimos garantidos
por hipoteca, se houver ínsufícrêncía
de vencimentos ou proventos de Inativídade ou pensão, poderá ser excluida da prestação -mensal, a critério da Carteira, o duodécimo da tríbutaçâo fiscal, cujo pagamento o associado ficará obrigado a comprovar
n8,S épocas oportunas.
§ 2.9 Periodicamente, a critério da
Diretoria da Carteira ou a pedido do
sócio, se fará a revisão do valor do
seguro contra fogo, tendo sempre em
vista a possibilidade de reconstrução
do imóvel em caso de sinistro total
ou parcial, obrigando-se o sócio de-
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vedar hipotecário a pagar a diferença para mais, se fôr o caso.
§ 3.9 A jóia de 1% de que trata
a alínea "e" poderá ser paga mediante acordo entre o associado e a
Carteira cujo prazo não poderá exceder de 300 meses e sõbre a qual
nenhum juro incidirá.
Art. 22. As prestações de que trata o art. 21 9 começarão a ser con-sígnadas ou pagas, mês vencido, 30
(trinta) dias após a entrega das chaves do imóvel objeto da transação,
Art. 23. Os juros vencidos antes
do ímcío do desconto em fôlha de
pagamento deverão ser pagos mensalmente, até o dia 5 de cada mês
vencido, à mesma taxa do ftnancíamente, desde a data do recebimento
da noürice..ão, ressalvados os casos
do ~ 29 do art. 99 dêste Regulamento,
em prazo não inferior a 36 meses.
Parágrafo único. Os contemplados
que venham a desistir do rínanoíamenta ficam na obrígação de pagar
os juros a que se refere este artigo,
Art. 24. Os prêmios dos seguros
previstos na alínea "g" do art. 99
serão calculados de acôrdc com as tabelas que forem adotadas por Instruçôes especiais baixadas pela Carteira.

De eis 300.000,00 até crs 550.0nO,oo
inclusive - Cl'$ 400,00.
Acima de Cr$ 55'0, Q{)O,UO - •••••.

ors

5%,00.

Se após a avlíaçâo da Carteira houver. divergência entre o valor arbitrado pelo proponente e o fixado .pelo perito avaliador e. em conseqüência, modificação no valor da
taxa de avaliação, será a diferença
cobrada ou restituída ao proponente.
§ 2.Çl Realizada a- avaliação, não
será restituída a importância da respectiva taxa.
Art . 29. Considerada viável a operação, em face da avaliação caberá
ao sócio apresentar os documentos
§ 1.9

exígtdos I

tido por hipoteca, até o limite da
avahaçáo feita, cabendo ao associado responsabilizar-se pela diferença.
Art. 28, Por ocasião da apresentacáo da proposta, o sócio arbitrará
o valor do Imóvel objeto da mesma
para o fim de recolher a taxa de
acôrdo com a tabela abaixo:

Art. 30. Será cancelada a proposta do sócio inscrito que, chamado a
satisfazer qualquer exigência, deixar
de providenciá-la em prazotconsíderado pela Carteira como suficiente
Parágrafo único. O cancelamento
proceder-se-á "ad referendum" do
Conselho Executivo da ASOA.
Art. 31. O imóvel adquirido ou financiado pela Carteira, destina-se
precipuamente, a residência do associado e sua família, e, quando este,
por motivo de fôrça maior devidamente comprovado perante a Carteira, não puder ocupá-lo. o associado
poderá alugá-lo mediante autorização desta, ficando reservado à Carteira o direito de rescindir as locações que contrariem êste dispositivo
regulamentar.
Parágrafo único. Nenhum imóvel
vinculado à Carteira será locado 'para instalações comerciais e assemelhados ou sublocados para quaisquer
fins, salvo os edíüctcs de apartamentos construidos com instalações próprias.
Art. 32. A Carteira fará o seguro
contra o risco de fogo de todos os
imóveis que forem objeto de operações previstas no . presente regulamento, enquanto os mesmos estiverem a ela vinculados, por quantia
nunca inferior ao valor do debito
para com a, Carteira, correndo por
conta do sócio interessado o pagamento dos respectivos prêmios, cuja importância constará, obrtgatõriamente
da prestação a que se refere o artigo

Até CrS 3CO.OG{1.00 exclusíve
Valor do imóvel - Taxa de avaliação

§ V, A Carteira figurará na. apólice
de Seguros como primeira beneficiá-

Art. 25.
A taxa de fiscalização
devida nos casos de construção, reforma, ampliação ou obras de qualquer espécie será cobrada de acôrdo
com as instruções organizadas pela
Carteira, podendo o valor da mesma
ser incluído no financiamento se o
permitirem os limites previstos no artigo 9.<:1,
Art. 26. Ficam a cargo do sócio
tôdas as despesas acrescidas à aquisição do imóvel, inclusive dos impostos de transmissão, as 'quais poderão ser incluídas no valor do empresttmc, respeitados os limites do
-art . 99.

Art, 27. Quando o valor da avaIíaçâo de um imóvel for inferior ao
da respectiva proposta de venda a
Carteira só fará empréstimo. garan-

o-s

3.(}O,ü,O.

21.

ria;
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§ 2.Q Ocorrido o sinistro parcial, ou
total do imóvel, o valor da indenização que a Carteira venha a receber
será aplicado na. restauração ou reconstrução do que houver sido dani-

ficado;
§ 3,9 Quando o valor da reccnstrucão ou restauração ultrapassar a in-

denização recebida do segurador, ape-

sar de haver sido observado o § 2.9
do art. 21 e o sócio devedor não
puder cobrir a diferença, a Carteira

realizará as obras indispensáveis Ievando a respectiva diferença à conta
do sócio e fará o reajustamento de.
consignação dentro do prazo do contrato ou aumentará êsse prazo, se êsse
reajustamento rôr impossível, pagando o sócio a jóia de 1 % sôbre o
acréscimo em seu empréstimo;
§ 4.Q Caso o sócio devedor não
queira aceitar as condições previstas
no parágrafo anterior, a Carteira fará
a rescisão do contrato, entregando ao
sócio o saldo credor que se apurar na
execução da hipoteca.
Art. 33. O sócio ou beneficiário
obriga-se a manter o imóvel. objeto
de operação com a Oartelra, em permanente estado de asseio, conservação e habitabilidade, executando à
sue. custe. 06 reparos necessários. cabendo à Carteira fiscalizar o cumprimento dessa obrigação, podendo,
também, se não preferir rescindir o
contrato, realizar as obras indispensáveis, levando 3.6 respectivas despesas à conta de sõcío para pagamento
no prazo de quatro anos aos juros de
1% ao mês.
Parágrafo único. O sócio obriga-se
a permitir a inspeção do imóvel pela
Carteira, sempre que esta julgar necessário.
Art. 34.
Até a terminação do
resgate da dívida ou do pagamento
do preço, o sócio não poderá, sem
o assentimento por escrito de. Carteira, modificar a construção do respectivo imóvel, prédio ou apartamen..
to ou qualquer de suas dependências,
nem fazer-lhe acréscimo algum.
Parágrafo único. Ao sócio cumprirá respeítae as servidões estabelecidas.
Art. 35. O seguro de capital de..
crescente sôbre a vida do sócio, e.
que se refere a alínea g do artigo
9.Q tem por fim, no caso de falecimento do sócio, após o transcurso do
período de carência, propiciar aos
seus beneficiários redução no valor
da mensalidade devida, ou eemissão,

EXECUTIVO

no caso do seguro abranger o totat
da dívida.
§ 1. 9 Se o sócio falecer no período
de carência do seguro, o. contrato de
empréstimo subsistirá com os bene ..
ficiários do sócio, se êstes requererem
dentro de sessenta dias após a notíficaçâo feita pela Carteira, até o fim
do prazo convencionado, procedidas
as necessárias alterações; se os beneficiários não requererem nas condições acima referidas, o contrato será
rescindido.
§ 2. E' facultado aos beneficiários
com direito ao 'recebimento de pensão
ou pensões deixadas pelo sócio, 8011
citar à Carteira a alteração do COO
trato de empréstimo, no sentido de
que a liquidação do restante da dívida ou do preço se faça mediante
consignação da pensão ou pensões
na forma prevista na Lei n,s 3.473,
Q

8

w

de 1-12-1958.
§ :W Quando. no reajustamento da.

prestação mensal, esta acarretar consignação superior aos limites fixados
em lei, a diferença deverá ser paga
em prestações mensais, aos juros de
12 %. ao ano, Tabela Prince, pelos
aerdeíros do sócio no prazo determi..
nado pela Carteira.
. Ar~ .. 36. Quando o sócio preferir
instituir um seguro de vida na forma
prevista na alínea "g" do' artigo 9
a ímportâncía dêste deverá pelo mé~·
nos .6€~ Igual à da divida ou do preço
do llllov~l objeto da' operação, sendo
a Carteira constituída beneficiária
durante o prazo contratual do resgate da dívida ou do pagamento do
Q

preço.
§

l:

Q

Por falecimento do sócio, a

Oartelre receberá a importância do
seguro e Iíqüidará o débito existente
entreW~~do o saldo, se houver, a que~

de díreíto .
§ ~. 9 Se o sócio preferir, para cobrir
parcíalmenta a dívida ou o preço, a
lnstltuiçâo de um seguro de vida,
este nao poderá ser inferior a 40%
daqueles, <:l-evendo a parte restante
ser garantida por consignação na fô1~a: ~e pensão ou pensões dos benenctanos na conformidade da Lei
nc 3.473, de 1-12·1958.
Art. 37. Após o falecimento do
sócio e a contar da data de seu passamento, será feita a revisão do contrato para reajustamento da prestação mensal e prazo, sendo que êste
não poderá exceder de 30 anos, a
contar da data do contrato de empréstimo e aquela de 30% da pensão
ou pensões dos beneficiários, respeí-
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tados os §§ 2;9, 39 e 41? do art. 9 9, dêste Regulamento.
Art. 38. O pagamento do preço
ou o resgate da divida 'será feito nos
prazos de 5, !O, 15. 20 e 25 anca.
§ V' O sócio devedor poderá. em
qualquer tempo, amortizar a divida,
podendo neste caso ser reduzidas
as prestações mensais ou o prazo do
contrato.
§ av O reembôlso. parcial será ecetto somente em unidades de dez mil
cruzeiros «i-s 10 .()()O,OO), mantendose, porém, inalterável o valor inicial
do seguro de vida.
§ 3.') Em nenhum,ca.so de antecipação de pagamentos, o prazo final de
resgate poderá ser dilatado.
Art. 39. O associado que, por qualquer motivo, deixar de receber vencimentos pelo Ministério da Marinha,
Guerra ou Aeronáutica, ou estiver
em serviço fora do país, poderá fazer
rs pagamentos mensais devidos diretamente à Carteira ou por cheque
nominativo, enquanto perdurar a situação.
.
Art. 40. Os fínanólamentoa da classe "D" só poderão ser efetuado,';
quando tôdas aIS unidades estiverem
pedidas, cabendo à Carteira a adminiatração do imóvel 'até o final da
liqüidação da divida ou do pagamento do preço por todos' 05 respensá vem.'
,
Art. 41. A Carteira e seus associados terão preferência para aquisição de imóvel vinculado à mesma,
devendo os associados que pretender
vendê-lo notáfícar àquela para a
mesma se manifestar sôbre esse direito de preferência dentro do prazo
de 30 dias.
§ L') Se o associado que deseja vender o imóvel tiver proposta de compra para o mesmo, poderá fixar o
valor dessa proposta como base mínima para a operação.
§ 29 Em qualquer caso de venda
de imóvel vinculado à Carteira, o
resgate da dívida far-se-á no ato da
assinatura da escritura ou da cessão
de direito ao associado.
Art. 42. O associado ou seu beneficiário, uma vez contemplado com
'empréstimo concedido pela Carteira.
não poderá realizar outra operação
com a mesma.
Art. 43 E' assegurado o direito de
opção a qualquer associado para aquisição de imóvel disponível ou pertencente à Carteira ou a sei' por ela
adquírído ou construido, desde que,
pela sua clnssific2.çp.o em um dos
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grupos previstos no art. 11, tenha
feito JUS ao fínancíamento em curso.
§ 1'! Se houver mais de um interessado habilitado, a Carteira' procederá à licitação entre os mesmos ,
§ 2° Se não houver
Interessado
habilitado, a opção caberá à Carteira.
Art. 44. A perda da qualidade de,
associado não' importará na rescisão
do contrato, continuando em vigor
todos 08 encargos assunuoos e v.cntagens asseguradas.
Parágrafo único., O asscctado qU'J
perder a qualidade ds sócio da ASOA,
antes da lavratura do contrato, perderá também a qualidade de sócio
da
Carteira, sendo-lhe restituída,
após a prestação de contas, a Importâncía por êle depositada, exceção
feita à jóia, ficando na obrigação de
saldar a sua divida para. com a Carteira, caso haja.
Art. 45. O não cumprimento das
condições contratuais cor pu :V'. do
sócio importará na rescisão di' pleno
direito do contrato, Independentemente de aviso ou ínterpeta jao
Art. 46.
No caso de rescisão do
contrato. deverá o sócio enL,rpga:t '\
Carteira as chaves do ímóv-. dentro
do prazo de trinta dias, aootnsos ôa
respectiva comuntcacâo, cujertan-íose às medidas judiciais cabíveis, se
assim não preceder
Art. 47.
No caso de empréstimo
para construção será pemuttdo. cur ante a construção do Imóvel, a majoração do empréstimo conce.udc.
até 20 % do valor do mesmo, respcítados os limites estaociccroos na artigo DI?
Art. 48.
Para aquisição de imóveis a serem construídos ou em
construção. a Carteira baixará mstruçõesvespecíaís, cabendo r.o asr-ociado a responsabilidade do, riscos
decorrentes da falência de conxtrutores, financiadores e .ncorporano-es,
ou acréscimos de preços decorr-idos
durante a construção a os demais
conseqüentes da operação, quanta a
construção não rõr feita pela Carteira.
Art. 49. Para as operações hípotece.nas, a garantia coastsuírá om
primeira e especial hipoteca do
imóvel. sendo vedada ao socic qualquer transação sôbre ~).'5 aluguéis
Parágrafo único. Píxar :s~ ..âo 8S
demais condições, em cada caso, YJ,0
contrato de empréstimo
Art. 50. Nos casos de construção
devera constar da escritura o compromisso .do . associado ou ia grupo
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'-t.j6')c-~ados

de iniGi-t": a obra dsn..

trc de 10 meses, anós a respectiva
lavratura, sendo rescmdído o contrato caso a construção w10 tenha sido
ínjciede por motivos alheias à. Carteira.
Parágrafo único. Decornd18 5 meses da aquisição do terreno será cobrada, desde logo, ao associado em
prestações mensais, f" até a entrega
das chaves a quantia ccrresocndent.e
aos juros do capital apncaco, à taxa
em vigor, e acrescida de outras (lespesas decorrentes.
CAPíTULO

VII

Das Disposições Gerais
Art. 51.
A Carteira Hipotecária'
e Imobiliária, como Serviço Especial
da 'Associação dos
Subotícíaís da
Armada que e, dela dependerá, na
forma

do

Estatuto

da

,A S O A,

e t eger-ve-á pejo pr.escnre Regulamente' nas operações unobihárras que
realizar com seus associados Gcaará de autonomia administr.v.iv.i (:
financeira, a ser fixada em seu t~Pgl·
monto Interno, o qual comptctara
êste Regulamento, nas operacóea
imobiliária correlatas até que sejam
liquidadas as obrigações contraídas
pela, ASOA, na conformidade da Lei
nv 3.473, de 1-12-1958.
Art. 52. A Carteira ficará subordmada, sem ônus para o seu patrimônio, à inspeção da Piscalízaçâc
Bancária, que receberá balancetes
mensais e poderá examinar-lhe livros (: arquivos, quando julgar con-

vcmenta.
Art. 53. Visando facilitar a plena
execução do que preceitua o artigo
!:i2, a Carteira tomará as seguintes
medidas:
a) Criação de uma Seção de Contabilidade, que contabilizará tôdas as
suas operações e os seus haveres,
salvaguardando-lhe' o patrimônio;
b) Remessa de todos os balancetes
mensais. balanços e demonstrativos
do resultado do exercício ao Conselho Executivo, via Conselho Fiscal,
para o exame dos elementos e comprovantes contábeis e a tomada de
con tas da Tesouraria da Carteira,
podendo os. mesmos exigir do Diretor da Carteira qualquer Informação
sôbre as suas operações;
c) A movimentação de fundos por
cheques ou ordens de pagamentos
nominativos, assinados por dois dirí-

gentes da Carteira ou seus reepecti-.
vos substitutos eventuais,
d) Elaboração, até 30 de novembro
d- cada ano, de programa financeiro
das atividades do exercício seguinte,
org'anísando o orçamento da receita
e da .despesa e o plano de aplicação dos fundos disponíveis;
,
e) Sua ínetalaçâo na sede da ASOA

ou em local escolhido pelo Conselho
Executivo, que- será a sede da C. H.!.
Parágrafo único. A tomada de
contas da Carteira será feita pelo
Tribunal de Contas, após a terminação de biênio para o qual foi eleito
o Diretor da mesma, isto é, após as
operações de cada bíénío .
Art. 54. A fiscalização das atividades .da Carteira será - feita pelo
Conselho Fiscal da AEOA sem preJuízos das medidas estabelecidas na
Lei nv 3 473, de 1-12-1958, no Estatuto da ASOA, neste Regulamento e
no Icegimento Interno da Carteira,
devendo o Conselho Fiscal, para o
exercício desta fiscalização:
a) Examinar
os livros da Oarterra:
,,- b) "verrncer .0 estado da Caixa dá
mesma;
C)

Apresentar

tI.

Assembléia

doa

sócios da Oarteíra os pareceres mendanados nos parágrafos Iv, 29 e 39 do
presente artigo, tomando por base o
inventário, balanços e 43 contas do
Diretor da Carteira.
Nesse parecer
ou pareceres, além dos juizos sobre
cs negócios e operações da. Oarteíra,
deverá o Conselho Fiscal acusar os
erros, faltas e fraudes que uescobrtr ;
d) Expor a situação da Carteira e
sugerir as medidas e alvitres que
entender.
~ 1. 9 Anualmente, o Conseíno Piecal apresentará à Assembléia dos
associados da Carteira N..rocei sôbre
as atividades da mesma expondo a.
situação admírústrativa c econórn'ca
financeira da carteira e sugerrr'do as
medidas que julgar mais ccnvenientes à melhor gestão -te seus negócios,
~
20. 9 Dos pareceres do Conselho
Fiscal da ASOA serão remetídae
cópias para o presidente do Conselho Executivo, que encaminhará uma
delas ao, Tribunal de Contas.
§ 3. 9 A Assembléia .Ios associado!
da Carteira, para -ironunoiamcnto
sôbre o parecer do Conselho P'iscal,
deverá reunir-se entre 1.::. de abr-il de
cada ano.
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§ ~. Ço O Conselho
Fiscal POdeIá
convocar a Assembléia dos associados da 'Carteira sempre que julga?
conveniente.
§
5.9 Ao associado da Carteira,
desde que lhe cheguem ao conhecimento motivos que possam afetar o
patrimônio da mesma, cabe o dever
de promover a con vocação da Assembléia' na conformidade de seu Regimento Interno.
§ 6. 9 . :Ê indispensável e essencial
a apresentação, na Assembléia, dus
pareceres mencionados no presente
artigo.
Art. 55. A tomada de contas interna da carteira processar-se-a normalmente por meio de balancetes
mensais e demonstrativos seruanats
da execução orçamentária, podendo
seus órgãos fiscalizadores requisitar
quaisquer comprovantes, para esclarecimentos.
Art. 5$. As despesas de mor-tagem da carteira, bem corno as de
manutenção de todos os seus sorviços e consecução
seus rms serão
previstas no orçamento a que se refere a alínea "d" do art. 53 e que
será aprovado pela Assembléia Geral

de

da C.H.I.

Art. 57. As averbações das consignações relativas aos empresttmos
a que se refere o presente Regulamento serão feitas em nome da Corteíra Hipotecária e Imobiltarra (ia
ASOA separadamente das consignações em beneficio da ASOA, e as
importâncias arrecadadas nos órgãos pagadores dos Mínístérfóa da
Marinha, Guerra, Aeronáutica e Fazenda,
proveniente dos descontos
para aquêle fim, serão recolhidas
por êases órgãos, em guia especial
do Banco do Brasil ou Caixa Econômica, à conta da Carteira Hipotecária e Imobiliária da ASOA, para
ser movimentada pela mesma.
1. Ço O recolhimento a que se refere êste artigo será feito até ~ 5.?
dia útil do mês imediato ao pagamento das fôlhas de vencimentos,
proventos ou pensões.
ê

§ 2. 9 OS órgãos pagadores citados
enviarão à Carteira Hipotecária e
Imobiliária da ASOA, até o 159
dia útil do mês imediato ao do pagamento da fôlha de vencimentos,
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proventos ou pensões, uma via das
relações nominais de consignações.
Art. 58. A Carteira facilitará no
caso de empréstimo para construção
de casa:
a)
a elaboração, pelo seu órgão
técnico. de um projeto, obertecídas
as necessidades do proponente;
b)

a preparação

d8,S

específ'ícaçôes

do material a ser empregado e a efetivação de concorrência para construção.
Parágrafo único.
Pelos serviços
acima referidos o proponente pagará a taxa previamente estaheíccjda .
Art. 59. A Carteira para atender
as finalidades previstas neste Regulamento, poderá realizar as segutntes
transações:
a) adquirir terrenos pará construção de conjunto de casas resídencíaís
ou de edíffcíos de apartamentos;
b)
adquirir conjuntos resídcncíms
ou edifícios de apartamentos em
construção ou já construidos;
Art. 60. A Carteira poderá vender
ou locar as unidades comerciais que
construir em complementação aos
conjuntos ou edifícios de apartamentos, não podendo a venda ser feita
por valer inferior ao da avaliação,
nem a locação por prazo superior a
5 anos.
Parágrafo único. Não poderá contratar com a Carteira, emprêsa de
construção ou imobiliária cujos üireteres, sócios ou gerentes sejam parentes dos dirigentes da Carteira.
Art. 61.
De conformidade com o
art. 14 da Lei nc 3.473, de 1 de
dezembro de 1958, a Carteira, com
o objetivo de dar maior garantia e
rentabilidade 2.S suas operações, poderá realizar quaisquer atividades de
compra e venda de imóveis. admínístração de bens e de construção de
imóveis, revertendo os lucros correspondentes em proveito do tundo
geral destinado às aquisíçóes c cone"trucão de moradia própria >J:),n\ os
seus associados.
Art. 62. Os cargos de dtrecáo da
Carteira e as chefias dos seus órgãos
só poderão ser exercidos por militares associados da Carteira, os ouaís
poderão
receber uma gratificação
mensal a ser fixada no seu orçamento.
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cAPí'l'ULO VIII

Das Dispostções Transttcruis
Art. 63. A inscrição dos referidos
sócios efetivos na ASOA na Carteira Hipotecária e Imobíltàrra, só
se dará depois de aprovado, em ãssembléia Geral da ASOA o respectivo Regimento Interno.
Art. 64. A classificação inicial de
antiguidade se fará Com o seguinte
critério:
a)
As inscrições serão iniciadas
em datas previamente marcadas pela
Direção da Carteira, encerrando noventa dias após.
b) Após o encerramento das mscrtções, em dia previamente marcado pela Direção da Carteira, será
realizado, na sede social da ASOA.
em sorteio público para atribuir a
esses inscritos o seu número de mscrtcão que será válido para suas operações com a Carteira.
.
§ 1v Organizada a relação inicial
de que trata êste artigo, as novas
inscrições, que só serão feitas após
a realização do sorteio de que trata
a alínea "b", obedecerão rigorosamente à ordem em que forem feitas
na carteira
§ 2. 9 De todos os inscritos será
cobrada uma taxa de inscrição.
Sala das Comissões da ASOA,
em 18' de janeiro de 1959. - E'rancasco Salles de Oliveira, Presidente
da Comissão.

DECRETO N9 45.655 -

MARÇO DE 1959

DE 25 DE

.

Suprime o artigo 95 e seus paráq'1"(j,los
19 e 29 do Regulamento para as
Escolas Preparatórias e o ortiao ] 66
do Regulamento do Colégio Militar
dá nova redação· ao artigo 152 dêste
último Regulamento e ao arnoo 51
do Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército e acrescenta o tm
róçrato único do artigo 87 dêste
último Regulamento.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição
Feaeral, decreta:
Art. 19 Ficam suprimidos o artigo
95 e seus parágrafos 19 e 29 do ke-

ExECUTIVO

gulamento para as Escolas Preparatórias (aprovado pelo Decreto número
18.732, de 28 de maio de 1945, alterado
pelos de números 28.409, de 20 de
julho de 1950 e 41. 476. de 8 de maio
de 1957) e o artigo 166 do Regulamento do COlégio Militar (aprovado
pelo Decreto nc 12.277, de 19 de abril
de 1943).

Art. 29 O artigo 153 do Regulamento
do Colégio Militar. (aprovada pelo
Decreto nv 12.277, de 19 de aorn de
1943) passa a ter a seguinte redação:
" Art. 153. O aluno que não
revelar pendor ou aptidão para
a carreira militar. após apuração
realizada pelos instrutores respectivos e comprovada pelo COmandante do Oclégrc, não será Indí..
cada para efetuar matricula em
qualquer estabelecimento de ensino
das Fôrças Armadas. "
Al't. 39 O artigo 54 do Regulamento
de Preceitos Comuns aos Estaoeíecímentos de Ensino do Exercito taprcvado pelo Decreto nc 42.911, de 27 de
dezembro de 1957) passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 54. O aluno que não se
habilitar para o acesso ao ano
seguinte ou para conctuseo do
curso, na forma estabelecida no
artigo precedente, repetirá todas
as matérias bem como cõda a
instrução militar do ano, ou e.érte,
da repetência, não se computando
para quaisquer fins as notas ob""
tidas, anteriormente, -nesse mesmo
ano ou série."
Art. 49 Fica acrescentado ao artigo
87 do Regulamento de Preceitos 00muns aos Estabelecimentos de En-ano
do Exército (aprovado pelo Decreto
nv 42.911, de 27 de dezembro de 19571
o parágrafo único, com a seguinte
redação
"Art. 87
" ..
Parágrafo único. Se o desligamento do aluno. na forma' do
nc 6 do artigo 86, ocorrer por
falta de aptidão intelectual poderá ser concedida a tematrtctne
desde que não, venha a incidir no
caso do nv 7 do mesmo artigo."
Art. 59' Os alunos da Academia
Militar das Agulhas Negras E' das
Escolas Preparatórias que, durante' o
ano letivo de 1959, repetirem u ~t-DO
do curso em que se achavam matrt-
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eulados em anos anteriores, não serão
abrangidos pelas novas disposições do
artigo 54 do Regulamento de preceitos
Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército, constantes do artigo
39 do presente Decreto, regendo-se em
1959, no que concerne à repetência,
pelo que anteriormente estabelecia o
citado Regulamento.
Art . 6\'1 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publícacào,
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de março de 1959;
138!! da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lott.

DECRETO N." 45.655-A
MARÇO

DE 25 DE

DE 1959

Transfere, sem aumento de despesa,
junção de Tabela Numérica orasnâria de Bxtstmumerória-memsuüieta
do Parque Central de Jl4'otomecanização, para idêntica tabela do
,Campo de provas da Marambaia,
ambas do Ministério da Guerra.
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DECRETO

N.9
MARÇO

45.656 _ DE 25 DJ1:
DE 1959

Constitui grupo de trabalho para estudar metiidue que t acilitern a importação ele íurros estrangeiros.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, número I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 E' constttutdo, no Ministério da Fazenda, u:n grupo de trabalho integrado de representantes daquela Secretaria de Estado, dos Ministérios da Viação e Obras Púoncaa
e da Educação e Cultura, e da Oarteira de Comercio 'Exterior, que funcionará sob a presidência do representante do primeiro dos referidos
Mimstéríos, COm o objetivo de estudar medidas que facilitem a ímnortavão de livros estrangeiros,
~
Art. 2.9 âste decreto entrará em
vigor na data de sua puuhcaçâo
Art. 3,9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J aneíro, em ~5 de março
de 1959; 13S.!! da Independência e
'll.Q da República,
.Juscar.rno KUBITSCHEK.
Lucas Lopes.'
LúclQ Mara,

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Oonstdtuíção, decreta:
Art. 1Q Fica transferido, com o respec o ocupante, Ivo Alonso vunes.
uma função de Mestre Especiallzado,
referência 26, da Tabela Numérica
ordinária de Extranumerário -uccnsalista do Parque Central de Motomecarnzação, para idêntica Tabela do
Campo de Provas da Marambada,
ambas do Ministério da Guerra.
Art. 2.° àstc decreto ente-ará em
vigor na data de sua publicação.
Art .. 3Q Revogam-se as disposições
en, contrario.
Rio de Janeiro, em 25 de ..tarco
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
.
JUSCELINO KUBITSC1-IEJ.{;

Henrique Lott.

Ulo'vis Salgado.

DECRE'TO NQ 45. 656~A
MARÇO

~

:D!!:25 DE

DE 1959

Considera destacada em Francisca
Beltrão a 1l.l/13Q R. 1., conforme dzs-,
põe o Art. 19 da Lei n? 2.851 lLet
Bd~ica do Exército) .

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 87, inciso ,I, da Constituição
Federal e de acôrdo com o arüígo 19
da Lei nc 2.351, de 25 de agôsto de
1956, decreta:
Art. 19 Seja destacada 'a 11.\ Companhia de Fuzileiros do 13\'1 Regimento de Infantaria, ficando sediada
em Francisco Beltrâo, Estado do Paraná.
.
Art , 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
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revogadas as disposições em centrário.

Rio de Janeiro, D. F .• 25 de março
de 1959; 1380 da Independência e 719

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique

teu,

DECRETO N9 4:5.657
i'I'XARÇO DE

DE

28 DE

1959

Revoga o Decreto n'? 4'5.096, de 22 de
. dezembro de 1958. restabelecendo-se
a vigência dos Decretos n 9 S. 067,
de 16 de outubro de 1941, e número
38.163, de 31 de -nüubra de 1955.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo, 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19" Fica revogado o Decreto
nv 45. 01l6, de 22 de dezembro de 1958,

restabelecendo-se a vigência dos Decretos nv a.OS'7, de 16 de outubro de
1941, e nc 38.163, de 31 de outubro de
1955.

Art. 2 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio ele Janeiro, em 28 de março de
1959; 1389 da Independência e ~1') da
República.
Q

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRE'To NQ 45.658

DE 28 DE

MARÇO DE 1959
Concede o abono nrooieórío aos servidores da caixa Econômica Federal de Mato Grosso.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição e tendo
em vista o disposto no § H' do art. 29

da Lei uc 3.531, de 19 de janeiro de
decreta:
Art. 1o Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa
Econômica Federal de Mato Grosso
o abono provisório concedido pela
Lei nc 3.531, de. 19 de janeiro de
1959.
Art. 29 Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os

1:35·9,

dispositivos do Decreto nc 45.359, de
28 de janeiro de 195-9.
Art. 39 As vantagens financeiras
de que trata este Decreto serâo pagas
a partir de 19 de janeiro de 1959.
Art. 40:> O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art . 59 ~ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
Rio de Janeiro. em 28 de março de
195-9, 138º da Independência e 719 da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N9 45.659

DE

28

DE

MARÇO DE 1959

o abono provisório aos servtaoren da Caixa Econômica F'eeteral.

concede

do Rio Grande do Norte.

o Presidente da República, usando>

da atribuição, que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição e ten-

do em vista o disposto no § 19 do
art. 29 da Lei nv 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoa!
ativo e servidores inativos da Caixa.
Econômica Pcderal do Rio Grande do
Norte o abono provisório concedído.
pela Lei nv 3.531, de 19 de janeiro de
1959.
Art. 2° Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dísposítí-sos do Decreto li:" 45.359, de 23de janeiro de 19'59.
Art. 39 As vantagens financeiras de
que trata êste Decreto serão pagas a.
partir de 10:> de janeiro de IS59.
Art. 4'1 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art, 59 Este decreto entra em vigorna data de sua publicação, revogadas.
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de março de195-9; 1339 da Independência e 719 da.

República.
J-tTSCE!.INO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes
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DECRETO N.9 45.650 Ml\RÇO DE

DE

3{}

DE

1959

Dispõe sôbre o funcionamento ~o Escritório Técnico de coordenaçao dos
Projetos e A,/ustes Administmtivos
do Ponto IV.

O Presidente da República, usap:do
da atrfbulçâo que lhe ccnrere o artdgo
87, -ítem I, da Constituição, decreta:
Art. 1.<:1. F1.D1cloD,J.ri junto à Representação Brasileira do ponto IV um
Escritório Técnico de Coordenação dos
Projetos e Ajustes Administrativos,
constituido por um conselho de Coordenadores, um rurctor Executivo e
cinco (5) Setores.
§ 1.Q • O Conselho de Coordenadores
compor-se-á:
I. do Represente.,nte Brasileiro junto
no ponto IV:
. .
TI. de um representante do Mínístério das Relacões Exteriores;
III. de um representante do Ministério da Fazenda;
IV. dos cool'denadmes dos projetos
e ajustes de Administração Especifica;
V. de um Representante no DASP;
VI. do Diretor Executivo.
§ 2. Q • oS cinco Setores serão:
1) Setor de Saúde
2) Setor de grlucaçãc
3) setor de Agricultura
4) setor de, Assuntos Diversos
5) Setor de Administração Geral.
Art. 2.'? O Conselho de Goordenaderes _ter/i como dirigente o Representante Brasileiro junto ao Ponto IV.
Art. 3.9. O Diretor Executivo será
designado p810 Representante Brasileiro junto ao Ponto IV E perceberá
r-ra.tíftcacão de representacê o fixada
pelo referido Representante.
!l rt 4.Q • OS setores te-rão Assessôree 'I'écntcos designados pelo Representante Brasileiro junto ao Ponto' IV
mediante proposta do Diretor Executivo.
Art. 5,'? São atribuições do Conselho:
I. Deliberar sôbre a prrorídade dos
projetos e ajustes de assistência técnica do ponto IV no Brasil:
II. aprecia"? os projetos e ajustes
administrativos em discussão:
IIl. examinar as formas de financiamento e recursos orçamentários
destinados nos projetos e ajustes de
assistência técnica:
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IV. submeter à aprovação do Representante Brasílelrc junto ao Ponto IV, mediante parecer círcunstancíado, os projetos e ajustes a serem
executados'
V. acompanhas- e flscalízar ca execução dos projetos e ajustes de assistência técnica a cargo dos diferentes
ministériosVI. elaborar o relatório anual sôbra as atividades do Ponto IV no
Brasil, a ser submetido à consideração
do presidente da República.
Art. 6.9 , Compete ao Diretor Executivo:
I. Assistir o conselho e o Representante .grasüeíro junto ao Ponto IV na
aprecíaçâo dos projetos e ajustes submetidos a exame:
II, Coordenar as atívtdades de administração geral:
lII, dirigir e orientar os trabalhos
técnicos a cargo dos Setores.
Art. 7.9 . Cabe aos Setores de Saúde, Educação, Agricultura e Assuntos
Diversos, o estudo dos projetos e ajustes a serem apreciados pelo Conselho.
Art. 851. Ao Setor de Administração Geral incumbe todas as attvidades
da secretaria, expediente, bem como
mecanografia e serviços de comunicações.
Art 9.9. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
Art, tü. Revogam-se as díspostcões
.
em contrácío
Rio de Janeiro, em 30 de marco
de 1959, 138,9 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Júnior.
Francisco N egrão de Lima
Lucas Lopes.

DECRETO N.9 45.661

DE

30

DE MARÇO DE 1939

Concede o abono provisório aos servidores dos Quad1'os Extraordinarios das Universidades Federais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 1. s,
do art. 2 Q, da Lei nv 3.531, de j9
de [aneíro de 1959, decreta:
Art. L 9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos dos Quadros Extraordinários das Universidades do Brasil, da Bahia, do Ceará,
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do Recife, do Paraná, de Minas G'3-

raís e do Rio Grande do Sul, o abo-

no provisório concedido pela Lei nú-

mero 3.531, de 19 de janeiro de 1959.

Art. 2.9 Para o fim previsto no
artigo "anterior, serão observados os

dispositivos do Decreto TI.c 45.359,
de 28 de janeiro de 1959,

Art. 3. ç As vantagens financeiras
de que trata êste Decreto serão pagas
a partir de 1.9 de janeiro de 1959.
Art

4. 9

O

abono de

dito especial aberto pelo Decreto nú..
<11e1'O i~, '.i23, de 12 de fevereiro de

·1959.

Art. 5. Q aste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, re-

vogudas as disposições em contrário>

Rio de Janeiro. em 30 de março
fie W5~L 13B. <;I da Independência e
'71. Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis salgado

DE MARÇO DE

DE

30

1959

abono p-ooísórío aos serda Caixa Bconómtca Federal 10 Ceard.

Concede

o

vidore,~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto 110 g 1. Q,
do art. 29, da Lei nv 3.531, de 19
de janeiro de 1959, decreta:
Art. 1. 9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa
Econômica Federal do Ceará o abono
provisório concedido pela Lei número 3 _531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2. (I Para o fim previsto no

ai-tígo anterior, serão observados os

dispositivos do Decreto 11.<' 45.359,
de 28 de janeiro de 1959,
Arü. 3.9 As vantagens financeiras
de que trata este Decreto serão pagas
a partir de 1. 9 de janeiro de 1959.
Art. 4.9 O abono de que trata
êste Decreto correrá à conta dos recursos próprios da entidade.
Art. 5 .'I este Deci etc entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Río de J aneíro, em 30 de março
de 1958; 138. v da Independência e
71.9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHE1{

Lucas Lopes

DECRETO N.9 45.663 -

DE 30 DE

lI'lARÇO DE 1959

Renova o Decreto n.'? 30.232, de 3 de
âeeembro de 1951, que declarou de
utilidade pública, para fins de de...
saprolJriaqão
pelo
Departamento
Nacional de Obres Contra as Sécas,
área de terreno situada no Município de Senhor do Bonfim, Estado
da Bahia,

que trata

êste Decreto correrá à conta do cre-

DECRETO N. 9 45.662

EXECUTIVO

o Presidente da .República, usando
da atrtbuicão que lhe confere o artigo
37, inciso I, da Constituição, e nos
térmos do Decrete-lei n.c 3.355, de 21.
de junho de 1841, modificado pela Lei"
n.c 2.783, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 1.9 Fica renovado, para fins
de desaproprlaçâo e pagamento de
índenlzações,
Decreto n.v 30.232, de
3 de dezembro de 1851, que declarou
de utilidade pública a área de terreno com 5.913. 750m2 (cinco milhões
novecentos e treze mil setecentos e
cinqüenta metros quadrados), símade
no Mumcípío de Senhor do Bonfim,
Estado da Bahia, representada' na
planta que com éste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas, onde foi
construido, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, o açude público "Schen".
Art. 2.'1 zate decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publícação, revogadas as disposições em
contrário,
Rio de Janeiro, 30 de março de 1959.
J.3fJ5' da Independência e 71.9 da
Repúbhcs..

°

JUSCcsLIi'TO

KUBIl:SCREK

Lucia Meira

DECRETO N.9 45.664 MARÇO DE 1959

DE

30

DE

Conceâe prêmio para a construção de
armazene, mh Natul, Estado do Rio
Grande do norte.

O Presidente da República usando
da atribuição qUB lhe confere o artigo
37, 11..9 1, da Oonstíturção, e tendo em
vista o disposto 110 avt. 5.'? do DeCi'0"
to 11.9 39.298, de 1.9 de junho de 1956,
decreta:
Art. 1.9 Fica concedido à Emprêse de Armazéns Gerais Ltda., de Na-

ATOS

no

tal, Estado do Rio Grande do Norte,
o prêmio de Crg 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros), pela
construção de 4 (quatro) armazéns

na zona portuária de Natal, Estado do
Rio Grande do Norte, de acôrdo com
os documentos que com êste baixam,
rubricados pelo Diretor-Geral do Departamento de Administração do Ministério da Viação e Obras públicas.
Art. 25' O prêmio ora atribuído
será pago após a conclusão das obras,
que deverão realizar-se no prazo de
dez meses.
Art. 3.9 A despesa correspondente
ao prêmio concedido à Emprêsa de
Armazéns Gerais Ltda. pelo presente
Decreto correrá à conta do "Fundo
Especial 'de Sêcaa", de que trata o
art. 2.9 da Lei n.c 1.004, de 24 de dezembro de 1949.
Art. 4;9 ~ste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1959
- 138.9 da Independência e 71.'? da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucia Meira

DECRETO

Ni? 45.665

DE 30 D.

MARÇO DE 1959

Outorga concessão à sociedade Rádio
camaauenee Limitada para instala?
uma estação radiodifusora.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DE-eRETO N." 45.666 -
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DE 30 DE

MARÇO DE 1959

Outorga concessão à Rádio Clube Paranaense Limitada para inetaiat
'Uma estação radiodifusora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti6'v 87, n.v I, da Constituição, atendendo ao que requereu a "õádío Clube
Paranaense Limitada e tendo em vista o disposto no art. 5_°, 11.° XII, da
mesma Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica outorgada concessão à
Rádio Clube Paranaense Limitada
nos têrmos do art. 11 do Decreto T!Úmero 24)655, de 11 de julho de 193-i.

para estabelecer, na cidade de ponta Grossa, Estado do Paraná, sem dlreito de exclusividade, uma estação
de ondas médias, destinada a executar serviço de radiodifusão
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Díàric
Oficial, sob pena de ficar sem efeito,
desde logo, o mesmo decreto
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de
1959; 138.- da Independência e 78.0
da República.
JUSCELHW KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO

N9 45.6'67
MARÇO DE 1959

DE 30 DE

Dispõe sôbre nomeações e admissões
no Serviço Público Federal e nas
Autarquias.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica prorrogada, até ulterior

deliberação, a vigência do Decreto
ns 4'3.716, de 19 de maio de 1958, eiterado pelo Decreto no. 44.606, de 4 de
outubro de 1958.
Art. 2Q Fica mantido, igualmente,
o Decreto nv 43.925, de 26 de junho
de 1958, respeitado o disposto na Lei
119 3.433, de 8 de dezembro de 195·8.
Art. 39 O art. 39 do Decreto número 43.716, de 19 de maio de 1958.
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. ,39 Em casos especiais para
assegurar a continuidade dos
serviços públicos, poderão ser feitas nomeações, designações ou
admissões: para cargos em comissão, funções de confiança ou em
órgãos de deliberação coletiva;
para cargos de juízes, ministros
do Tribunal de contas, procuradores junto aos Tribunais Supe..
rtores e ao Tribunal de Contas,
diplomatas ou membros do magistério; para recondução ou substituição, sem aumento de ões-
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pesa, de extranumerários contratados ou tarefeiros e de dotações
globais; para atender, em caráter
excepcional, a relevante ínterêsse
público, em serviços julgados essenciais ou inadiáveis; para: possibilitar o aproveitamento de candidatos devidamente aprovados
em concurso ou em prova pública
de habilitação; e para atender ao
funcionamento de serviços ou órgãos criados ou a serem instalados a partir da vigência dêste
Decreto.
Art. 49 As entidades autárquicas,
no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da publicação deste decreto, remeterão ao Departamento Administrativo
do Serviço Público, a fim de atualizar

o cadastro do referido órgão, levantamento geral da situação dos ocupantes de cargos e funções integrantes
de quadros e tabelas, com a indicação
do cargo ou função, vagos ou ocupados, data da nomeação ou admissão,
padrão e referência.
Parágrafo único. Findo O prazo
determinado neste artigo, o Departamento Administrativo do Serviço Público representará contra as entidades que não tenham cumprido a referida determinação, para as provldências cabíveis.
Art. 59 O presente decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de março de
1969; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.
Jorge do Paço Matoso Maia.
Floriano de Lima Brayner.
Francisco N egrão de Lima.
Lucas Lopes.
Lucia Meira.
Mario M eneanetu,
CloVis Salgado.
Fernando Nóbrega.
Francisco de Mello.
Mario Pinotti,

DECRETO N9 45.668 _

DE 31 DE

MARÇO DE 1959
Concede o abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Federal da Paraíba.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

ExECUTIVO

go 87, item I, da Constituição e tendo em vista o disposto no § 19 do artigo 29 da Lei no 3.531, de 19 de ja..
netro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa
Econômica Federal da Paratba o abono provisório concedido pela Lei nú..
mero 8.531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2 Q Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dispositivos do Decreto nc 45.359, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 3º As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas
a partir de lQ de [aneirõ de 1959.
Art. 4Q O abono .de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5Q ~ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de março de
1959, 138º da Independência e 7l Q da
República.
.JuSCELINo KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N9' 45.669

DE 31 DE

MARÇO DE 1959
Concede o abono 1JTovisório cos servidores do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 7~ Região (Paraná).

O Presidente da República,' usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da -Constdtuiçáo e tendo em vista o disposto no § 1 do artigo 29 da Lei ne 3.531, de H de Janeiro- de 1959, decreta:
Art. 1Q Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura _ 7í). Região (Paranaj o ebono provisório concedido pela Lei número 3.5-31, de 19 de janeiro de 1959.
Art. ~9 Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados OS
dispositivos do Decreto no 45.359, de
28 de janeiro de 19'59.
Art. 3º As' vantagens fínancetras de
que trata êste Decreto serão pagas a
partir de 19 de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de que trata êste
decreta correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.

º

G~1
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Art. 59 gste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de março de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.

DECRETO

N.?
MARÇO

45.:672 DE 1959

DE

31

DE

Abre, ao Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 20.000.000,00,
a que se refere a Lei n9 3.470, de
28 de novembro de 1958.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ainda não foi publicado no Diário

Fernando Nobrega

Oficial.

DECRETO N' 45.670 - DE 31
MARÇO DE 1959

DE

Concede o abono provisório aos serVidores do Serviço Social R,u,ral.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, item I, da Constituição e tendo em Vista o disposto no § 1Q do artigo 29 da Lei nv 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 1Q Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Serviço
Social Rural o abono provisório concedido. pela Lei nv 3. 53l,de 19 de
janeiro de 1959.
Art. 2Q Para o fim previsto no artigo anterior; serão observados os dispositivos do Decreto nc 45.359, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 3Q As vantagens financeiras
de que trata êste Decreto serão pagas a partir de 1Q de janeiro de 1959.
Art. 4Q O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 59 :tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio. de Janeiro, em 31 de marco de
1959, 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

·Mario Meneghetti.

DECRETO N9 45.671 MARÇO DE 1959

DE

31

DE

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito especial de o-s 38.033.056,60,
para o fim que especifica.

DECRETO N9 45.673 MARÇO DE 1959

Oficial.

31

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
função de Continuo, referência 23,
da Tabela única de Extranumerário-Mensalista do
Ministério da
Agricultura para idêntica Tabela do
Departamento
Administrativo do
Serviço Público, e dá outras providências.

Ainda não foi' publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N.' 45.674 MARÇO. DE 1959

DE

31

DE

Abre ao Ministério da Saüde o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00,
para auxiliar o Hospital Pró-Matre,
no Distrito Federal.
O Presidente do. República, usando
da autorização contida na Lei n.e
3.372, de 12 de marco de 1958, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. V' Fica aberto ao Ministério
da Saúde o crédito especial de Orâ
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), destinado a auxiliar a ampliação e o custeio do Hospital PróMatre, no Distrito Federal.
Parágrafo único. O auxílio de que
trata êste artigo, será entregue à
Associação Pró-Matre, entidade de
beneficência, sediada no Distrito Federal.
Art. 2.9 O presente decreto entrará em Vigor na data de sua publicação.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de março
de 1959: 138.9 da Independência. e
71.9 da República.
JUSCELINO

Ainda não foi publicado no Diáric

DE

KUBITSCHEK

Mário Pínatti,
Lucas Lopes

APENSO
No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis figurarão:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, forem publicados durante o trimestre ao qual corresponder
o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas no trimestre,
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres
anteriores.
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DECRETO N.9 41.416 - DE 24 DE
ABRIL DE 1957
Outorga concessão à Rádio Cultura
de Araçatuba Ltda. para instalar
uma estação radiodifusora de andas

tropicais.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar..
tigo87, nc I, da Constituição, atendendo ao que requeceu :l. Rádio Oul-

tura de Araçatuba Limitada e tendo
em vista o disposto DO art 5.°, n.c XII,
da mesma Constituição, decreta:
Artigo 1. 9 Fica outorgada concessão
à Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.,

nos têrmos do artigo 11. do Decreto
n.o 24.655. de, 11 de julhode1934,Dara
estabelecer, na cidade de Araçatuba
Estado de São Paulo, a titulo precário e sem direito de exclusividade,
uma estação de ondas tropicais destinada a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas, e deverá ser assinado dentre de
60 dias, a contar da data da puulicação dêste decreto. no Diário Ojwial,
sob pena de ser considerada nula a
concessão.
Artigo 2.9 Ficam revogados os Decretos n.cs 38.590, de 16 de janeiro
de 1956 e 39.767, de 9 de agôsto seguinte.
Artigo 3. 9 Revogam-se as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1957;
136.9 da Independência e 69. 9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira

DECRETO N9 43.836 MAIO

DE 2 DE

DE 1958

outorga' concessão à Rádio Iracema
de Fortaleza Sociedade Anônima
para instalar uma - estação radiodifusora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Iracema
de Fortaleza Sociedade Anônima e
tendo em vista o disposto no art. 59,
nc XII, da mesma Constituição, deereta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Iracema de Fortaleza Sociedade Anônima, nos têrmos do art. 11, do
Decreto nv 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, a título precádo, na cidade de .Sobral, Estado do
Ceará, sem direito de exclusividade,
uma estação de ondas tropicais, destinada a executar serviço de radiodifusão.
parágrafo único - O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras públicas, e
deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da públícaçâo dêste decreto no Diário Oíicial, sob pena de ficar sem efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 29. Revogam-se as disposições
em contrádlc.
Rio de janeiro, 2 de maio de 1958;
1379 da Independência e 70° da República.
JUSCEÍ.INO

KUBITSCHEK

Lúcio Meira.
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DECRETO NQ 44.509 -

DE

24 DE

SETEMBRO DE 1958

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pela Companhia f/I ogiana de Estradas de
Ferro, área de terreno situada no
Município de Santa Cruz das Paimetros, Estado
São Paulo.

ae

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o arti.go 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela
Lei nv 2.786, de 21 de majo 1e 1956.

decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação

pela Companhta Moglana de Estradas de Ferro, área de terras, a ser
destacada da Fazenda 'Palmares,
pertencentes ou que consta pe-tencer a Hon6rio Alvares Penteado, situada no Município de Santa Cruz
das Palmeiras, Estado de São Paulo.
com 146,380 m2 (cento e quarenta e
seis mil, trezentos e oitenta) tyle~.ros
quadrados, mais ou menos, confrontando numa face com a linha férrea-tronco da Companhia Mogtana
de Estradas de Ferro, entre os quilômetros 194 + 780 e 195 + 37Q, aproximadamente, e pelas outras com o
remanescente das terras do mesmo
. imóvel, inclusive a pedreira existente em dita área, delimitada pelas letras A - B _ C - D e renreacntada na planta n.v 759-1-2.163, que
com êste baixa, devidamente rub-ícada pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de A..'ünírrls-.
tração do Ministério da vtacão e
Olvas Públicas.
Art. 2Q Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941. modificado pela Lei nv 2.786,
de 21 de maio de 1956. é declarada a
urgência da desapropriação de que
trata êste decreto.
Art. 3Q ~ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1958; 137Q da Independência e 709 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO N.9 44.735 DE

OUTUBRO

DE 23

DE 1958

Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
e de Pesquisas Hospitalares, com
sede em São Paulo. Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu o Instituto
Brasileiro de
Desenvolvimento e
Pesquisas Hospitalares, sediado na
Capital do Estado de São Paulo, o
qual satisfaz às exigências do artigo
1,t? da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
e usando da atribuição que lhe confere o respectivo art. 2.9, decreta:
Artigo único
E' declarada de
utilidade pública nos têrmos da referida Lei o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e de Pesquisas Hospitalares, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de
Independência e 70.9
da República.
1958, 137.9 da

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior

DECRETO NQ 44.736 OUTUBRO DE 1958

DE

23 DE

Cancela a autorização concedida ao
IBEC RESEARCH INSTI1'UTE, veto
Decreto 30.385, de 11 de janeiro de
1958.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n.c I, da Constituição e tendo
em vista que o IEEe RESEARCII
INSTITUTE, com sede em Nova Iorque, Estados Unidos da América do
Norte, foi incorporado pela "Amertcan Internauíonal Assocíation for Economíc and Social Development", sediada na mesma cidade, conforme resolução constante do respectivo Certificado de Consolidação depositado
no Departamento de Estado do Estado de Nova Iorque, em 2·5 de agôstc
de 1957, decreta:
Artigo único. Fica cancelada a autorização concedida ao IEEe RESEARCH INSTITUTE pelo Decreto
30.385, de 11 de janeiro de 1952, para
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funcionar no 'Brasil como entidade
de intuitos não econômicos.
Rio de Janeiro, em 23 de outubro
de 1958. 1379 da Independência e 709
da República.
JUSCEI;INO

KUEITSCHECK

Cyrillo Júnior

DECRETO

N.9

44.737

DE 23 DE
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DECRETO N.9 44.789 - DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1958
Outorga à Prefeitura: Municipal de.
Bela Vista concessão para o epro-:
veitamento de energia hidráulica
de um trecho existente no curso
d'água denominado Rio Apa, distri..
to da sede do município de Bela Visw
ta, Estado de Mato Grosso.

(publicado no Diário Oficial de 12
de novembro de 1958 Seção D.

OUTUBRO DE 1958

Retificação

Concede à Amerícan tnternatíotuü
Association for EconOmic asui Social Deuelopment autorização para
contimuir a funcionar na República.

Na página 24,22(), terceira coluna,
onde se lê: Art. 3.9 ... IV _ Iniciar
... marcados pelo Ministro da Agricultura, excetuando-as de acôrdo com
leia-se: Art. 3.9 ... IV
os projetos
- Iniciar
marcados pelo Ministro da Agricultura, executando-as de
acordo com os projetos ...

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o art.
&.7, n.c I, da Oonstàtuíçâo e nos têrmos do § '15', do art. 11 do Decreto
4.657, de 4 de setembro de 1942, decreta:
Art. 1,Q E' concedida à àmerícan
Jnternatíonal Association for Econonuc and Social Development, com
sede em Nova Iorque, Estados Unidos da Amertca do Norte, que obteve
licença para funcionar no Brasil pelo
Decreto no 22.228, de 4 de dezembro
de 1946, autorização para continuar
a tuncíonar no pais. com a denomínação que usa e os estatutos originais. anteriormente aprovados. em
virtude de haver Incorporado à sua
organtzaçâo o "Ibec Rescarch Instdtute" sediado na mesma cidade, COU-.
forme resolução constante do respectivo Certificado de Consolidação,
arquivado no Departamento de Estado de Nova Iorque, em 26 de agôsto ele 1957.
Art. 2.0 Qualquer alteração a que
a sccíedade proceder nos respectivos
estatutos deverá ser previamente aprovada pelo Govêrno. sendo-lhe cassada a autorização constante do artigo anterior, se infringir êste dispositivo.
RIO de Janeiro. em 23 de outubro
de 1958; 137.0 da Independênoía e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

cunuo Júnior.

DECRETO

N.9

44.860

DE 21

DB

NOVEMBRO DE 1958

Cnitorça concessão à RtLdio socieooae
Gaúcha Sociedade Anônima pare
instalar uma estação rcaioatnoora.

(Publicado no Diório a tícuü - Seção
I -de 18 de dezembro de 19_ 3)
Retificação

Na cláusula segunda, onde se lê:
. .. Instituto lhe ôr denegado regfstro, leia-se: ... Instituto lhe tôr denegado registro.
No final da cláusula oitava, onde
se lê: Rio de Janeiro, em 21 de nolembro de 1958 leia-se: Rio de Janeiro, em 21 de novembro de 1958.. Lúcio Meira.
DECRETO N. o 44. 869 - DE 26 DE
NOVE!\'IBRO DE ] 95R
Concede permissão para que funcione
aos domingos e nos feriados ciois e
religiosos, a Seção de TOTÇão de Fio
de Nylon da Firma Indústria de
Meias Titan t.taa.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituíçáo. e nos
têrmos do art 7.°, § 2.", do Regulamento aprovado pelo Decrev njmer-O 27.048, de 12 de agôsto de 1949,
decreta:
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Art. I." Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domíngos e nos feriados civis ou religiosos, a Seção de Torção do Fio de
Nylon da firma Indústria de Meias

Titan Ltda .• com sede na cidade de
São Paulo, observadas as dísposícôes
legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho, e excetuados os
serviços de escritório.
Art. 2.~ O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1958; 137.° da Independência e 70." da
República.
JUSCEL1NO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N.'? 44.8'70 _

DE

26

DE

NOVEMBRO DE 195·8

Concede à Emprêsa Fonqra Proâuios
Químicos S. A.
autorização pa"'a
trabalho contínuo.

o art.. 87, item I, da Constituição,
e nos têrmos do art. 7.'J, parágrafo
2.Q, do Regulamento aprovado pelo
Decreto n. 9 27 .048, de 12 de agôsto
de 1919, decreta:
Art. 1.9-Fiou, autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos .eríados civis e religfosos. "Stpes do Brasil S. A. " Industrial de Produtos Eletrolítdcos e
Sintéticos (seções de eletrólise, de
cloração, caldeiras e geradores i , com
sede em São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, excluídos os serviços de escritório e o chamado serviço de mineração, e observadas as
disposições legais vigentes, sobretudo
as de proteção ao trabalho.
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor TIs, data de sua publicação, revogadas as dísposíçóes em
contrário.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1058, 137.9 da Independência e 70.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

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

tigo 87, item I da Oonstttuíçào, e,
nos têrmos do § 1.Q, do artigo 6.Q do
Decreto número 27.048, de 12 de
agôsto de 1949, decreta:
Art. 1. Q E' concedida à Emprêsa
Fongra Produtos Químicos S. A.,
autorização para trabalho continuo.
Art. 2.'J O presente decreto entra-:
ra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio "de Janeiro, 26 de novembro de
1958; 137..Q da Independência e 7ü 'J
da República.
JUSCELINO

KCBU!SCHEK.

Fernando

NóbreJa.

DECRETO

N.Q

44. 876

DE NOVEMBRO

DE

~ DE

Fernando Nobrega

DECRETO NÇl 44.916 -

DE

28 DE

NOYEMBRO DE 1958

Altera disposições dos Decretos nú~
meros 15.813 de 13 de novembro de
1922 e n9 42.820 de 16 de âezemoro
de 1957.

(Publicado no Diário Ottcuü - Seção I - de 28 de novembro d,€! 1958
e republícado no Diário Oficial de 30
de dezembro do mesmo ano).
Retificação

Na republicação, onde se lê:

Decreto nc 44.016 de 28 de novembro
de 1958; Leia-se: Decreto no 44.916
de 28 de novembro de 1958.

26

1958

DECRETO N.O 44.916 -

DE 28 DE

1953

Concede permissão à "Sipes do Brasil
S. A."
Industrial de
Produtos
Bletroliticcs e Sintéticos, estabelecida em S. Caetano do Sul, no Estado de Sâo Paulo, para funcionar
aos domingos e nos feriados civis
e religiosos.

Altera disposições dos Decretos número 15.813, de 13 de novembro de 1922,
e n. Q 42.820, de 16 de dezembro de

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere

28-11-58 - Seção I - e republlcado
no D. O. de 30-12-58) .

NOVEMBRO' DE

1957.

(Publicado

no

Diário Oficial

de
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Retificações

Página 27.507, no texto do deereto, onde se lê: Decreto n.o 44.016,
de 28 de novembro de 1958, leia-se:
Decreto n.e 44.916, de 28 de novembro de 1958.
página 27.508, no anverso do modêlo da Guia de Embarque, onde se
lê: Especificação completa da mercadoria - Códigos da N .B.M. e
Tarifas ct»
leia-se: Especificação
completa da mercadoria _ Códigos
da N.B.M. e Tarifas (h).
Onde.
lê:
Em
/
/19

se

......................................
do Despachantes autorizado),
leia-se: Em
/
/19 .•
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DECR,ETO NQ 44.917 NOVEMBRO

DE 28 DE
1

DE .1958

Declara sem efeito o Decreto número
3-6.ü16, de 2() de aooeto de 1953.
(Publicado no Diário Oficial de 28

de novembro de 19'58, Seção

1).

Retificação

Na pág . no 25 ..32,8, primeira coluna,
onde se lê: ... numa área de 98,20
hectares situada em terras da Fazenda Pires... Leia-se:
numa
área de 94,20 hectares situada em
terras da Fazenda Pires .

(Ass.

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

(Ass. do Despachante autorizado) .

DECRETO NQ 45.022 - DE 4' DE
DEZEMBRO DE 1958

DESPACHO

Outorga ao Govêrno do Estado do Rio
de Janeiro, concessão para distribuir energia eíetnea .

Ao Sr
.
para desembarcar estando conforme
leia-se:

(Publicada no Diário Oficial (Seção I) de 11 de dezembro de 1958).

Onde se lê:

DESPACHO

Retificação

Ao Sr
.
para desembaraçar estando conforme.
Página 27.509, no verso do modêlo da Guia de Embarque: Onde
se lê: Autorizamos o embarque de
. . . . .. sacas de café em virtude de
haver sido paga a importância de
Cr$
, leia-se:
Autorizamos o
embarque de . . . . .. sacas de café
em virtude de haver sido paga a ímportâncía de Cr$
,
sendo
onde se lê: correspondente à taxa
de propaganda do café no exterior
equivalente a 25 centavos de dólar
amertcano ..........• leia-se: correspondente à taxa especial de propaganda do café no exterior equivalente a 25 centavos de dólar americano.
onde se lê: 0'1'$
por
saca, de acõrdo com a Lei 2.312. de
4-11-1957, leia-se:
Crg
por
saca, de- acôrdo com a Lei 3.302, de

No Art. 39, onde se lê: III _ Requer à Divisão de Aguas. - Iefa-se:
lU - Requerer à Divisão de águas ...

4-11-1937.

DECRETO N.O 45.029- -

DE q DE

DEZEl'cffiRO DE 1958

Declara de utilidade 'Pública a faixa
de terra destinada à passoçeni da
linha de transmissão da
Companhia Hidro Elétrica do São F1 ancisco, âe 66 kv, de Angelim a Maceió, nos Estados de Pernambuco e
Alagoas.

(Publicado
no Diário Oj'iClCÜ Seção I de 12 de dezembro de 1958)
Retificação

No art. 29 • onde se lê:
65 - ... ,
da S. A. Leão Irmãos (Oitarlna) ;
leia-se: 65 - ... , da S. A:
Leão
Irmãos (Gítiranaj :
DECRETO No" 45.047 -- DE 12 DE
DEZEMBRO DE· 1958

onde se lê: Comissão do Despaohantes 81'S
, leia-se:
comissão do Despachante Sr. .
.
onde se lê:
_
.
Despachantes aduaneiro, - leia-se:

Outorga concessão. à Rádio Bandeirantes Sociedade Anõnima para
instalar uma estação de rádiotelevisão.

Despachante aduaneiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição oue lhe confere o artí-
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üc 87, n.c I. da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Ban-

deirantes Sociedade Anõruma, e tendo
em vista o disposto no art.. 5.°, número XII, da mesma Constituição,
decreta:
Art. 1.9 .'Fica outorgada concessão

EXECUTIVO

No mesmo artigo, onde se lê: ...
em nome da
Sociedade Gerânta
com ... - leia-se: ... em nome da
Sociedade Germânia com

n Rádio Bandeirantes S. A., nos têr-

DECRETO N9 45.063 - DE 19 DB
DEZEMBRO DE 1958

24.655, de 11 de julho de 1834, pnra
estabelecer, a título precário, TIV, cídade de' São Paulo, Estado de São
Paulo, sem direito de exclusividade,

Concede autorização para o [uncíonamento do curso de sertxcc social
da Faculdade de Serviço Social de
Santa Catarina.

mos do art. 11, do Decreto número

urna estação de r~j totelevísão de
acôrüo com as cláusulas que co~ ês-

te baixam, rubricadas. pelo Ministro
de Estado da Viação e Obras Públi-

cas.
A referida estação de rádiotelevisão e suas instalações complementares deverão obedecer às normas
constantes do Decreto n.c 31.835, de
21 de novembro de 1952.
§ 2.9 O contrato decorrente da presente concessão deverá ser assinado
dentro de 60 rsessenta) dias, a contar
da data da publicação dêste decreto
no Diário Oficial, sob pena de ficar
sem efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2.9 Revogam-se as dispoalçõee
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 71).0 da
República.
§ 1.0

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira

DECRETO NO;> 45.050 DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1958
Dispõe sóbre
imóvel.

a

desapropriação

<publicado no Diário Oficial
Seção I, de 19 de dezembro de 1958)
Retificação

No preâmbulo, onde se lê: ... Decreto-lei n? 421, de 11 de maio de
1953, decreta: - Leia-se: .. '.. Decreto-lei nc 421, de 11 de maio de
1938, decreta:
DECRETO N9 45.064 - D:Il 19 DE
DEZEMBRO DE 1958
Institui a "Campanha Nacional Edu~
cativa de Trânsito" e dá outras
providências.

<publicado no Diário OficialSeção I, de 19 de dezembro de 1958)
Retificação

Na 3~ coluna, última linha, onde
se lê: ... rançarança do trânsito,
para auxiliar ... - leia-se: .. , rança
do trânsito, para auxiliar ...
DECRETO N9 45.065 - DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1958

de

<Publicado no Diário OficialSeção I, de 13' de dezembro de 1958)
Retificações

Na ementa onde se lê: '" desapropriação do ímóvel , - Leia-se:
. .. desapropriação de imóvel.
No artigo 19, onde se lê: ..... do
prédio edificado em terreno próprio
e situado no número ... - leia-se:
. .. de prédio edificado em terreno
próprio e situado atualmente no número ...

Abre, ao Ministerio da Educação e
Cultura, o crédito espécial de ....
Cr$ 30.000.000,00 para auxiliar a
construção da futura sede do l-netituto Histórico e· Geográfico BTaeiietro, no Distrito Federal.

(Publicado no Diário OficialSeção I, de 19 de' dezembro de, 1958)
Retificação

No preâmbulo, onde se lê: .. , na
Lei número 3.442, de 2 de setembro

de 19 8,... - leia-se: ... na Ler-numero .3.442, de. 2 de setembro de
1958, ...
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DECRETO N.9 15.073 - DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1958

a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.

Icatitica: o Decreto n.O 627, de 28 de
Julho de 1958.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de
19-58; 137." da Independência' e 70.°
da República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o arttgc 87, numero 1, da Constdtuição e
tendo em vista o dtsposro BO ar tígo 3.9 do Decreto-Jeí número 6.:;59,
de 10 de fevereiro de 1944 e c que
consta do processo fichado no Mtnísteno da Fazenda sob o n,v 282.165
de 1938, decreta:
Art. 1.9 Fica r-atificado o Decreto
número 627, de 28 de julho de 1953,
do Govêrno do Estado de Santa -Catarina, que dispõe sôbre a concessão
do Serviço de Lotei-in daquele Estado a Ottoní Câmara Arregui, durante (J prazo de cínco anos.
Art. 2.9 Revogam-se as díspostçôes

. em contrárto.
Rio de aanet-o. em 22 de dezembro

de 1958; 137.9 da Independência e 70.9
da República.
JUSCELINO

Fernando Nóbrega.

DECRETO N.L 45.088 - DE 22
DEZEMBrtC· DE 1958

DE

COncede à sociedc,de Navegação Ma~
renove LUta. autorização para nmciowu: como emprêsa de nCLVegação
de cabo/agem

O Presidente da Repúbl.ca, usando
da atribuição que lhe -conf re I) artigo 87, inciso 1, da Oonstítulçâo, -e
nOS rêrmos do Decrero-lei n." 2. 784~
de 20 de novembro de 1.940, ccmb>nado com o art. 83, letra "h", da Lei
n.02.180, de 5 M fevereiro de 1954,
decreta;
Artig~ único.
dade Navegação
sede na cidade
Santa Catarina,

E' concedida à sacie...
Marenave Ltda., com
de Itajat, Estado de

a utortzacâ.i cara Iuncionar corno emprêsa de navega.çã-o

KUB!TSCH,Eit

Lucas Lopes

DECRETO N.9 45.086
DE 22
·DEZEMBRO DE H!58

JUSCELINO KUBITSCHEI'i:.

de cabotagem. com o capital de ...
20.000.QOO.0iJ (Vinte milhõ:>s
de
cruzeiros) dividido Em 2.000
(duas
mil) cotas do valor de Cr$ Hl.COO,OO
(dez mil cruzeiros), cada uma, das
quais mais de ÔC'";'; rsesse-ra per cente) pertencem
a
br esiletros netos.
conforme contra-c social darado de 18
de outubro de 1958, oO!'ig3ndo-S'2 a
mesma sociedade a cumprir integralment? as leis e regulamemos em 'vigor, cu que venham a vigorar._ sôbre
o. objeto da p~!?-s'':'nte autorização.

o-s

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da The nome Ineuramce
Company.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 inciso :, ia Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 2 063,
de 7 de merçotde 1940, decreta:
Alt. l.\' Ficam aju ovadas as alterações Introduzidas nos Estatutos da
The Home Insurance Company, com
sede em New vork nstedos Unidos
da Ame.rica, autoc'e.ada a funcionar
pP.JI) Decreto n.c 14.549, de 16 de dezcmr.ro de 1920, coníorme deliberação
da As;.embléía Geral Extraordinária
reallzaca em 7 de abril do corrente
ano.
"'~J t. 2.° A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e re-

gulamentos vigentes, ou que venham

Rio de Janeiro, 22 -de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da Repúbl.ca .
JUSCELINO

KUBITSCHEK

FernalldO

Nobreça

DECRETO N.o 45.089 - DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1958
Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento do -ec'Piful socie;,l da Companhia de SeguriS "Garantia Industrial Pau_

lista" .
Presidente da Rapúblíca usando
da e tribuição que lhe confere o ar.,
o
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ligo 87, inciso I. da Constituição. e
nos têrmos do Decreto_lei n,c 2.063,
de 7 de março de 1940 decreta:

Art. 1.0 Ficam aprovadas as alte;
rações introduzidas nos Estatutos. ín,
clusive aumento do capital. social de
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzetrxs)
para Cr$ 20.000 .O()O ou
(vinte milhões doe cruzeiroS). da Com.

panhía de seguros "Garantia Indus.,
trial Paulista", com sede na. Capital
do Estado de São Paulc. autorizada
a funcionar pelo Decreto TI,o 16.688,
de 2 de dezembr., de 1924, conforme
deliberações das Assembléias Geraía
Extraordinárias realizadas em 15 de

julho e 2 de setembro do corrente
ano.

Art. 2.° A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis .e re,
gulementos vigentes, ou que vennam
a vigorar, sôbre .o objeto da. auta:.
rízaçâo a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro. 22 de dezembro de
1958; 137 o da Independência e 70. 0
da República.
JuSCELINO KUBITSCHEK.

FertUt-Mo N obTeqa,
DECR8I'O N" 45.096 _ DÉ 22
DEZEMBRO DE 1958

DE

Aprova o Regimento do Serviço de
Alimentação da Previdência· Social

e dá outras proVidências.

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo 87, item I. da Constituição, deereta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regimento
do Serviço de Alimentação da Prevtdência Social, que com êste baixa,
assinado pelo Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Art. 2.0 Ficam revog.ro.osos Decretos os. 8.ü67. de 16 de outubro de
1941, e 38.163, de 31 de outubro de
1955.
Art. 3.9 1!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro de 1fl53; 137.0 da Independência
e 70.0 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando

Nóbr~ga.

Regimento do Serviço
de Alimentação da Previdência
Social
TíTULO I
DA' NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1.° o. Serviço de Alimentação
da Prevldêncte Social (S,A.P.S.,),
criado pelo Decreto-lei nc 2 473, de
5 de agôsto de 1940. reorganizado pelo
Decreto-lei n.v 3.709, de 14 de outubro de W41, complementado pelo Decreto-lei n.? 4.859, de 21 de outubro
de 1942, é entidade autárquica, de
âmbito nacional, dotada de personalidade jurídica de direito público. com
sede no Distrito Federal, diretamente
vinculada ao Ministério do Trabalho,
Indústria· e Oomércío .
Parágrafo único. O fôro do S. A.
P. S, será estabelecido de acôrdo com
o dispnsto no art. 143 do Decreto-lei
nv 1.608, de 18 de setembro de 1939
(Código de Processo Civil) e no artigo 19. da Lei nc 2.285, de 9 de agôsto
de 1954. ressalvada a sua eleição -or
via contratual.
Art. 2.9 O S.A.P.S. tem por finalidade:
'0 prestar assístêncía alimentar •.03
segurados dos Institutos e Oaíxa de
Aposentadoria e Pensões: .
b) desenvolver na coletividade O1'aslletra e, especialmente, nos meios
trabalhistas, uma noção definida das
bases da alimentação racional e ·18
suas vantagens.
Art 30 Para consecução de sua finalidade, compete ao S A:P.S.:
I - promover a instalação e funcionamento de restaurantes: destinados a'OS segurados dos Institutos e
Caixa de Aposentadoria e Pensões.
ou fornecer-lhes as refeições em seus
locais de trabalho;
Il _ ínsvalar e manter P05tOS de
subsistência, supermercados, autoserviços e outr8s unidades executivas.
a fim de fornecer gêneros de primeira
necessidade aos segurados dos Institutc, e Caixa de Aposentadoria ;>:
Pensões. e. seus dependentes, aos servidores do S.A.P.S. e aos segurados do Instituto de Previdência e tssístêncta doS servidores do EstadO"·
na forma do disposto no Decreto-Iei
nc 4.859, de 21 de outubro de 1942;
III - efetuar investigações cientrficas e tecnológicas com o onjetrvo
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de fixar padrões alimentares racionais e econômicos para a coletividade brasileira e, em especial, para
segurados das instituições de previdêncie soCÍ81:
IV - formar especialistas em nu-

trologfa e em problemas de nutrição,
hem como pê§Soal das diversas categorias profissionais ligadas à alimentação;
V - tea.lízar. de ma do direto. objetivo e permanente. a educação alimen-

tar da coletividade, principalmente
das classes trabalhadoras, por meio

de visitação, domiciliar e nos locais
de trabalho, cursos práticos. e vulgarização dós preceitos de .]lUtrição cor-

reta.
TITULO II

capUulo 1

-

Gabinete

do Diretor-Geral

lace)

UI - Comis..'ião de Organização e
Coordenação «xxn
Secretaria (COC/S)
IV - procuradoria (p)
Seção Administrativa (P/SA)
Seção de Contencioso (p/scn

3 4 -

seção de Pareceres lP/SP)
seção de contratos (P /SO)
V - Inspetoría (I)
1.
Turma Administrativa (I/TA)
2 - Seção de Inspeção n/SI)
3 - Seção de Occrdenaçãc (l/SC)
VI - Tesouraria-Geral (TG)
Turma Administrativa. (TGITA)
VII - Departamento de Administração (DA)
1 - Divisão do Pessoal (DP)
a) Turma Administrativa (DP/TA)
b) Seção de Cadastro e MOvimentação
(DP 180M)

o)

Secâo de

Direitos e

Seção de Assistência Médica

Assistência Odontológica (SAMS/SAO)
d)
Seção de Assistência S oc i a I
,SAMS/&AS)

3 -

Serviço de Comunicações <SC)
Seção de Informações (SC/SI)
b, Turma de Recebimento e Expedição esc /TRJE)
O)
ArqUivo Geral (SC/AG)
a)

Administração

de

Edifícios

Turma de Vigilância lAEjTV)
Tunna de Manutenção (AEj

TMl
. C)

5 -

Portaria (AE/P)
Almcxarífado (DA/A)

a) Turma de Oontrôlé (A/TC)
b). Turma de Distribuição (A/TO)

Vnl - Departamento de Oonta.cílidade (DCa)
Divísâo de Orçamento (DO)
Turma Administrativa (DO/TA)
Seção de Elaboração Orçamentárta mO/SBOi
.
oi Beçâo de Oontrôle Orçamentá1 a)
b)

Secretaria coce/si.

(aJPiSDD)

b)

SAMS/SAM)
c) Seção de

b)

Turma Administrativa (GOG/TA).
n _ oomissõ., Central de Compras

1 2 -

TA)

a)

Art. ~.Q O S.A.P.S. compreende 05
eegulntes órgãos. diretamente subordinados ao Díretnr-Geral: .
.....-'-ó,rgãos Centrais
I

e)

'AE'

Da Estrutura

(GDG)

seção Financeira (DF ISF)
Seção d-e Pessoal Eventual e
Temporário (DP/SPET)
2 - Serviço d-e Assistência Médten-Soeial JSAMS)
a)
Turma Administrativa (SAMS/
d)

4 -

DA ORGANIZAÇÃO
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Deveres

rio (DOjSOO)
2 Divisão
beís (DRe)
a)

de

Registros COnta...

Turma Administrativa

(ORC/

TA)

b) Seção de Análise e Classificação <DRC/Mel
8~çâo de
Lançamentos (DRCI
C)
SL)

d) Seção de Revísâo de Documentos <DRC /snrn
e)
Arquivo (ORC/A)
IX -

Departamento de

Abastecr-

mente, (DAb)
1 a)

DivisáQ de produção (DPa)
Turma Administrativa (DlPd/

'IA)

o)
c)

Alfaiataria eDPd/ A)
'I'orretaçãc e Moag€m

{DPd/

'I'M)
d)
e)

Panifícaçâc (DPd/P)
Oficina Gráfica (DPdjOG)
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Divisão de Subsistência (OO}
Turma

a)
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TA)
b) seção
(DS/SAT)

Administrativa

de

(DS/

Assistência Técnica

de Oontrôle (OO/SO)
Serviço Agropecuar-ío 8AP)
Turma Administrativa (SAP/

Seção

C)

3 a)

Seção de

t»

Setor de Granjas (SAP/SG)
c) Setor de Indústrias R u r a i s
.(SAP/SIR)
~.

Almoxarifado Central (AO)
a) Seção de Recebimento .(AO/SR)

b) Seção de Estoque (AO/SE)

X -

Departamento de Nutrnlogta

iDN)

1

Divisão de

Ori-e.ntação

Ali-

mentar (DOA)
Turma

a)

Administrativa

(DOAI

TA)

b) Seção de Inspeção e Educação
Alimentar IDOA/SIEAl

c) Seção de Dietética e Díetotera-

pia (DüA-SDD);
â) seção de Coordenação Nutricio-

nal (DOA"SON).
2 - -Dívtsâo de Investigações Nu.
trológtcas (DIN).
a)
Turma Administrativa

(DIN-

TA);

b)

Seção de Tecnologia Alimentar

(DIN/STA);

c) Seção de Pesquisas Nutrológícas (DIN-SPN);
d) Seção de Análise de Alimentos
(DIN:-'·SL\A> ;
XI - Departamento de Divulgação
e Eetatístaca (DDE)
Divisão de Divulgação (DD 1
Turma Administrativa (DD-TA);
b) Seção de Redação (DD-SR);
c)
Seção
de
Relações Púbucas
1 -

Planejamento

(SE-

Seção de Obras <SE-SO);
4 -. Seção de Instalação e Manutenção (SE-SIM);
Oficinas (SE-O);
Almoxarifado (SE-A) ;
Depósito (SE-D).

5 6. -

7 -

Serviço de Transporte (ST)

XIII -

TA)

4

2 SP);
3 -

1

Turma

Admínistratdva

(8'1'-

TA);

2 - Seção de Ccuservaçâo e Manutenção <8T-SCM);
3 -

Garagem (ST-G);

4
5 6 -

Oficinas (ST-O);
Almoxarifado (8'1'-1'..1;
Depósrtc (ST.D).

XIV -

Cursos de Nutrição (CN)
Turma

1 TA);

2 - Escola

Administrativa

Central

de

(CN-

Nutríçáo

<CN-EON);

3 -

Escolas Regionais de Nutrição

(ON-ERN) .
B -

ÓRGAOS REGIONAIS

órgãos Dirigentes
a) Oomíssão de Compras (DR-CC);
b) 'I'esourarta (DR-T);
c) Seção de Administração (DR.
SAl;
d) Seção de Abastecimento (DRI

-

SAb);

seção de

e)

Contabilidade

(DR-

SC);
j) Seção de Fiscalízacâo (DRMSF);
g) Seção de Orrenteçào Alimentar
(DR:',SOA);
h) Armazéns Distribuidores (DRAD).

a)

<DD-SRP) ;

Seção

d)

2 a)

de

Desenho

(DD-SD).

Divisão de Estatístdca e
Mecanização (DEM)
Turma Administrativa (DEM-

TA);
b) Seção de
<DEM-SOA);

c)
d)

Coleta

e

Apuração

Seção de Análise (DEM-SA):
Seção de Mecanização (DEM-

II -

órgãos Executtvos

a) Restaurantes (DR-R);
b) POStoS de Subsistência (DR-PS);

c) Autc-Servíços (DR-AS);
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

Supermercados (DR-S);
Cantinas (DR-C);
Refeitórios (DR.;.Rf);
Padarias (DR-P);
Açougues (DR-A);
Bibliotecas (DR-E);
Discotecas (DR-D).

SM).

O -

ORGAOS LOOAIS

XII - Serviço de Engenharia (SE)
1 - Turma Administrativa
(SE-

I -

órgãos Dirigentes

TA);

Comissão de Compras (A-CC):
t» Tesouraria ~A -T) ;

a)
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c)

Turma de Administração

(A-

§ 29 Os órgãos executivos das Agências serão os mesmos das Delega'ciros

de Abastecimento

(A·

Regícnaís ,
Art. 9.0

TA);
Turma

d)

TAb);

e) Turma de Contabílídade (ATC);
j) TUrma de .eusceueacão (A-TFl;
g) Turma de Orientação Alimentar (A-TO);
h) Armazém Distríbuidor (A~AD) .
II 5.'1

órgãos Executivos

Os' órgãoe regionais são.
representados 'pelas Delegacias Re.s-ionais,· sendo uma para cada Estado, Território' ou Distrito Federal,
e a sua denominação será a da' unidade federativa correspondente.
Art. 6.'1 Os órgãos locais são re~
presentados pelas Agências, sendo O
seu número determinado pelo Díreter-Geral, em conformidade com as
exigências do serviço. objetivando o
cumprimento da finalidade do' S. A.
P.S. do modo mais eficiente e WJ·
nômíco, e reexamínado, anualmente,
nos planos de administração.
§ 1.'1 As Agências. serão denominadas pela localidade onde estiverem
sediadas.
§ 2.'1 O Diretor-Geral poderá re.,
tirar as Agências da sua direta
rlsdiçâo, e subordiná-Ias a uma Delegada Regional, atendendo à sttuacâo geográfica e às peculiaridades
locais de ebastecímento,
Art. 7.'1 As Delegacias Regionais
e as Agências erasstncar-se-ão, respectivamente, em quatro e' três oa;
tegorias, de acõrdocom o número
de órgãos executivos que lhes forem
subordinados e o seu movimento de
venda de refeições e gêneros.
Parágrafo único. A clesstüoacão a
que se refere êste artigo será estabelecida pelo Diretor-Geral, devendo
ser reexaminada quando da apresentação dos planos de admínístraçâo anual, e revista sempre que houver variação de vulto, n05· requisitos
previstos no presente artigo para a
sua fixação.
Art. 8.° As Delegadas Regionais e
Agências contarão com Os órgãos dirigentes que lhes forem atribuídos.
pelo Diretor-Geral, dentre os especificados no art. 4.°, de acôrde com
a sua categoria e o volume de seus
serviços, sendo ObrigatórlQ o runcíonamento da CC e Tesouraria.
§ 19 Na falta dos demais órgãos di.rígentes, as suas atrtbutçõés serã-o
exercidas pela SA OU TA.
Art.

:u-

É vedado o funcicnamento de Delegacias Regionais ou Agênelas onde não haja, em confronto com
as cemals, ccndíçôes de necessidade e
víabilí.dada para a: instalação ímedieta de órgãos executivos em numero e volume de venda de refeições
e gêneros que justifiquem a existência de órgãos dirigentes regionais e
locais, ou, caso sejam positivas tais
condições, não tenha sído planejada
a: menctonaôa instalaç~o imediata.
CAPÍTULO

Il

Da Direção e Chefia

Art. 10. A direção ou chefia dos
órgãos do S.A.P.S. será exercida:
I - a direção-geral, por um Díretor~Geral,· escolhido entre .vproflssíomais de notória competência em as.suntos de alimentação e administraçâo.. nomeado. em comissão, pelo pre·
sídente da República•.devendo tomar
posse perante o Ministro do 'I'rabalho. Indústria e Comércio (arts. 12
e 1'1 do Decreto-lei n.c 3.709, de 14 de
outubro de 1941);
II _ a Chefia do Gabinete, por
um Chefe de Gabinete, nomeado, em
comissão, pelo Díretur-Geral;
UI - a direção da Tesouraria-Geral, das Tesourarias, dos Departamentos, do Servtço de Engenharia, do
serviço de Transporte e dos Cursos
de Nutrição, respectivamente, por um
Tesoureiro-Geral, por um- Tesoureiro
e por Diretores, nomeados. em comissão, pelo Direwr-Geral;
.
IV - a direção das Delegaelas Regionais e Agências, respectivamente,
por Delegados Regionais e Agentes
nomeados, em comissão, pelo Drreto:Geral;
V - a chefia des Divisões e dos demaís serviços, por chefes, indicados
pelos respectivos Diretores de nepertamentn e nomeados pelo DlIetorGeral;
VI - a direção da Procuradoria e
da Inspetoria. respectivamente. por
um procurador-Geral e um InspetorGeral, designados pelo Diretor-Geral;
VII - a chefia das seções, Setores,
Administração de Edificios, Almoxarifados, Almoxarifado c-entral. Depósitos. Arquivo, Arquivo Geral. Garagens. Oficinas. OficIna Gráfica, Torrefação e Moagem, Panificação, e Alfaiataria, por Chefes, designados pe..
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las autoridades imediatamente superiores;
VIII _ a direção das Escolas Regi-onais de Nutrição. por Diretores,
designados pelo Diretor-Geral;
IX _. a chefia! das Turmas, da por-

taria e dos Armazéns Dístríbuldorespor gncarregadns, designados pelos
&eUS superiores hierárquicos lmedíatosX - a chefia-de nestaurentes e Supermercados, por Admmistradorea,
designados pelo respectivo Delegado
Regional ou Agente;
XI - a chefia das Bibliotecas e
Discotecas, por Encarregados. desígnados pelo respectivo Chefe da DRI
SOA ou AlTO;
XII - a chefia dos Postos de Subsistência e demais órgãos executivos,
por Encarregados, designados --pelo
respectivo Delegado Regional ou
Agente.
§ 1Q As funções a que se referem
os ítens VI a XIl serão exercidas em
caráter de' função gratificada, de acôrdo com o disposto no Decrete número 39,678, de 31-7-5'6, obedecida a regulamentaçâo do exercício das profissões .
~ 2," As funções de chefia a que SI)
referem os itens X e XII. poderá ser
retirado o caráter de função grattücada. quando a maioria do pessoal
em exercício no órgão houver sido
admitido à conta de üotecõee globais
ou fôr sujeita à legislação trabalhista,
sendo nesse caso, as mencionadas
funções retribuídas pelas citadas dotações .
~ 3.° O exercício dos cargos de que
tratam os itens IV e V é privativo
dos SErvidores 'estáveis do S A P.S.,
devendo ser os mesmos preenchidos
em conformidade com o rrtsnosto no
art . 8.° de Decreto n.e '~9 6"'8, de 31
de julho de 1956. respeitada a regulamentação do exercício r-rottssiona.l.
§ 4.° O exercício dos cargos de Tesoureiro-Geral e Tesoureiro é prrvatt~TO de Tesoureiro-Auxiliar. na forma
da legislação em vigor.
Art. 11. O Diretor-Geral terá, em
comissão, três Assistentes, bem como dois Adjuntos, ocupantes de função gra tifíeada '.

Art. 12. O Diretor-Geral e o Procurador-Geral terão um Secretário,
por êles designado
Art. 13. O Procurador-Geral, Os
Diretores e os Delegados Regionais
terão um Assistente. e os Chefes de
Divisão. Chefes de serviço e Ag-entes.
terão um Assessor, por êles designado.

EXECUTIVO

Art , 14, As funções de Assistente,
a que S2 refere o artigo antecedente,
bem assim as de Adjunto, Assessor e
Secretário, terão o caráter de função
gratificada.
Art. 15. M designações para o
exercício das funções gratificadas, a
que se refere o presente Capitulo. somente produzrrão efeitos após a sua
publícação no Boletim de Serviço dos
órgãos centrais, verificado antes poeta
DP-SDD o preenchimento dos requisites legais e regulacnensaree .
TíTULO ITr
DA VINCULAÇÃ() COM o MINISTÉRIO
TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

oo

Capítulo 1
Do

Contrôle

Administrativo

Art. 16. O Diretor-Geral do S. A.
P. S. deverá apresentar, anualmente,
o seu plano de administração com a.
correspondente prevísâo orçamentána, bem assim o relatório e, nalanço
relativos ao exercício encerrado e todos os elementos elucidativos necessários. que serão encaminh ados ao Ministro do Trabalho Industrta e Comércio, acompanhados los respectt...
VOS pareceres da Delegação de
Contrôle. na forma do disposto no ar..
Lígo 4.° d'o' Deoreto-Iet n.' 7.719 de 9
de julho de 1945.
Art. 17. Compete ao Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio:
a)
coordenar as atividades do S.
A. P. S. com a acào a -ímmtstratíva
do Govêrno ;
.
b) aprovar o pIaDO de administraçào e o crcamento anual da autarquia, inclusive o programa de aplicaçã-o das reservas;
c)
aprovar o relatório e o balanço
anual da entidade;
d)
decidir, em última imstâncta.
todos os assuntos de natureza administrativa ou técnica relacionados
cem a ínsbituiçàc. que dependerem de
julgamento do Ministério, Inclusive
recursos dos atos da admlnistracão
da autarquia, ressalvada a competência atribuída por lei a outros órgãos
DU autoridades,
e) rever "ex ojfícíc", ou mediante
representação da Delegação de Contrôle ou do Ministério Público [unto
à Justiça do Trabalho. os atos da
administração da autarquia. infringentes. das normas legais ou regula,
mentares. OU promover esta revisão
pelo órgão competente:
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f) conceder créditos adicionais e
autorizar transferências de .totacóes
orçamentárias. de acôrdo com o estabelecido no art. 23, letra q, do presente Regimento;
g) apreciar o processo de prestação de contas da tnstdtuíçâo .acoenpanhado de parecer da, Delegação de
Contrôle, encaminhando-o ao Tribunal de Contas da União;
h) autorizar, previamente, a alíenação de bena . móveis ou imóveis,
excetuados cs gênerca adquiridos para revenda, na forma prevista neste
Regimento:
i)
fiscalizar a .entldade de modo
permanente, através da Dell:'gação de
Contrôle ou, diretamente SE julgar
necessário, mediante designação fie
servidor oU órgão técnico do MiniS.
téríc:
1) intervir na. autarquia, a fim de
impedir o desvirtucmento das .suas
finalidades' específicas, coibir abuses,
corrigir lrregulartdades )U cestabelecer a ordem. em sua admímstraçâo;
1) instaurar processo ·1dmínlstratívo para apuração das responsabilídaeles do Diretor-Geral e dos membros
da Delegação de Contrôle por irregularidades praticadas no exercícíc das
SUas funções. bem assim para averiguação das responsabilidades de servidores da instituição, na hipótese de
SEU dirigente deixar de adotar esta
medida;
m) dar posse ao Dlretor-Geral ;
n)
decretar a prisão -admtnistra.,
tiva dos servidores da autarquia;
o) a orecíar o relatório anual da
Delegação de Contrôle:
p) resolver. em última instância, os
casos cemssos e as dúvidas suscitadas
na execução dos preceitos legais e regulamentares que regem a atdvldade
da autarquia.

CAPíTULO

n

DA DELEGAÇÃO DE CONTRÔLE

Art. 18. Haverá, junta ao S. A. P.
S., uma Delegação de Contrôle (DC),

com a finalidade de exercer, sôbre a
entidade, o uontrôle econômico. financeiro e orçamentário,
Art. 19. A DC será constituída de
três membros, dOis dos quais serão
representantes das instituições de
previdência social. e o outro que será o seu Presidente, representando o
Ministério do Trabalho. Indústria e
Comércio, todos designados pelo Presfdente da Repúbüca, juntamente
com os seus suplentes. (Art. 13 do
Decreto-lei n.? 3.709', de 14 de ou-
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cubro de 1941 e art. 1.0 do Decreto-lei
n.e 6.758, de 31 de julho de 1944).
§ L° Os representantes dos Instltutos e caixa de Aposentadoria e
Pensões serão indicados ao Ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio
pelos respectivos Presidentes bem
assícn Os seus suplentes, mediante 6
sistema de rodízio, dentre os servído-.
res estáveis dessas instituições especialistas em orçamento, contabilidade
ou administração.
§ 2.° O Ministro do Trabalho, tndústrta e Comércio indica-á o Presidente e o respectivo suplente dentre
servidores estáveis do mesmo Ministério, especialistas em orçamento.
contabilidade ou admínlstraçâo ,
Art. 20. Os membros da DO e seus
suplentes, quando convocados tomarão posse no Ministério do Trabalho,·
Indústria e comércio.
'
Art. 21. Os membros da Delegação
de Oontrôle exercerão o seu mandato
pelo per-íodo de doís a,.'"1OS sem prejuiza de suas outras funções (art. 13,
parágrafo único, do Decreto-lei número 3.709, de 14 de outubro de 1941).
Art. 22. A Delegação de Contrôle
reunir-se-á. ordlnàrtamente, uma vez
por semana, e, extraordtnàrtamente,
sempre que Iôr necessário, na sede do
S.A.P.S., devendo ser lavrada ata,
consignando a presença dos membros
e os trabalhos realizados,
Art. 23. Compete à Delegação de
Contrôle:
a) emitir parecer sôbre a proposta
órçamnntárra e suas alterações. e t')
plano de admínístracão or-aenlzados,
pelo Diretor-Geral do Serviço de Alimentação da Previdência Social. encaminhando-os ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, até 31
de outubro de cada ano;
b) acompanhar e fiscalizar a execução do orçamento e de suas alterações, dar parecer sôbre abalanço
anual e apreciar o relatório anual do
Diretor-Geral do S.A.P.S., enviàndo-os ao Ministro do 'I'rabetno. Indústria e Comércio;
c) examinar e relatar o proce-sso
ela prestação anual de contas, encaminhando-o ao Ministro do Traoatho,
Jndústrta-e Comércio, até 31 de março de cada ano, instruído com balanço anual, devidamente inventariado,
e elementos complementares:
à) examinar e Informar os balancetes mensais organizados peio S. A,
p, S. para serem- remetidos ao Mi-
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nístro do Trabalho, Indústria e 00mércíc:
e) flsoalicar, diretamente. a correta aplicação da recstta proveniente

dos Institutos e Caixa de Aposentadaria e Pensões, na prestação de f<ssistêncía alimentar' aos segurados destas instituições;
j) autorizar os aumentos TIOS preços doe venda de refeições, nos têrmos do disposto no art. 6.0 da Lei
n.v 2 158, de 2 de janeiro de 1954;
g) emitir parecer prévio nos processos de afienaçâo de bens móveis
ou imóveis, exceto os gêneros alipara revenda,
mentícios adquiridos
submetendo-os ao Ministro de 'I'raba-

lho Indústria e Comércio, para autorrzaçâoh) rever os processos referidos no
item anterior, depois de concluída a
al'nnaçâo, representando emvoasc de
verifícar qualquer irregularidade:
i) autorizar, previamente, os .contratos, acôrdos ou convênios que mte1'': .sem à despesa ou à receita, de VR"
lar superior oU igual a "" .. ,.,." ..
Cr$ 500.000·00 (quinhentos miJ cruzeíros) e homologar os de valor ínferior, bem assim fiscalizar o cumprimento de suas cláusulas;
j) rever tôdas as decisões relativas
a inversão de fundos, afim de ales
dar ou negar homologação;
l) solicitar ao Diretor-Geral do S.
A. P. S. as Informações e dilígêneías necessárias eo desempenho de
BU ...S atribuições, sem prejuízo da ins·
peçâo pessoal e dlrs.ta, coletiva ou
individual, de qualquer dos serviços
da autarquia, especialmente. dos de
tesouraria, contabilidade e abastecimento;
m)
examinar '! levar ao conhecímente do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, qualquer Irregularidade ou anormalidade quo venücar na administração do S. AP· S. :
n) sugerir ao Diretor-Geral do S.
A. P S. as medidas que julgar de
Interêsse para a autarquia e representar ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, sempre que entenda ueceseário:
o) rever suas próprias decisões;
p) convocar. mediante rescluçâe e
através do Diretor-Geral, a fim de
prestar esclarecimentos sôbre matérif submetida a seu exame, oS Diretores de Departamento, o ProcuradorGeral, o Inspetor-Geral e o 'I'esoureíro-Geral:
ç aprovar a transferência de dotações orçamentárias entre subconstg-
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nações da mesma consignação e verba, observadas as dotações globais
correspondentes, remetendo ao Ministro do Trabalho. Indústria e Comércio, com o seu parecer. os pedidos
de créditos especiais ou suplementáres e de transferência entre subconsígnações e consignações diversas, da
mesma verba'
T)
remeter: anualmente, ao Mínlstro do Trabalho, Indústria, e CODlZl"cí» um relatório circunstanciado dos
trabalhos realizados;
s)
elaborar o seu Regimento
terno. submetendo-o à aprovação dó
Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio.
.
Art. 24. O pronunciamento da Delegação de Contrôle deverá verificarse dentro de 15 quinze) días, contados da data Em qUe recebei Os documentos, respectivos." ressalvados os
casos de maior urgência,
Art. 25. Os membros da DO perceberâ- uma gratificação por sessão a
que comparecerem, até o limite de 15
(quinze) por .mês. a SE.r fixada pelo
Ministro do Trabalho. Indústria e
Comércio. de acôrdo com as normas
vigentes DO serviço público.
Parágrafo único. Os integrantes da
De perceberão uma grs tificação de
representação, arbitrada pelo Ministre do Trabalho, Indústria e Comércio, sujeita a desconto proporcional
en, caso de falta de comparecimento
às SEssões.
Art . 26. A De terá um Secretéríc. 'servidor estável do S A.P'.S., t:lesígnado pelo seu Presidente,
árt , 27.
perderá o mandato o
membro que:
...) faltar a 3 (três) sessões consecutivas ou a 6 (seis) Interpoladas,
sem motivo justificado;
o) exceder os prazos determinados
para a solução dos assunt ') submetidos à sua apreciação, sem razão
justificada;
.
c) tornar-se íncompacíve' com o
exercício das funções, por improbidade ou prática de ato delituoso oU
falta disciplinar;
d) deixar de tomar, por desddía ou
condescendência, as providências necessárias ao correto funcionamento
da instituição ou da DO;
e) deixar de denuncíar ir -egutarfdades que cheguem ao seu conhecí-:
menta, referentes à
entidade ou à
DO·
.f) íncídir nos casos de destdtmçâo
de função previstos em lei.
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pD.rágraIo único. A perda dl- mandato será proposta pelo Ministro do

e

T::abalho. Indústria
Comércio à
vista da comunícaçâo do Presidente
da DO ou "ex offícío". mediante repr~sentação do Diretor-Geral do S.
AP. S. ou do Ministério Público
junto à Justiça do Trabalho, sendo
precedida de inquérito admínístrattvo
11a hipótese das alíneas b a e dêste
artigo.
TíTULO IV
J?OS ÓRGÃoS COLEGIADOS

CapítulQ 1

Disposições Genéricas
Art. 28. São órgãos colegiados do
S.A.P.S.:
a) centrais: a COmissão d; Organização e Coordenação .(COC)e a Cormssao Central ce Oomprae rocei:
O)
regionais ou locais, conforme
funcionem, respectivamente, junto a
uma Delegacia Regional ou a uma
Agência, as Comissões de Ocmpras
(CC>.

Art. 29. Os membros e suplentes
dos órgãos colegiados serão designados pelo Díretcr-Geraí, medíanta Indicaçâo dos órgãos que representarem, dentre os servidores es.áveís do
S.A.P.S. de ccmprovada capacidade
técnica, e terão o mandato ae1. (dois)
anos, vedada a recondução para Q
período seguinte.
Art. 30. Os membros dcs órgãos
colegiados elegerão seu presidente, e
o substituto dêste, em sua primeira
reunião anual, sendo de um ano o
tempo de exercício elo encargo, ve..
dada a reeleíçâo .
Parágraf.o úníco , Cabe .ao Presfdente designar, dentro O~ servidores
estáveis dn autarquia. Um secretário,
que dirigirá e coordenará as atdvídades da Secretaria e dos servidores
que prestarem serviços técnicos à.
Oorriíssão.
Art. 31. Cumpre ao
suplente,
quando convocado, substituir o mem..
bro em S€\LC; impedimentos, ausêncíaa
ou afastamentos temporários, e exer..
cer o encargo pelo tempo restante
do mandato, DD caso de vacância.
Art. 32. Os membros dos órgãos
colegiados e seus suplentes, quando
em exercício,' perceberão uma grati..
rícacão por sessão de que partíclpar-em, a ser fixada pelo Diretor-Geral,
de a cõrdo com as normas vigentes
no serviço público.
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Parágrafo
único. Aplica-se aos
íntegcantea da coe e coe o dispesto no 'parágrafo único do art. 25,
send., 0 vantagem arbitrada pelo Direter-Geral em valor não uu'ertcr ao
percebido pelo Chefe do Gabin-ete,
Art. 33. Aplica-se aes
membros
aos órgãos colegiados o díspcsto no
art. 27 dêste Regimento e seu parágrafo úmcc, sendo a perda de.
mandato declarada pelo Díretor-Geral do S.A.P.s., à vista da comumeação do Presidente da comissão
ou "ex-offtcío".

Art 34. Os órgãos do S.A.P.S.
sãc- obrigados a atender às convoca;'
çôes e requisições de pessoal cu material feitas pelos órgãos eclegíados.
aSSIm como a fornecer a qualquer
de seus membros as informações que
solicitem, e a franquear- .he- I acesse
às fontes documentárías ,
Parágrafo única.
As previdências
a que se refere êste artigo deverão
ser solicitadas sempre, aos t espectdvos dirigentes.
Art. 35. Os membros doe órgãos
colegíadcs poderão tnterpor recurso
ao Diret-o-f-Geral, sem efeito euspenSi?O, das decisões adotadas contra
o seu v-oto.
Parágrafo único. Os integrantes
das CC regionais e locais recorrerão
à CCC.
Art. 36. Os componentes dos ór-

gãos colegiados serão sclídàriamente
responsáveis per quaisquer prejuízos
dec-orrentes de deliberação irregular,
da qual hajam participado doí-.sa Ou
culposamente, a menos que dela hajam recorrido, na forma do art 35.
Art. 37. A ooc, ou occ. poderão
conscituir-ee em subcomissões. para
o estudo e solução de assuntos determinados ou problemas de ordem prática, convocar .servídcres especializados para fins consultivos e solicitar o
parecer de órgãos técníccs ou de especialistas ,
Capítulo 11

Da . Comissão de Organízaçâo e
Coordenação
Art. 38. Funcionará junto ao Di..
reter-Geral do S.A P S. en- caráter
permanente, uma Comissão de Organlzaçã-, e Coordenação (COC) com
a finalidade de estudar, planejar,
coordenar, orientar, controlar Cu
executar, as providências que,
por
determinação d-o Diretor-Geral. lhe
forem encaminhadas para .exame ou
execução, bem como sugerir qnma..
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quer medidas destinadas a assegurar
ao S.A.P.S. uma organização eGOnômíca, administrativa e técnica condízente com a sua finalidade.
Art. 39. A 000 compor-se-à de
7 (sete) membros, a saber:
I um
especialista em proutcmas orçamentários e contábeis, representante do DCa.
Il _ um especialista em organização administrativa e aumtnístraçâc
de pessoal, representante do DA;
TIl - um bacharel em ciências jurídicas e scciaís cem conhecimentos \
especializados de Direito Adm.nístrative, representante da Procuredoría ;
IV - um especialista em assuntes
econômicos, representante do DAb;
V - um estatístico, representante

d-o DDE;

VI - um engenheiro ou arquiteto.
representante do SE;
VII - um médíco-nutrólogo, represensante doDN.
Art. 40. Compete à coe:
a)
preceder ao estudo da organização oU reorganízaçâo estrutural e
funcional das unidades integrantes
do S.A.P.S., bem assim as condições, normas e métodcs de trabalho,
sugerindo as medidas que [ulgar convenientes para maíor simplificação,
eficiência e economia;
b)
promover medidas que se destinem a avaliar a eficiência dos órgãos do S.A.P.S. e a produtividade
de algumas categorias de servidores:
c) analisar Os relatórios das unidades componentes de S.A.P.S.; Investigando as causas que comprcmeter» a sua eficiência;
(1.)
opinar nos planos e programas
de trabalho submetidos pelo DiretorGeral à sua apreciação;
e)
opinar ncs casos de crícçáo,
extinçã-o, fusão cu ôesmembrament o
de unidades administrativas,· tccmcas
Ou executivas;
1)
examinar, quando solicit.s da. as
normas, Instruções e recomendações
elaboradas peles órgãos do S.A P.S.;
g)
opinar nas propostas de aueração nCS quadros de pessoal:
ft)
promover estudes sôbre a fixação de níveis salariais e de retribuição especial a certas categorias de
s-ervidores;
i) emitir perecer a l'esp-eit,o dos
projetes de organização de Reg}mento Interno dos órgãos do 8. Ao. P.8 ;
1) estudar e propor medidas de
racionalização e simpnficação das
normas e métcdcs de trabalhe, para
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ccordenaçâo dcs órgãos e atívídadcs.
de medo a evitar dupltcídade ou antagonismo de serviços e atingir maior
efictêncía e econcrnía :
l)
estudar, em cctaboracão cem a
DP. a regulamentação das carreiras.
cargos e funções:
m)
elaborar. em colabcraçào com
os órgãos d{) S.A.P.S., o plano de
admínístração anual, submetendo-o
ao Diretor-Geral até 31 de 2l.gÔS1,O
de cada ano;
n)
opinar a respeito da classificação das oaregectas Regionais e Agências.
e) Emitir parecer sôbre as propostas d-e adoçã-o do regime de serviço extraordinári-o;
m elaborar as instruçôes e pr«gramas dos concursos, provas ríe
leçào, de transferência e de treinamento, solicitando, quando necessário. a coleboracão dos órgâcs. ent.l .
oades ou pe__secas competentes. ou a
constituição de Banca&· Examinada:
ras, e supervisionar a sua realízacão:
q)
promover a realização de cursos de aperfeiçoamento, especiauzeçâo e treinamento para o p-essoa) da
autarquia, salv{) aquêles da ccrnpetênoía das Curses de Nutrição, com
a colaboracâc doa órgãos entidades
cu pessoas qu- se fizer necessária;
T) opieicr a respeito" da adrmssâo
de pessoal, quanto à necessídaôe e
nível salarial;
S) examinar os serviços, verificando a perfeita correspondência entr-ec número e natureza dos eervídores
12m exercício. propondo a remocã., dos
excedentes ou o preenchimento dos
claros:
t) promover, em colaboração cem
I)
DA. a readaptaçãe funcional dos
servidores:
n) elaborar seu Regimento Inter-

"P.-

no, que será baixado pelo DiretorGeraI do s.A.P.S.
Capítulo 111

Da Corriissâc Central de Compras
Art. 41. Haverá, junto à 'Direção
Geral. uma Ocmíasão Central de
Ccenpras (OOC) , que
terá caráter
permanente e cümpor-se-á de '7
(oete) membros, designados pelo Direter-Geral, do seguinte moôo '
a) um Merceologista.;
b) um Conta-dor;
C) um Médico-Nutrólogo;
d) um Procuradc r:
e) um Engecineiro OU Arquitet- J ;
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f) um Nutricionista; .g) um especíalísta em

aesunt.,s
econômicos e de abastecimento.
Art. 42.

Compete à CCC:

julgar da conveniência, oporturudade. e necessidade dos pedidos
I

-r-

doe aquisição de mercadorias, gêneros

anmentícic s ou materiais que lhe f,)rem anoaminhadgs pelos órgãos centrais e. se tôr o caso. pelas CC Regionais e Locaís ; .
TI - realizar as aqulsiçôes de mercadorias, gêneros alímentícíos cu material, destinadas 13. abastecer os M·
gãos centrais e. 0060 seja de cccveníêncía, os órgãos regionais 0 Leais.
e autorraar os contratos, coeivêní.,c

ou acôrdos e a prestação de serviços que resultem em despesa ou receita de valor superior a Cr$ 5.000,00
(cinco mil cruzeiros), ressalveda a
ccmpetêncía d3.6 Comissões de Compra·s regionais e locais e obedecido o
disposto na legislação em vigor e no
presente Regimento:
III -

deliberar

sôbre

o

:;>lano

anual de abastecimento e aqutstcâo
de material. apresentando-e ao DG
até o dia 16 de novembro, e a respeito doS relatórios e previsões mensais
de SUa execução;
IV - controlar e orientar as Comissões de Compras regionais e lo-

caís:

V - inspecionar, sempre que o julgue nec-essário. diretamente oU por
meio dos servídcres que designar. a

entrada de gêneros ou materiais, e
C6 estoques dos Almoxarifados GU dos
órgãos execut.ívos:
VI - verificar. qU8.E1do achar conveniente, se 05 preços constantes das
fatures de f,; rnecíment., corresp.,n-

dem aos aceitos;
VII - autorizar o" pagamento ôe
qualquer conta de valor igualou 6Upcrtor a CrS 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros);
VIII apreciar, prêvlamecrte, os
prccess.,s de alíenaçâo de bens do
S A.P.S..
realizando a respectivo
conccrrêncla, quando finalmente au-

torizada, na forma do disposto n-este
Regimento:
IX - requisitar os técnicos, servidores estáveis sempre que possível.

que julgue neoessártes ao cumprimente d-e SUilS atribuições;
X - manter um contrô!e geral d03
estoques;
XI - autz rlzar cs baixas ôe gê(leraS de valor igualou superior a
Cr$ 20.0GU,UU tvínte mil. cruzeirosj :
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XII - elaborar seu Regimento Interno, assím como o Regimento-padrão das CC. a serem baixados pJ-lo
Diretor-Geral,
Art. 43, O Diretor do DAI) deverá ccmparecer, quando convocado, às
reuniões da CCC. podendo par-tíclpar
dia discussão, porém sem di.reito a.
voto, sendo-lhe facultade, fazer-se re-

p.esentar .

Parágrafo único Ao c-ate.r de assurito que diga respeito aos demais
Depart.amecitos, aos Sarviçr s e às Divisões. a coe poderá convocar os
seus Diretores oU Chefes. nas condições previstas neste artigo.
Capítulo IV

Das oomrsczes de COmpras
Art , 44. Haverá, junto às Delegaelas Regí.snais e. Agências. uma Comissão de Compras (CC), de caráter

permanente, designada pelo DiretorGeral. mediante tndlcação, em Iís;a
tríplice do respectivo Delegado Regional ou Agente, e composta -íe três
membros, a saber:
a) um repreoentants da Seção ou
Turma de

Administração, de ureíe-

réncia Oficial Administrativo;
b) um representante da seção ou
Turma de Orientação Alimentar. d,~
preferência Nutricionista ou, na falta
desta. Vísitadcra:

c) um representante da Seção ou
'Turma de Contabilidade, de crererêcicla Contador.
Parágrafo único.

O

suplente da

Nutricionista poderá ser Visitadora.
Art. 45. O Ohef€ da seção ·.>U rUrma de Subsistência poderá participar, quando convocado, das sessões
da 00, sem direito a voto.
Art. 46, Compete às Ocmíssôes de
Compras:
I decidir a respeite da oeceseídãde, ccerveniência
e oportunidade
doS pedidos de aquísíeâo de marcadarias, gêneros alimentícios ou material. encammhadoa pelas SS cu TS:
II - efetuar as compras de Q1'0fCacortas. gêneros alímentícícs oU material, destinados à DR ou »géncla
junto à qual funcionarem, are o lJ0.Ior de Cr$ 200.000.00 rduzentce mil
cruzeiros), obedecido o disposto na
Iegíslacã., em vigor e de ecôrdo 001)1
o estabelecido neste Regimento;
III - s-olicitar autorização a coe
para realizar aquisições de valor superior a Cr$ 2OO.0(}{}.00 (duzentos mil
cruzeíros) , efetuando-as, quando au-

652

ATOS DO PODER. EXECUTIVO

torrzedas, na forma estabelecida no
item aoteríor ;
IV - efetuar, na forma prevista no
item H, 8.!3 compras determinadas
pela coe pare. abastecimento de outros órgãos do S.A.P.S. que não a
DR ou Agência junto às quais funcionem;
V - autorizar os contratos. convê-

nios, acordos ou prestação de serdespesa até
Crê 5.C'Úo.OO (cifleo mil cruzeiros},
remetendo (5 respectivos expedientes
. à CCC, com o seu parecer, quando
o valor fôr superior a esta quantáa:
VI - deliberar sôbre .o plano rogjonal ou local de abastecimento para
o ano seguinte. encaminhado pela SS
ou TS. remetendo-o até 15 de setemViços, 'que resultem em

bro ao DAb;
VII - remeter à CGC e à se do
DAb, no primeiro dia útil de cada

mês, uma cópia das atas de suas seedo mês antecedente;
VIII _ proceder, diretamente ou
por delegação, às verificações na documentação relativa às aquisições ou
contratos, e às inspeções do recebimento e estoque de gêneros e materiais. que julgar necessárias;
IX -autorizar Os
pagamentos
iguais ou superiores a ors 50.000,00
(cinqüenta mil cruzeiros). a serem
efe' uados pela DR ou A;
X - requisitar os serviços ne órgãos ou servidores. necessários ao
cumprtmento de suas atribuições:
XI - requisitar o parecer dos or,
gâos dirigentes da Delegacia cu Agên6Õ€6

(lia;

XII - apreciar, prelímínarmente.
as propostas de alienação de bens
pertencentes ao órgão .regtonal ou to,
cal, remetendo o proeesso à ccc. e
efetuara respectiva concorrêncig pública quando finalmente autcr-zada
a venda, na forma do disposto neste
Regimento;
XIII _ autorizar as baixas de gêneros até a quantia de cr$ 2(). (JOO 0-0
(vinte mil cruzeiros) e. send-o superior O valor, remeter à CCC. com o
seu parecer, os respectivos expedíen. tes;
XIV -propor à eco modificações
no Regímento.padrâo .
Art. 47. Quando a CC local corresponder a Agência subordinada a
uma Delegacia Regional, ficará EIJjeita à orientação e nscansaçãocda
CC desta Delegacia, e somente poderá
efetuar aquístçôes' e autorizar as caixas de gêneros até o valor de Cr$

130.0o-0,QQ (cem mil cruzeiros) ~ -~r$
10.000,00 (dez mil cruzeiros), reapectivamente dependendo aa compras e
as baixas de valor superior ao citarto ,
até os emites de ors ~üO.OOO.OO t duzenios mil cruzeiros) e cr$ 2{)OOO.CO
(vinte mil cruzeiros), respectivamente, de autorização previa da CC da
Delegacia.
Parágrafn único. As OC Iocuts a
que se refere êste artigo encaminharão seus expedientes à CCC n.cravés da CC da Delegada a que estiver subordinada a Agência.
'I1TULO V
DA OOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

capítulo 1

Do Gabinete do Diretor-Geral
Art. 48. O Gabinete 'do DiretorGeral (GDG) tem por finalidade assessorar o Diretor-Geral na coordenação das atividades admínístratdvas
e no exame dos assuntos submenoos
à sua decisão, bem assim executar os
serviços auxiliares de preparação do
expediente da direção geral.
Art. 49. Ao GDG 'compete:
I - estudar os papéis que lhe forem encaminhados pelo Diret or-Ge;
ral e prepará-los para despacho:
II - coligír CS dadas necessárrog à
elaboração do relatório anual do Dj~
reter-Geral ;
III - cuidar do expediente e da
correspondência da direção geral;
IV. preparar os despachos do
Diretor-Gera] com o Mini.sl ro do Tra.
balho, Indústria e Oomércío;
V cumprir e fazer cumprir QS
despaches e determinações do Díreror-Geral.
Art. 50. O GDG deverá manter em
arquivo uma via ortg'nal dos conrratos, eonvêníoa, ajustes e demais pactos firmados ou homologados pelo Dt..
rctor.Geral

Capitulo II
Da Procuradoria
Art. 51. A procuradoria, órgão SU~
bordlnado ao Diretor .Geral, tem por
finalidade a defesa, eD1JUízo ou fora
dêle, dos direitos e interêsses do
S.A.P.S., e a ortentaçàc jurídica de
sua administração,
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Art. _52. A Procuradoria compete:
A - Através da seção de Parece-

reg;
opinar em processos que envolvam apreciação de matérra vjurtd.ca.
mediante solicitação do n.retcr-ce1'301;
Il _ responder às consultas de na.
tureaa jurídica que lhe forem dlrrgidas, diretamente, pelos chefes doa
ôrgâos regionais ou locais;
B - Atravás da Seção de Contra.
I -

tos:
I - redigir as minutas de contra.os
e quaisquer ajustes em que oS. A.
P. S. seja parte ou interveniente;

II _ proferir parecer a respeito de
qualquer pacto a ser COncertado pelo
S.A.P.S.;
III - redigir os editais e orreutnr
as concorrências realtzadas peics ór-gãos centrais, regionais e locais;
IV - examinar os processos de nomologação e adjudicação de concorrência, emitindo parecer conclusivo.
C - Através ela Seção de Ocntcncioso:
I - faz·era defesa judicial ou 'ex,
trajudícial dos direitos e tnterêsses
do s.A.P.S.;
II - promover a cobrança amigávelou judicial dos créditos do B.
A.p.s. e das contríburções que lhe
forem. devidas;
'III
fazer os estudos jurtd'cos
que lhe forem encaminhados pelo
Procurador-Geral, no ínterêsse da autarquia;
IV ~ redigir as Informações a
serem prestadas a autoridades judiciárias ou polícic.ís:
V - prestar assletênc!a jurídica e
judiciária aos servidores do S.A.P.S.,
nos casos em que o exigtr o Interêsse
da autarquia ou naqueles fixados em
regulamento interno;
VI - organizar e supervisionar o
cadastro dos bens ímóveís sob o domínío ou posse do S.A.P,S.;
VII - ori-entar a 'Seção Administrativa na crganízação da' bibl.oteca e
dos fíchárlos de doutrina e jurisprudência.
Art. 53. Vencid(J qualquer crédito
da lnstítuição sem que sejd pag-a pel-o
devedor deverá o órgão competente
dirigir-se imediatamente à Procuradorfa, para os fins previstos no item
lI, alínea C,do art. 52, comunícan-
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do o fato e oferecendo a documentação necessária. sob pena de responsebilídade .
Art. 54. Os

pareceres, minutas e
razões judiciais' serão assinados pelo
Procurador que os houver elaborado
e subscu'Itos pelo Chefe da Seção com-. .
petente e som-ente serão encaminhados com o vísto do Procurador-Geral.
Parágrafo único. QuaHdc :.. Chefe
oe Seção ou o Procura.ter-Geral
estiverem Em desacôrde, cem o pare/~er OU minuta, [uncarâo o Seu pronunciamento aos autos.
.
Art. 55. Os processos irão, de inicio, ao Procurador-Geral, que os encaminhará às Seções competentes,
cujos Ohetns f,uâo a sua distribuição
alternativa. por sorteio
Art.. 5,6 - NoS pr-OC'2SSoS relauvos
à aquísícâo ou alienação de bens móveis ou imóveis, locação de coisas,
execução dp, obra-s ou quaisquer obrigações que envolvam responsabilidade de valor igualou superior ti Cr$
5'ÜO.OOO.OO (quinhentos mil cruzeiros),
é obrigatória a audiência da Procuradoria, qu-e se pronunciará sôbre a legahdade da operação e ao seu precesso, emítmd., parecer functementado ,
Parágra.fo único .o- Os pare.eres
eriútidos com base neste artigo, quando concrártce à realização da op-eração têm. depois de aprovados pelo
Pr ccurador-Geral
fôrça
vinculante
par-a a Admmlstração do S.A.P.S.,
salvo autortzaçâo expressa, em contrário do Ministro do Trabalho, Indústria e Oomércío .
Art. 57. Exceto quando autorizados, por escrito pelo Diretor-Geral,
mediante proposta do Procurador-Geral, os Prceuradores do S A. P. S. não
poderão dcsístlr, trcnstgtr. firmar compromisso, confessar, acordar, receber
e, dar quitação.
Parágra.fo únícn. Sempre que juí.
garem conveniente a autorização a
QU2 se refere êstc artigo. deverão os
Procuradores solicitar ao ProcuradorGeral que, opinando a respeito, oficie
ao Diretor-Geral, o qual decidirá conceder OU não. a mencíonacta autorrzação expressa.
Art. 58.
ÜB Pncuradore$' do S.
A. P. S. terão, no que couber, as
mesmas atribuições p impedimentos 'e
prerrogativas dos membros, do MInistério Pública da Uníâo (L~i u.. 3
2.123, de 1-12-54).
Art. 59. Ncs causas em

que fôr
parte perante a Justiça dos Estados

Aros
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e doe 'j'errltórlcs, o S.A.P.S. será
defendido, sempre que possível, por
Procurador do SeU quadro.
Capítulo 111
Da Inspetoria
Art. 60.
A Inspetoria, órgão subordinado ao Diretor-Geral, tem por
Iinalídade inspecionar e controlar de
modo permanente ou ocasional, quaisquer atividades dos órgãos dirigentes
e executivos, regionais ou locais.
Art. 61. A Inspetoria compete:
A - Através da Seção de IMpt;-

cao :

I manter inspeção sistemática
e coordenada sôbre as atividades dos
órgãos dirigentes regionais e locais,
e, quando necessário, estendê-la aos
órgãos executtvoa;
I!I _
orientar os dírlgentes dos
órgãos regionais e locais, no oumortmenta das leis, regulamentos, normas
e instruções de serviço;
III - proceder. pelo menos trimestralmentevou quando fôr julgado necessário, à tomada de contas dos órgâos insper.ionados e ao tnventárro ,tl-

siCo de s-eus Almoxarifados e órgãos
lEX>eCUti1K6,
remetendo urna vi», do
resultado à DS-SC, à DRC-SAC e à

DEM-SGI.":.;

IV - promovor o levantamento geral e o registro dos bens dos órgãos inspecionados, prcpond., as medidas julgadas necessàrías à sua regularfzação;
V _ designar Inspetores ou Fiscais paru verlft.nr a procedência das
denúncias de irr-egularidades e reclamaçô-s qu-e lhe forem encaminhadas a respeito dos serviços dos restaurantes. 'postos de subsistência e
unidades congênra-es:
VI -

comunicar qualquer Irregu-

lcrídade porventura encontrada sob
pena de incorrer em responsabilIdade
admtnístraríva o agente da inspeção
e o chefe da I/SI, quando êste estiver ciente da Irregularidade;
VH
elaborar, em colaboração
com a Seção de Coordenação, modelos dos relatórios e boletins a serem
preenchidos pelos fiscais dos órgãos
regtonats ,ou locais e fichas de tnspeçâo dos referidos órgãos;
VIU - inspecionar e fiscalizar os
serviços executados pelas Seções ou
Turmas de Fiscalização, comunicando
ao Diretor-Geral as irregulartdades
encontradas e oferecer sugestão à se
para o S'êU aperfeíçoamento ;
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IX - remeter a I/Se as resultados das inspeções reaãízadas:
X - solicitar a colaboração do DN
quando necessária à inspeção ou fiscanzaçâo.
B _ Através da Seção de Coordenação:
I - orientar e controlar as trabalhos das Seções e Turmas de Fiscalização'
TI -.: excmínar e coordenar as informações, boletins, mapas, relatórios
remetldcs pelas -Scçôea e Turmas de
Fiscalização regionais e tccaís:
III - registrar e 'controlar a inovímentaçâo dos estoques de gêneros
alimentícios r: de material permenente ou de consumo. bem como a ID'Úvímentaçâa, de fundos dos. órgãos regionais e .Ió.als:
IV examinar o movimento de
cada órgão físcalizader, sugerindo as
medidas que couberem e comunicando as irregularidades porventura
observadas:
'
V
fornecer aos inspetores,
quando em serviço, informações e
dad.ss sóbre as atividades dos órgãos
regionais e locais;
VI opinar sôbre os- 'relatórfes
apresentados pelos órgãos regíenaís
e locais, segundo as medidas que lhe
competirem;
VII - manter estreita cooperação
com os órgãos centrais, visando a
coordenação e a eficiência das. suas
atividades;
VIII - realizar exames em livro!
e documentos dOS serviços do S, A,
P. '8.:

IX - opinar, em processos submetidoS a seu exame. sôbre aplicação
de dotações orçamentárias, tomada
de contas e execução de contratos;
X _ sugerir medidas de economia
e de melhoria dos padrões quantitativos e qualitativos dos serviços
inspecionados oU fiscalizado-S;
XI - examinar as prestações de
contas dos órgãos regionais e locais.
Art: 62. O contrôle das atividades
dos órgãos dirigentes, regionais _ e
locais e, eventualmente, doS Ól:ga oS
executivos, será efetuado mediante
inspeções periódicas e ocasionais, a
cargo da Inspetoria
Art. 63. A fiscalização permanente,
abrangendo os órgãos executives,
será realizada pelas seções ou Turmas de Fiscalização, tecnicamente
subordinadas à Inspetoria.
Parágrafo único. As inspeções serão efetuadas pelos Inspetores e a
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fiscalização pelos Fiscais em exercicio nas respectivas Delegacias Regionais ou Agências.
Art. 64. A cada inspeção oU fiscalização corresponderá um relatório,
conforme medêlo baixado pela Inspetoria, do qual deverão constar as
irregularidades observadas, as providências sugeridas e 'as ocorrências
que devam ser consignadas
§ 1.0 Os Inspetores e Fiscais deverão apresentar seus relatórios aos
Chefes
correspondentes,
enviando
cópia dos mesmos ou o teor de sua
conclusão, respectivamente, aos De-legados e Agentes e aos dirigentes
dos órgãos executivos, para a .devida ciência, salvo quando êstes estejam envolvidos em irregularidade
apontada.
§ 2.° Os relatórios dos Fiscais deverão ser remetidos diretamente à
r/eo pelos chefes ou Encarregados
das seções oU Turmas de Fiscalização, acompanhados das observações
dêstee, e da declaração da sua concordâncía ou não com oS mesmos.
Art. 65. Sempre que necessário e
possível, a inspeção deverá ser feita
em colaboração Com os representantes
dos órgãos de fiscalização, regionais
oU locais.
Art. 66. Os Inspetores ou Fiscais
têm direito a ingressar e permanecer
nos locaís de trabalho, sujeitos à
SUB ínspeçãe-. ou fiscalização. obter
informações orais ou. por .escrtto, examinar 11\708 oU documentes e receber cópias dos mesmos, bem assim
assistir à realização de concorrênleias, 'recebimento, aceitação, mensuração e pesagem de gêneros alimentícíos ou material.
Art. 67. Embora a fiscalização
não se exerça sõbre as órgâos dírtgentes, êstes deverão fornecer informações e prestar-Ihea colaboração,
.sempre que soücítados.
Parágrafo único. Os órgãos dirígentes das Delegacias Regionais e
Agências estã., sujeitos à inspeção,
conforme estabelece o art. 62.
Art. 68. será considerada falta
grave, para fins de ação disciplinar,
a. ação tendente a impedir, dificultar,
oU retardar a fiscalização oU inspeção.
Art. 69. Nos planos de inspeção,
a serem formulados pela Inspetoria,
não será permitido manter oS Inspetores afastados da sede por praZo
superior a trinta (30) dias, salvo no
caso de necessidade imperiosa, jus-
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tlfícada por escrít., pelo Chefe da
I/SI, e encaminhado à decisão do
Diretor-Geral com o parecer do Inspetor-Geral.
Parágrafo único. Se a justificação
deixar de ser aceita pelo DiretorGeral, serão responsáveis pela despesa decorrente, sohdàrtamente, o
Inspetor-Geral e o Chefe da I/SI.
Capítulo IV

Da Tesouraria-Geral
Art. 70. A Tesouraria Geral, órgão
subordinado ao Diretor-Geral, compete:
I - efetuar OS recebimentos e pagamentos que lhe torem atribuídos;
TI .-;. emitir guias doS - recebimentos
autorizados;
.
lU _ emitir. diàriamente, relaçãoresumo dos recebimentos; ~
IV - depositar. diàa-íamente, em
bancos oficiais, o produto da arrecadação;
V - examinar a

legalidade e a
exatidâ., dos recíboa:
VI - emitir, díàrfamente, relação
doS pagamentos efetuados;
VII
emitir, díàrtamente, demonstrativos das próprias dísponibíIldades:

VIII - prestar contas dos valo.
res sob sua guarda; sempre qUe tal
fôr solicitado;
IX - visar os cheques necessários
aos pagamentos;
X - visar as ordens bancártax necessárias à transferência de nmaos:
XI - controlar os saldos bancários
das contas movimentadas peja admí;
nístraçâo central;
XII - manter registros especíaís
dos atos suspensivos ou impeditivos
de pa,gamentos e um cadastro atuaM
Itzado de procurações, assinaturas e
firmas, com indicações distintas dos
outorgantes e dos outorgados.
CapUulo ·V

Departamento de. Administração
Art. 71. O Deuartamento de Adm'nístraçâc
(DA). subordinado ao
Diretor-Geral. é o órgão cent.ral de
adminístraçâov.geral, com a ünaüdade de orientar, controlar e ex-ecutar
as atividades relativas a pessoal, comunícaçôes e adminístracãc -le edíttcíos. prestar assistência médico-SOcial aos servidores do S.A.P.S. prover com material de eXPediente os
órgãos do S.A.P.S., e estudar os
D<J

656

ATOS DO PODER

problemas decorrentes dessas ativida-

des.

SEÇAO I
DA DIVISÃO DO PESSOAL

Art. 72.
A Divisão do Pessoal
(DF) tem por finalidade, a coorde-

nação permanente e sistemática .ae
assuntos relativos aos servidores do
S.A.P.S~, bem assim a execução e
contrôle das medidas legais ooncernentes aos mesmos e a prestação de
assistência médico-social.
Art. n. A Divisão do Pessoal compete:
A - Através da Seção de Cadastro
e Movimentação:
1 - elaborar 00 expedientes relativos à nomeação, admissão, readmissão, reversão, aproveitamento. desta,nação· posse. exercício, remoção, substttuição exoneração, demissão, dISpensa,
transferência,
reintegração,
readaptacâx, aposentadoria, requisição
e permuta;
2 - manter atualizado um cadastro com pastas de assentamentos individuais -do pessoal, exCluido o pes-

scal eventual, e o registro da sua freqüência;
3 - matricular os servtdoros do
S.A.P.S. e fornecer-lhes cartões d~
identidade funcional;
4 - controlar os quadros e tabelas
de pessoal, t~ndo em vista o provimento e vacância, e propor -as modificações que se tornem aconselhávels
efetuar nos mesmos;
5 - elaborar o plano de totsção
dos órgãos centra-s e de lotação global dos órgãos regionais e locais, bem
como a correspondentecprevísào orçamentária, a fim de ser encaminhada, até L° de novembro de cada ano,
à DO, sugerindo as modificações necessárias;
6 - providenciar a tnscrtcã., como
segurado obrigatório da Pr-vídência
Social do pessoal lotado nos órgãos
centrais. e controlar idênticas providências nos órgãos regionais:
7 - apostilar os títulos de nomeação e portarias;
8 - manter atualizado o ffchárioíndice de todo o pessoal do S.A.P .S:
9 - manter em dia o regtstro das
declaraçô-s de bens do pessoal, na
forma da legislação em vigor;
10 - examinar, para fins de averbação, as certidões de tempo -de ser-
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viçO fornecidas por outras instituições;
11 - manter atualizado um tíohár:o contendo o registro dos -tomentos que são considerados para efeito
de promoção e melhoria;
12 - zelar para que os chefes de
serviço remetam, nas épocas devidas.
Os boletins de freqüência e merecimenta de seus subordinados:
13 - processar Os expediente" re,
ferentes a promoção e melhoria de
salário;
14 promover a publicação das
listas de antiguidade e merecimento,
bem assim apreciar os 'pedidos de ' retificação que forem apresentados:
15 -anotar em fichas nroprías as
certrdôes de tempo de serviço, tornecidas por outras ínatituíçê-s:
16 - promover a publrcaçâó õa re,
Iaçâo nominal do pessoal, por ordem
de antiguidade, na forma do art. 45do Decret-o n.e 32.015. de 29 de dezembro de 1952;
17 - manter atualizado ri registro
de vagas:
18 - organizar, em cccper açâo com
aS. F., normas e modelos a serem
adot-l,düs para o cômputo da Ireqüêncta;
.
19 - receber da DP-SF os
bole..
tlns de freqüência. para fins de anotaçã0.
B - Através da Seção de Direitos
e Deveres:
1 - examinar os processos relativos
à ação disciplinar, opinando a res.peito;
2 _ Emitir parecer sôbre solicitações
relc.tivas a direitos, vantagens, rrsponsabtlidades dever-es, reivindicações,
sugestões ou denúncias. ressalvada a
ccmpetêncla das demais Seções da DP;
3 - coordenar cs elementos que
devam ser encaminhados à Procuradaria, a fim de servir de base às In..
formações a prestar ao Poder judíctá..
rio ou às autoridade policiais;
4 - estudar OS processos relativos
à prestação de fiança e manter regiatro e arquivo das apólices de segurofidelidade do pessoaj .
C - Através de Seção FinanceirtL:
1 - organizar e manter em dia a
ficha financeira individual;
2 - controlar a freqüência, que lhe
deve ser remetida. nos prazos estabeIecidos, pelos d-verscs órgâos:
3 - preparar os ncletins d-e novas
Inclusões e alterações. a serem oonstgnados na fôlha de pagamento;
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4 - proceder à averbação de consígnaçôes, exercendo contrôls sôbre as

mesmas;
5 - elaborar relações dos descontos
obrtgatóríos e autorize.dos:
.6 -

expedir guias de crédito, 1"21:1-

üvas acs descontos, e nos casos de
transferências;
7 encaminhar, à DP /8CM, depois de anotadas, as alterações da
freqüência, para os devidos registros;
8 -

elaborar ce dados para as f6-

lhas de pagamento, enviando-os à
DEM-SM"
9 - ex'pedir certidôes de tempo de
serviço, extc-aídas com os elementos
das fichas financeiras;
10 - controlar as diárias concedidas
ao p-essoal;
11 - organizar as esca-las de p-agamenta, publicando-as no Boletim do
serviço e aüxand., avisos nos Iccaís
de trabalho:
12 - fiscalizar a distribuição e aplicação das verbas do pessoal;
13 - apurar O custeio do pessoal;
14 - fornecer- dados para a proposta orçamentária do S.A.P.S. no que
tange ao pessoal;
15 - elaborar uma relação analítica, por credores, dos descontes efetuados;
16 - empenhar despesas à conta dos
créditos relativos a pessoal.
D - Através da Seção do Pessoal
Eventual e 'I'emporárao:
1 - organizar o registro centralizado
do pessoal temporário e eventual;
2 - controlar a movimentação do
pessoal temporária e eventual;
3 - emítír parecer sõbre quaisquer
aspectos dos direitos e d-everes d-o
pessoal temporário e eventual;
4 - elaborar os expedientes rela'tívcs às relecôea de emprêgo do peseoal tempcrárir, e eventual:
5 - controlar a situação da pessoal
temporário e eventual admitido pelos
órgãos regionais e locais propondo as
normas de trabalho a serem observadas pelas Seções 0U 'I'urmes de Administração Ou doe Expediente;
6 - organizar o plano anual do
emprego do pessoal temporário e eventual, com as respectivas tabelas e previsão orçamentária, a fim de ser encamínhedo. até o dia 1,0 de novembro
de cada ano, à DO;
7 - providenciar e manter atualizados Os seguros de fidelidade .. de
acídentes no trabalho do pessoal even-

tual.
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Serviço

de

Assistência
Social

7J.fédicü-

Art. 74, O Serviço d-e Assistência.
Médíco-Socíe l (SAMS) tem p-or objetivo realizar os exames de sanidade
.€ assegurar a- melhoria das condições
sociais e a recuperação física e mental
do pessoal do S.A,P.S.
Art.. 75. Ao serviço de Aasístêncía
Médico-Social compete:
A _ Através da Seção de Assistência Médica:
1 - realizar exames de sanidade e
oapacídede física e mental do pessoal,
a saber:
a) exames prévios, pare eleito de
posse e exercício;
b) exames ocasionais, para efeito de
Ilcenças e faltas ao serviço por motivo de doença;
c)
exames periódicos, para efeitos
de ccntrôle da saúde e prevenção de
moléstias comuns ou profissionais, intoxicações ou deformaçôzs prcfísslonaia.
2 - urester ascístência médico-cirúrgica ambulatórie. ao pêGSOaJ do
S. A. 'P. S.' em artículaoão cem ',_. Instituto de Apccentadorta 'e Pensões dos
Comerciários (LA.P,C.);
3 - efetuar visitas médicas domicíItares. quand, o doente estiva ímpossíbúítado de locomover-se:
4: prestar sccurrüs médicos de
urgência ao pessoal, quando vítima de
mal súbito ou acidente, nas dependência do S.A.P.S.;
5 - acompanhai!' o tratamento hospitalar do pessoal vitimado por acidente de trabalho;
6 .- organizar as fichas médicas do
pessoal.
B - Através da seção de Assistência Odontc lógíca:
1 - proceder ao exame periódico
na região buco-dentárfa;
2 - assegurar o tratamento do pessoal, em seus ambulatórios, conforme
relação de serviços a ser aprovada
pelo DiretpT do DA;
3 - executar serviços de prótese,
mediante anuência do Interessado edentro de tabelas de preços aprovadas
pelo Diretor do DA, periõdícamente;
4 - atender com prioridade o pessoat, nos casos de urgência;
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5
organizar as fichas odontoíõgicas do pessoal,
C -

Através da seção de AsSIS-

sêncía gocíal:
1 - instalar e orientar as "creches";
2 - fornecer medicamentos ao pessoal a preços de custo;
3 - controlar o serviço de aoreugrafia dos comensais dos Restaurantes
do S.A.P.S., do pessoal e de seus
famtlíares, promovendo o encaminhamente dos doentes e reexame dos suspeitos;
4 - providenciar a remoção do pes-

soal ou familiares enfermos'
5 - proporcionar, em casos de comprovada necessidade, tratamento mé-

dico e odontológico de familiares do

pessoal. n~ ambulatórios do S.AP S.;
6 - artdcular-se com maternidades,
para o encaminhamento de gestantes,
pertencentes ao pessoal ou quando forem suas dependentes:
7 - tomar as medidas que visem
prevenir acidentes no trabalho, organízando uma Comíssãc Interna de
Prevenção de Acidentes (C.LP.A.);
..~ ---: oríentar o pessoal para a Irequencia de cursos de aperfeiçoamento
e treinamento, mantidos OU não pelo
S.A.P.S.
Art. 76. São considerados obrrza-

tórios os exames de saúde de ~ qu~al
quer natureza e a recusa a êlea se
submeter, por parte do pesssoal, Implícará em. falta disciplinar.
Art. 77 -. Os diagnósticos médicos a
serem registrados em fichas, laudos 'ou
quaisquer outr{)s documentos, deverão
S'2r escritos em código, ficando os so"vidoresem exercício no SAMS Ob11gados a guardar sigilo profíssíonal sôbre os mesmos.
Art. 78, .N<lS cM<?S de licença par
prazo superior a quinze (15) dias ou

de prorrogação qUE' ultrapasse êSSé limite, deverá &:1' constituída. uma junta médica.
Art. 79. O SAM:S deverá exercer
suas ativi-dad-es em regime de plena
colaboração com os serviços médicos
competentes, das instituições de oreVidência.
.
sEÇAo III
DO SERVIÇO DE COMurnCAçÕES

ATt. 80,. O ?eniço doe Comunícaçôes
tem per finalidade controlar a movi~entaçào de documentos e a publica.çao do expediente em órgãos oficiais,
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articulando-se, para êsse fim com as
Seções e Turmas de Expediente e Administração.
Art. 81. Ao se compete:
A - Através da Turma de Recebimento e Expedição:
1 - receber, numerar, classificar
autuar, registrar, distribuir e expedii,
documentos oficiais e demais papéis
relativos MS órgãos centrais, fornecendo comprovantes aos interessados'
2 - registrar o trânsito interno dOO
processos pelos diversos órgãos centrais'
3 .:..... verificar se a correspondência
está redigida em têrmos e, quando a
nat~,reza do papel o reclamar, se está
devidamente selado e preenche as demais exigências legais e regulamentares;
4 proceder à apensação 0U jU11tada de papéis;
5 - manter, em arquivo próprio. os
proc~ss{)'S pend'éntes de solução, até
30 días .

B - Através da Seção de Informações:
1 - prestar informações sôbre a
m?vimentaçào dos processos em tramítaçâo nos órgãos centrais, oriem:J..ndo os Interessados quanto ao cumorimenta d-e exigências e formalidâdes
legais e regulamentares;
.
2 - provídencíar a publicação do
expediente doa órgãos centrais no
Diário Oficial, ou Boletim de Serviço
solicitando sua retifícaçáo, .quando
Sê" fizer necessário;
3 - expedir, certidões, exceto as relativas a tempo de serviço;
4 - examinar os processos COm despacho de arquivamento, provisório ou
definitivo, verificando se foram ~Ul11
pridas as formalidades legais;
5 - manter registro relativo às atividades de administração geral.
C - Através do Arquivo Geral:
1 - classificar e guar0ar, em ordem ..
Os processos, avulsos, livres e demais
documentos mandados arquivar, restaurando-cs. quando necessário;
2 - lavrar certídôss de documentos arquivados ou providenciar a reprodução de cópias, quando autorizado;
3 - dar vista de pareceres e deapachoa em processos arquivados, mediante ordem por escrito da autorí-.
dade competente:
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~ providenciar a remessa ao Arquivo Nacional de processos, livros e
demais documentos;
5 - providenciar, periodicamente, a
designação de comissões destinadas ao
exame de documentos sem valor, a serem incinerados, tirando mícrofotografia nos casos indicados.
Art. 82. Os documentos que derem
entrada no SC terão sua numeração
precedida da sigla S.A.P.S., mesmo
que sejam ortgfnárrcs de órgãos regionais ou locais..
Parágrafo único. será adotada a
classífícação por número, pelo -iome
da pessoa ou entidade interessada e
por assunto.

c -

tenção;

1 promover ou físcalizar a lím-'
peza das dep-ndênoias dos edíífcíoa,
do mobiliário e dos equi-pa,mentos;
2 - remover o lixo das dependên-

cias dos edifícios;
3 .- manter em perfeito estado de
funcionamento as instalações elétricas, hidráulicas, telefônicas -le gás,
esgôto e contra o fogo, solicltandn
prnvidêncíns a outros órgãos quando
necessário:
4 - ter em estoque o material Decessáríc à manutenção dos serviços
que Ih'3 são afetos.
SEÇÃO

Do

SEÇAo IV
DA ADMINISTRAÇÃO DE EDIFÍCIOS

Art. 83. A Administração- de Edifícios tem por finalidade zelar pela
segurança, conservação e limpeza nos
edifícios e dependências da autarquia
e seus bens móveis, bem assim manter
os serviços de Portaria.
Art. 84.

A Admi.n:StTação de Edi-

netos compete:
A -

Através da Por-arfa:

1 - maru-r, à entrada dos edltíelos, servidores incumbido-s d-e atender
ao púb-lico, prestando-lhe tnformaçôes
sõbre a localização dos órgãos do S.
A. P, S, e sôbrc os locais de trabalho d05 servidores:
2 - abrir e fechar as portas, dando
entrada no público nas horas regula-

menrares ;
3 - exercer as atcvldades gerais re-

Iacionadas à AE;
4 - manter Em funcionamento as
elevadores. quando fôr o caso.

B
cia;

Através da Turma de Vigilân-

1 - exercer vigilância permanente,
diurna e noturna, dos edificios, mediante o estabelecimento do serviço de

plantão:
2 - exercer continua vigilância no
qUCt;'2 refere à entrada e saída de

Atr·avé.s da Turma de Manu-

V

ALMOXARIF}.DO

Art , 85. O Almoxarifado tem POr
nbjetcvo a guarda e dtetribuíçâo do
material de expediente e ck . escritório a todos 013 órgãos do S.A P.S.,
bem como otcontrôle d-e seu consumo
e a previsão de SUa necessidade.
Art. 86. Ao Almoxarifado compete:
A - Atmvés da Turma de Conjrô108:

1 - controlar os estoques:
2 - organizar o plano anual de fornecimento, submetendo-o. através do
DA. à eco;
3 - controlar o consumo.
B - Através da Turma de Dístrtbuieão:
1 - armazenar o material;
2 - prü7iden6az a sua distribuição,
Capitulo VI
Do Departamento de Oonrabíhdade
Art, 87. O Departamento d<; ccntabilidade, órgão subordinado ao Dirercr-Garal, .tem por fim efetuare
centralizar a contabilidade econômica; financeira e patrfmonlal. or-ientar
os órgãos r-egionais e locais.. elaborar
a proposta orçamentária e realizar o
eontrôle da SUa execução, bem assim
opinar sôbre a. oportunidade
valor
da concessão de suprimen-os rotativos
ou especiais.

e

pessoas portadoras de volumes bem
SEÇAo

assim quanto à proteção contra in-

cêndíos ;
3 - tomar medíd'as doe emergência,
nos casos de incêndio, acidente. rurto. roubo, etc.;
4 - hastear a Bandeira Nacional.

DA

nrvrsxo

I

DE REGISTROS

CONTABEIS

Art. 88. A Divisão de Registros
contábeis tem por finalidade efetuar
os lançamentos da escríturaçâo cen-
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trahzada do
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S,A.P.S., fazer

os

ba-

lanços an uaís e balancetes mensais.
orientar e controlar os servícos de
contabiltdane
financeira e patrimonial dos órgãos regíonaís e locais, e

exercer o conrrôle dos pagamentos.
Art. 89. A Divisão .ie tzeg'ísrros
Contábeis compete:
A- Através da Seção dê Análise e
Olassíftcação ;

1 - elaborar. no início do exercício,
o plano de contas, conforme às exigências dos órgãos fiscalizadores, quant-o à demonen-açâo da execução orcamelltária:
2 - propor quatsquealterações

que se façam necessárias, no plano de
contas, durante o exercício financeiro;

3 - classíffcar os lançamentos contábeis das operações realizadas conforme a codificação e a Intdtulacão do
plano de contas;
.
4 - Verificar e analisar os relatórios
das inspeções e tomadas de contas na
parte financeira;
5 - conirtüar a movimentação de
fundes e al5' disponibilidades dos 61'·

gâcs reglonaís e locais;
6 - manter o contrôle das dispontbilldad-s do ,órgâo c-entral;
7 - levantar o balanço. efetuando
ns lançamentos ncccssáríos. à vista do
último -balanôet€
apr-sentad-, pala
DRC/SL.
8 - realizar a anális-e e contrõle
das contas patrímoníaís, de resultado
e de compensação:
9 - fazer a revisão dos balancete-s
levantados pela DRC/SL:
10 _ proceder à revisão e análise
dOG balanços;
11 - orientar tecnicamente a apresentaçâo dos trabalhos contáb-eis e
elaborar as demonstrações de interêsse da administração;
12 - orientar e controlar a contabilidade doa órgãos reg.íonaís e 10cais:

13' - organizar o processo de nrestaçâo anual d-e contas do Diietor~ral.

B - Através da seção de Lançamentos:
1 .-:.. executar os lançamentos elassifícados pela seção de Análise e ClMsificaçâo. por processo mecanizado ou
não:
2 ~ escriturar as operaçôes Tínanceíras, mantendo-as rigorosamente
a tuaüzedas,

EXECUTIVO

3 - levantar cs balancetes mensats,
anahtíoos e sintéticos.
C -Através da seção de Revíaão
de Documentos:
1
examinar, previamente, os
documentce e contas CUjo pagamento
a Tesourarta-Geral reja autorizada i>
efetuar;
2 - examinar "fi, posteríorl", para.
fins de aprovação OU impugnação, as
prestações dê contas de órgãos 011
servidores detentores de suprimentoa
básicos ou especiais. emitindo a
documentação necessária ao reembõlso_-dalS despesas e declarando os "110ttvos das responsabilidades cu glosas
verificadas. quando .fôr o caso;
3 - manter Os registros analíticos
necessártos ao ccntrôle do:s pagamentas que lhe compete autorizar;
4 - manter contrôle analítdco da
prestação doe contas de órgãos e servidores detentores doe supnmentcs básicos ou especiais. -com 05 detalhes
das responsabilidades ou glosas a regularizar, quando ror o caso:
5 - manter o registro dos suprimentes concf:didos a órgãos e servido;
res. controlando cs prazos das respectivas prestações de contas e comunicando a Sua transgressão:
6 - prestar Informações nos processes a. respeito de mat.érta de SU:l.
alçada. e preparar as ínformaçôes reIativas ao processamento de comproventes, reembôlso de -tesoesas por SU~
primentos básicos e aprovação doe sespesas pagas por suprimentos especiais.

D -

Através do Arquivo:

1 - arqurvai- os comprovantes dos
lançamenbcs efetuactoe;
2 - manter ordenados OS comprovantes referentes às contas que trancitarem pela Seção de Revisão de
Documentes:
3 - conferir e arquivar todos os
documentos contábeis, após os resp-ectiv-os lançamentos.

SEÇãO II
DA DIVISÃO

DE ORÇAMENTO

Art. 9''). A Dívisâo de Orçamento
tem por finalidade a coordenação e a.
fiscalização da previsão e execução
orçamentária.

ATOS

no PODER EXECUTIVO

Art. 91. A Divisão de Orçamento
compete:
A _ Através da Seção de ElabC>l'açâo Orçamentária:
1 - orgenlaar Cs anteprojetos das
propostas orçamentárias de cada exercício. reunindo os elementos necessários, e apresentá-los na forma e prazo
estabelecidos;
2 - informar a{)s órgãos interessados as dotações que lhe forem destinadas. bem como as modificações posterlores:
3 - acompanhar a execução orça..
mentária, através dos demonstrativos
mensais fornecidos pela Seção de
Contrôle Orçamentário, a fim de 00ter elementos para a previsão das
verbas do exercício seguinte;
4 - acompanhar a tramitação da
proposta orçamentária, prevenindo ,1
Seção de Oontrôle Orçamentário da
eventualidade da não aprovscâo do
orçamento para o exercício seguinte;
5 - prestar assistência aos órgãos
do S.A.P.S .. para perfeita compreensão e execução do Orçamento.
B - Através da Secâo de Ccntrôle
Orçamentário:
.
1 - examinar as propostas de despesa. a fim de classificá-las, conforme
a intitulaçâo do orçamento;
2 - emitir a documentacão necessárfa ã autorização da despesa:
3 - examinar a documentação referente às despesas. para aprová-Ia ou
impugná-la, conforme a existência o')
não de dotação de verbas indicando.
quando fôr o caso. as m-edidas necessárias à sua r-egularização;
4 - manter registro analítico das
dotações aprovadas,
das autorizações de despesas emitidas e dos saldos das dotações díspcníveís, rrgorosamente atualizado;
5 apresentar mensalmente, à
vista dos
registros analíticos da
execução orçamentária, demonstrativos

da utilização e disponibilidade

das verbas, inclusive das de pessoal;
6
propor as suplementações
de v-erba necessárias;
7
expedir instruções e nscauzar a SUg chservância,no sentido
de não serem efetuadas desocsas fera do duodécimo das dotações 01'çamentárias respectivas;
8 informar mensalmente aos
órgãos interessados os saldos de
verba existentes, ou sempre que as
despesas que efetuarem atinjam aos
limites das respectivas dotações.
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Capítulo VII

Do

Departamento de
mento

Abasteci-

Att. 92, O Departamento de Abast-ecimento,
órgão
subordinado ao
Diretor-Geral,
tem. por
finalidade
prestar assistência técnica no Que
se refere à aquisição de gêneros alimentdcíos, e efetuar o SEU benertctamento: realizar a industrlalízaçâc
de mercadorias
de
Interêsse do
S.A.P,S., e promover o abastecimento dos órgãos executivos.
SEÇÃO

I

Da DivisÕJJ de Subsistência

Art. 93. A Divisão de Subsistência. tem p01' finalidade estudar 08
p r o b I,e mas do abastecimento do
S.A.P,S., prestar integral colaboração . e assistência técnica
à
eco,

realizando, para êsse fim, as díligêncras, Estudos e pesquisas que lhe
sejam. solicitadas. controlar o arestecímento, consumo e vendas d03 órgãos executivos, e efetuar a estocagem e movimentação de gêneros para o abastecimento,
Art. 94. A Divisão de subsistência c-ompete:
a) Através da seção de Assistência
Técnica:
1 -'- executar as tarefas que Ihe
forem cometidas pela CCC!;
2 - estudar e propor normas de
requisição,
especificação,
embalagem,
padronização,
classificação,
codifi-cação e recebimento de gêneros alimentícios e seus derivados;
::1
determinar as condições e
realizar os exames técnicos que S~
tornarem necessários ao recebímento' e aceitação de gêneros admentícios, em colaboração com o DN;
4 elaborar o plano anual de
aquisição de gêneros ahmentícioa e
sua programação mensal Em arí.iculacâo com as unidades de subsistência regionais e locais e os demaís órgãos da DS;
5 apresentar relatórios mensais da execução do plano a que se
refere o item anteríor:
6 - organizar o registro dos for-.
neccdores de gêneros e materíet:
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estudar as áreas de produ-

ção de gêneros alimentícios do pais.

especialmente as que, pela localização ou por outros fatõrea econômiparticular in terêsse
cos, ofereçam
para o S.A.P.S.;
8 proced-er a pesquisas sôbre
2.8 safras e o custo médio da produção de gêneros alimentícios e de-

rívados, nos princípats c'Bntl'cs pro.dutoreg do pais;

9 - proceder ao levantamento do
custo e dos meios de transporte dos
centros produtores para os órgãos
executrvce:
10 - estudar e investigar a oscrlaçâo dos preços e a tendência dos
mercados interno e externo de gêne\'OS
alimentícios e derivados'
11
opinar, mediante s~licitaCão da autoridade competente, nos
processos relativos à aquisição
de
nêneros:
'" 12 ~ comunicar à DS os resuj ,
tados de seus estudos e Investiga-

ç&es;

13 ---:. coug tr, ordenai', registrar e
classificar qualquer informação econômica que interesse ao S. A. P S.;
14 - organizar e manter atualizc do Um cadastro regional e local
dos principais produtos de gêneros
alimentícios e derivados,
notadamente das cooperativas de produ-

ção;

15 - manter um serviço de informações sôbre a produção de gêneros alimentícios e seu consumo
pela população previdenciária;
16 - estudar o consumo dos restaurantes e as vendas dos postos
de subsistência e outras unidades
executivas, tendo em vista o planejamento de seu abastecimento;
17 - fornecer a CUt; e.ementos
que possam orientá-la na aquisição
de gêneros alimentícios e na orgamzaçâo do calendário anual de compras.
B - Através da Seção de Contrôle;
1 - acompanhar a execução dos
contratos e ajustes de fornecimento
de gêneros, para efeito do cumprimento de prazos de entrega, multas,
levantamento de cauções e demais
cláusulas e condições estabelecidas,
propondo a aplicação de penalidades
aos forneced~res faltosos;
2 - manter um contrôle atualizado
do movimento do Alenoxarríadc-Oen-

EXECUTIVO

tral, registrando as entradas, saídas
e baixas de gêneros:
3 - receber as requisições e autorizar o fornecimento aos órgãos tequísltantes:
4 - encaminhar à CCC os pedidas
de gêneros que não possam ser ateudídos pelo Almoxarffado-Oentral, ouvida, previamente, a Seção de Assistência Técnica;
5 - controlar as aquisições, consu:mo ou venda e estoque dos órgãos
armazenadores e executdvos, regíonata
e locais;
6 - organizar e fazer publicar,
mensalmente, no Boletim de Servíço,
a relação das aquisições efetuadas.
SEÇAo l i
DA DIVISÃO

DE PRODUÇÃO

Art. 95. A Divisão de ProduçãO
tem por finalidade a industrialização
de produtos alimentares e derivados,
bem assim outros artigos necessários
às atividades do S.A.P.S.
Art. 96. A Dívísâo de Produçâe
compete:
A - Através da Alfaiataria:
1 - confeccionar uniformes para
uso do pessoal do S.A.P.S.;
2 - ccnfeccíonar outros artefatos
da tecido para uso em serviço.
B - Através da Torrefação e Moagem:
1 - torrar, moer e acondicionar
café.
C
1

Através da Oficina Gráflca:
imprimir as publicações do

S.A.P.S.;

2 - imprimir os papéis de expediente e embalagem;
3 - encadernar os volumes usados
do S.A,P.S.:
4 ~- executar trabalhos de gravação e composição, manual ou mecânica.
D _ Através da Pantücação:
1 - fabricar pães, biscoitos e doces.
SEÇAO III
DO llLMOXARIFADO CENTRAL

Art. 97. O Almoxarifado Central
tem por finalidade receber, aceitar.
armazenar e distribuir gêneros alimentícios e outras mercadorias de
consumo.

ATOS
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Art. 98. Ao Almoxarifado-Central
SEÇAo IV
compete:
DO SERVIÇO AGROPECUÁRIO
A - Através da Seçã-o de ReoebtArt. 100. O Serviço I\g'·cpecuário
menta:
1 - receber, conferir e aceitar as
tem por finalidade superintender e
gêneros e mercadorias de consumo,' controlar as atividades de produção
devidamente verificados por três seragrícola e criação de animais, indusvidores especializados, que justificatrialização de produtos vegetais e
rão a sua aceitação ou recusa, solteianimais, com o fim de abastecer :as
tand-, representantes indicados pelos
unidades executivas regionaís e loórgãos competentes, se houver necais.
cessidade de exames técnicos;
Parágrafo único, As Granjas e
2 - encaminhar imediatamente as
unidades de produção agrupecuárla
mercadorias à Seção de Estoque;
situadas no Distrito Federal e arre3 - receber as requisições, devidadores, serão diretamente administrarmente visadas pela seçã-o de Oondas. pelo SAP,
trôle:
Art. Hll . Ao Serviço Agnpecuário
4 - dar baixa nas fichas de concompete:
trôle, enviando as requísíções ao
A - Art'ravés do setor de Granjas:
AC/SE, para a devida entrega;
5 propor a baixa doa gêneros
1 promover a exploração agrídeteriorados, solicitada pelo AC/SE,
cola especialmente de frutas, legucom visto de três servidores, encames' e verduras, tendo em vista as
minhando ri pedido ao Chefe da DS;
necessidades do S.A.P,S,;
6 - arenaaenar o material produ2 - desenvolver a criação de anizido pela Divisão doe produção.
mais destinadas ao corte e produção
de leite.
B
Através da Seção de Estoque:
B - Através do setor de Indústrias
1 - guardar oS gêneros alimentíRurais:
cios e as mercadorias de Consumo,
devidamente classificados e protegi1 - promover a industrialização de
dos;
produtos de origem vegetal ou animal;
2 -- fazer as entregas à vista de
2
efetuar o beneficiamento,
requisições registradas e visadas pela
acondíctcnaenento e transporte dos
Seção de Contrôle:
produtos:
3 - manter registro do movimento
: ;: - procürar manter 8 tarn-icacão
de entradas, saídas e baixas, remede produtos alimentares dentro dos
t-endo cópia à DS/SC;
planos do cardápio em vigor nos
4 - remeter à DS/SC uma via dos
órgãos executivos que abastece.
documentos de entrada do material;
Capítulo VIII
5 co-operar Cem à DS/SC no
levantamento mensal do inventário
Do Departamento de Nutrología
físico, balanço e balancetes p-or esta
art , 102.
O Departemento
de
efetuados:
Nutrologta, órgão subordinado ao Di6 - realizar, semanalmente, a veretor-Geral, tem por finalidade rearificação do estoque, .enviando cópia
lizar estudos e pesquisas relativos a
à DS/SC;
problemas de alimentação, orientar
7 - efetuar as inventários e bae inspecionar as atividades técníccalísnentares e promover medidas de
lanços que julgar necessários, além
dos periódicos;
educacâo alimentar, bem como de.
planejament., dietético, aplicáveis à
8 - realizar, mensalmente, um ba-.
comunidade,
lancete de verificação do estoque,
enviando o resultadn à DS/SC.
SEÇãO I
Art . 89, O DAb deverá enviar, seDA DIVISA0 DE ORIENTAÇÃO ALIMENTAR
manalmente. ao DCa, uma via dos
documentos de entrada, saída e baixa.
de gêneros alímentícíos e outras merArt. 103. A Divisão de orientação
cadorias de consumo.
Alimentar tem por finalidade plane-
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EXECUTIVO

[ar, orientar e controlar, sob o ponto
visttadoras
de
alimentação,
ou
outros técnicos especialízados, ativide vista nutricional, a atividade dos
órgâcs executivos do S. A. P. S. e
dade educacional sistemática, junto
às famílias de previdenciários com
os restaurantes e refeitórios por êle
o objetivo de orientá-las sôbre 03
fiscalizados, e exercer ação educacional junto a indivíduos, grupos e
princípios de uma alimentação racional, econômica e nutritiva, for_',
coletividades.
mando uma mentalidade farmliarrzaArt. 1M. A Divisão de Orientação
da cem as questões pertinentes à.
Alimentar compete:
alimentação;
A - Através da Seção de Dieté4 ~ efetuar visitas domiciliares àS
tica e Díetoterapia:
famílias de prevídencíárhss, mínístrando-Ihes ensinamentos práticos.
1 - planejar e orientar a alimende
ordem técnico-econômica. em
tação de coletividades;
matéria nutricional;
__
2 - cooperar nos estudos relatt5- ~ elaborar material adequado
VoS a problemas de alimentação. vipara servir de base à divulgação de
sando corrigir as falhas e deficiênassuntos de Interêsse da alímentaçâo
cias apresentadas nas dietas das popopular, a ser fornecida", DD,8R;
pulações;
fi organizar e manter mostruá3 - orientar tecnicamente a alirios abrangendo alimentas e produmentação fornecida pelo S. A. P. S .•
tos ahmentícíos, aspectos relativos à.
.nos seus restaurantes, em instituiPatologia, da Nutrtçao. e peças anações públicas e particulares e nos
tômicas de animais e vegetais;
restaurantes fiscalizados;
7 - manter intercâmbio cem ins4 - prestar assistência técnica às
tituições' congêneres, nacionais e esinstituições públicas ou particulares
trangeiras.
em matéria de alimentação. emitindo
.parecer sôbre o assunto;
C - Através da Seçã-o de Coorde5 - planejar e orientar a alimennação Nutricional:
tação adequada de
prevideneíártgs
1 - coordenar Os trabalhos das
enfermos, em regime de trabalho ou
Nutri.cionistas, transmitlndo-Ihes
as
inativos, não Só nos restaurantes do
instruções emanadas da DOA e Os
S. A. P. S. como em outras ínattresultados das inspeções
realizadas
tuíçôes que o solicitem;
pela DDA-SIEE;
6 - promover assistência educacio2 - efetuar experiências culinárias
nal, de natureza alimentar, junto aos
e coquinártas com alimentos
enfermos.
.
3 - prestar assistência nutricional
B - Através da Seção de Inspea entidades públicas e particulares;
ção e Educação. Alimentar:
4 efetuar; quando solicitada, 05
cálculos dos planejamentos aümen1 - proceder ao oontrôle técnicoalimentar dos restaurantes, cantinas. teres e das dietas, organízedos pelo
refeitórios, postos de subsistência e
DOA/SDD.
demais unidades de venda de gêArt. 105. A chefia da seção de
neros mantidos pelo S. A. P. S. e Coordenação
Nutricional é privativa
emitir parecer sôbre as condições de
de Nutricionista.
instalação e funcionamento dos mesmos;
SEÇÃO LI
2 - inspecionar, em caráter permanente, verificando o seu fumoíoDA DIVISÃO DE INVESTIGAÇÕES
namento do ponto de vista nutroNUTROLÓGICAS
lógico, os restaurantes, Postos
de
subsistência e deenaís unidades
de
Art. lOG. A Divisáoje Investigaalimentação e venda de gêneros do
ções Nutrológtcas Í>2m por finalidade
S. A. P. S., examinando as refeiefetuar pesquisas e estudos de natuções fornecidas ou gêneros vendidos,
reza biológica e anátomo-patológíca,
bem como os restaurantes e refeitóem animais de laboratório, e de narios fiscalizados pela entidade,
de
tureza bioquímica, para c.snplemenacôrdo com a legislação em vigor;
tacào dos estudos sôbre doenças metabólicas,
análises da co-nposrçâo
3
realizar, por intermédio de
química dos alimentas, exames e pesmédicos nutrólogos, nutrtc'omstas e
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quisas bromatológícas,
esn do da
matéria-prima alimentar e r.rouutos
ahmen tícíos sob o ponto de 'vista da.
tecnologia alimentar, e realizar inquéritos nutricionais, em todo o pais,
abrangendo os aspectos sócr.t-econômico e físíopatológíco do,", grupos
inquiridos.
Art. 107. A Divisão de Investigações Nutrológícas compete:
A - Através da Seção
Pesquisas
Nutrológtcae:

de

1 --...: promover a criação de animais de laboratório;
2 realizar pesquisa-s e estudos
relativos à. fisiologia da nutrição e
às doenças da nutrição;
'3 - proceder a estudos e- pesquisas anátomo-patelógícas, relacionadas às pesqutsas biológicas;
4 - realizar estudos sôbre o valer biológico
dos alimentos, . partícularmente daqueles obtidos econômicamente, no pais;
5 realizar estudos e pesquisas
sôbre os metabolítos no organismo
humano e animal, assim cama sua
dosagean ;

ri -

efetuar a coleta de material

e as análises que se tornarem necessárias à.s suas atividades e aos
inquéritos nutricionais;
, 7
realizar pesquisas sôbre o
estado de nutrícão das cctetdvidades em geral, abrangendo OS aspeetos sócio-econômico e f.!~:cpatoló
gico dos grupos inquiridos;
8 estudar, através de inquéritos, os hábitos alimentares das coletividades trabalhadoras ;
9 - coletar, apurar e analisar os
dados sôbre os ínquérttos nue realtser, solicitando,
se necessário,
a
cooperação da DDEjDEIv..':.
B - Através da Seção de Tecnologia Alimentar:
1 - realizar estudos sôbre a obtenção da matéria prima alimentar e
produtos derivados, assim como sua
conservação, envase e armazenamento; especialmente aplicados ao meio
brasileiro e considerando o aspecto
econômico do problema.
2 - efetuar estudos sôbre enrtqueeísnento alimentar;
3 - proceder ao exame de santdade e estado sanitário doa alim-entos;
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4 - realizar. estudos sõbre a padronização e ctassír.cação- dos alimentes utilizados ou vendidos pelo

s.

A. P. S.;
5 - elaborar as tabelas regionais

alimentos brasileiros, tendo em
vista seu valor nutricional.
C Ai'ravés da Seção de Análise
de Alimentos:
1 - proceder à análise da composição química dos alimentos;
2 realizar os exames de laboratório necessários à veríftcacâo da
sanidade e estado sanitário dos alimentos.

de

capítulo IX

Do Departamento de Divulgação
e Estatística
Art. ioa. O Departamento de Divulgaçâo e Estatística, órgão subordinado ao Diretor-Geral, tem
por
finalidade promover ampla difusão,
principalmente junto à coletividade
trabalhadora, dos princípios e normas de alimentação racional, levantar, analisar e divulgar a estatística
da instituição, e efetuar as apurações mecanizadas necessárias a qualQuer de seus órgãos.
SEÇAo r
D.A

DIVISÃO

DE DIVULGAÇÃO

Art. 109. A Divisão de Divulgação tem por fim realizar a publicidade dos preceitos da nutrição correta, de forma a atingir diretamente
as classes trabalhadoras.
Art. 110. A Divisão de Dívulgaçâo
compete:
A Através da Seção de Redação:
1 - promover a educação alimentar das coletividades
prevídenciãrias, de modo a sugerir a criaçãode hábitos alimentares
racionais,
com base nos elementos fornecidos
pela DOAjSIEA, utdltzando. .--le preIerência, Os veiculas de propaganda
oficial, ou que ofereçam divulgação
gratuita ou mais econômica, e as
de ação mais eficiente junto à massa trabalhadora;
2 - divulgar conhecimentos sôbre
questões
nutricionais,
fornecendo
material para difusão nos serviços,
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de rádío, discotecas e bíblíoteeas do

s. A. P. S.;

3 - executar os serviços de redaçâo necessários ao cumprimento dos
fins do Departamento;
4 r-: informar e esclarecer ao comunidade a respeito da organização.
oesenvolvímento, objetivos '" ;;erV1COS
prestados pela instituição, utilizando,
de preferência, os veículos citados no
item 1;
5
publicar obras de caráter
técnico, científico e de difusão p0pular, relativas a conhecimentos alimentares, de acôrdo com as planos
e programas editoriais que organizar,
anualmente, em
colaboração
com o DN;
6 - editar veículos impressos e
organizar programas nas emissoras
oficiais, destinados ao realizar propaganda alimentar;
7 - Executar as tarefas de revisão
tipográfica e paginação que lhe competirem.
B _ Através da Seção de Relações
Públicas:
1 - Planejar. orientar ou executar
os contatos dos órgãos da entidade
com o público;
2 - Planejar e orientar, nos estados e territórios. assim como efetuar,
no Distrito Federal, as inscrições das
pessoas com direito à assistência da
instituição;
3 Promover a distribuição ou
venda das publicações editadas pela

Divisão:
4 - Accenpanhar o noticiário referente à autarquia, dando conhecimente do mesmo à Direção Geral,

através do Chefe da DD e Diretor do
DDE, quando necessário, 'e preparar
as respostas e esclarecimentos cabíveio, coligindo os dados precisos;
5 - Recolher e renonder às reclamações e sugestões do público, relatávas aos serviços da autarquia, dando
cíênc.a das mesmas ao órgão interessado. quando fõr o caso;
ô Estimular, com os meios a
seu alcance. a elevação do nível cultural dos assiatídos pela instituição
visando maior rerrdímento nos trabalhos de educação alimentar, através da realização de concursos culturais, e de outros trabalhos educativos;
7 - Executar as tarefas técnicas
referentes ao funcionamento dos ser-

viços de rádio, à fotografia e à filmagem;
8 Organizar e administrar as
Bibliotecas, Discotecas e serviços de
rádio;

9 - Providenciar a exibição de filmes educativos para os previdencíártos:
10 - Promover. através dos órgãos
sob sua admínistraçâo, a elevacãc
do nível cultural dos assistidos pela
entidade, objetivando resultados mais
eficazes da propaganda alimentar
realizada junto aos mesmos.
C - Através da Seção de Desenho:

1 --:- Executar C\'; gráficos, desenhos
e ilustrações, necessários M desempenho das atividades do DDE, ou
atendendo a pedido de outros órgãos
da entidade.
SEÇAO TI

Da Divisão de Estatística e

zação

Mecani~

Art. 111. A Divisão de Estatística
e Mecanização (DETh1) tem por finaItdade realiza-r a coleta e apuração
de dados. elaborar a sua apresentação sob forma estatística e fazer a
sua. análise. bem como efetuaras trabalhos de apuração, contrôle e registro mecanizados. para todos os órgãos do S.A.P.S.
Art , 112, A Divisão de Estatística
e Mecanização compete:
A - Através da Seção de Coleta
e Apuração:
1 - coletar dados estatísticos de
todo os órgãos do S.A.P.S., bem
corno realizar as coletas de elementos
e os ínquérítcs estatísticos solicitados
pelo Chefe da DEM ou da D"FMj8A;
2 - fornecer os dados, devídamente codificados, à DEM/SM, r-wa apuração, ou apurá-los manualmente,
quando rôr o caso;
3 - manter um arquivo completo
dos elementos numéricos que apurar
e tabular, relativos às atividades do
S. A. P. S.
ou com estas relacionadas:
4: - tabular os elementos apurados
€' encaminhá-los à
Seção de Aná-

use:

5 - comunicar ao chefe da Dívtas omissões ou auras..'s na remessa dos dados, para que êste tome

sào
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as devidas providências, junto ao
Diretor do DA;
6 - remeter diretamente, mediante
recibo, os pedidog de dados constantes dos questionários elaborados pela
Seção de Análise.
B _ Através da Seção de Análise:
1 elaborar os modelos de mapas e questionários para a coleta de
dados, de acôrdo com o plano anual
de trabalho organizado pelo Chefe da
Divisão, hem como os planos dos inquérttos estatísticos que julgar necessários ou lhe forem solicitados, e
encaminhá-los à DEI<A/SGA:
2 - organizar a estatística das atividades do S A P S. ou daquelas
com ela relacionadas;
3 - estudar todos Os elementos estatísticos Que receber, encaminhando
suas ooncfusões aos órgãos ínteressadcs;
4 - manter um fichário de contrô1e estatístico de consumo e do movímente de entrada e saída de mercadorias, devidamente discriminado;
5 - manter um arquivo de todos
08
dados estatísticos de que díslJuzer;
~
6 - atender a quaisquer pedidos de
estatísticas cu gráficos, através do
Chefe d), Divisão, ou diretamente,
quando a solicitação partir de órgão
do S.A.P .S. e tiver caráter urgente;
7 - enviar ao Chefe da Divisão,
até o dia 15 (quinze) de cada mês,
uma síntese do movimenta geral do
S. A. P. S"
correspondente ao
mês
anterior, a fim de ser encaminhado
ao Diretor-Geral e, até o dia 30
(trinta) de janeiro o relatório estatistáco anual;
8 - apresentar à Direção Geral ou
aos dirigentes dos órgãos interessados, Em forma de sugestões objetivas,
os resultados das análises que proceder;
9 - organizar uma publicação trimestral das estatísticas do S.A.P.S.,
entregando-a à Oficina G' a-ice da
DPd até o dia 15 (quinze) do mês
subseqüente ao respectivo trimestre;
10 - solicitar, através do chefe da
Divisão, a publicação dos dados cuja
divulgação julgar conveniente no Boletim de Serviço do S.A.P.S., ou em
separado, quando a sua inclusão na
publicação mencionada
no item 9,
importar na perda de sua atualidade;
11 - dar parecer a respeito da matéria que exija o conhecimento de

Estatística ou, em particular, da estatística das atividades do S. A.
~. S.;
12 - opinar a- respeito da criação
ou extinção de órgãos do S.A.P.S.,
11a parte que diga respeito à análise
estatística;
13 - elaborar estatística atualizada, discriminativa e comparativa, dos
índices do custo de alímentação. do
rendimento do trabalho, dos preços
ele coenpra e venda de gêneros e material, dos custos (de produção, dos
serviços e das refeições fornecidas),
da movimentação de mercadorias e
do movimento de venda de gêneros e
refeições.
C - Através da Seção de Mecanízaçâo:
1 preparar as fôlhas de pagamento de acôrdo com os dados forn ecidos pela DP;
2 - elaborar as relações analíticas
dos descontos efetuados em
Iôlhas
de pagamento;
3 - elaborar os relações dos créditos consignatários;
4 - levantar os dados sôbre pessoal
e preparar o cadastro mecanográfícc
em cartões eletróídes:
5 - executar os traba.hos mecanográficos, de apuração numévíce. e tabulação, dos órgãos cantra.; e da
DRDF;
6 - executar os trabalhos de apuração, contrôle e registro mecanizados dos órgãos centrais, regionais ou
locais, que lhe forem enviaoos inclusive, quando fôr o caso, os referentes
ú
contabilidade e contrôle de estoque;
'7 - realizar a apuração mecanizaca dos elementos estatísticos que lhe
forem encaminhados vela DG'lV1!SCA.
Art. 113, A omissão ou retardamenta na remessa de dados à DEM
constituem Infração disciplinar, pela
qual será responsabihzado. em qualquer caso, o dirigente do Ól\i·iic falto50,
punível com a repreensão dos
responsáveis e, em caso d-e r-eincidência, com a suspensão do servidor que
lhes der causa e a destituição do seu

chefe:
CAPíTULO

X

Do S-erviço de Engenharia
Art. 114 - O Serviço de gngenharta
(SE), órgão diretamente subordina-

I
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do ao Diretor-Geral. tem por finalidade construir, ou fiscalizar a construção, remodelar, adaptar e conservar 'os imóveis do S.A.P.S. ou ocupados per seus órgãos, elaborar os
respectivos projetos; especificações e
orçamentos, estudar e sugerir,
em
colaboração com os órgãos competentes, padrões e normas para a edificação de prédios do S.A.P.S., executar ou fiscalizar a instalação, re-

cuperação e manutenção e conservação de máquinas, equipamentos,
Instalações e móveis, e Iíscahzar.
juntamente com o DN, o cumprimento das normas relativas à construçâo de refeitórios e restaurantes
por emprêsas
particulares, examínando os respectivos projetos.
Art. 115. Ao serviço .de Engenharia compete:
A - Através da Seção de Planejamento:
1 - planejar as obras do S.A.P.S.;
2 - projetar as instalações hidráulicas e elétricas dos projetos arquitetônicos;
3 - elaborar todos os desenhos de
oetalnes que se tornarem necessários
à perfeita execução das obras e instalações;
4 ~ efetuar o cálculo das estruturas dos projetos e respectivo orçamento;
5 _ arquivar os originais dos desenhos. especificações e orçamentos;
6 - examinar e opinar a respeito
dos projetos de restaurantes e refeítortos. submetidos ao S.A.P_.S. por
empresas particulares em decorrência
da legislação em vig-or;
7 - consultar, .sempre que necessárío.. as outras seções do SE para a
organização perfeita dos projetos e
especificações.
B ~ Através da Seção de Obras:
1 - dirigir as obras executadas
por administração direta e fiscalizar
as executadas per empreitada;
2 - executar as obras de acôrdc
com os projetos e especificações aprovados, obedecidas as dotações
das
respectivas verbas;
3 - propor as modificações de projetos ou de especificações que se tornarem necessárias e comonícá las,
para oonveníente alteração nO projeto original;
4 - ' propor, em tempo oj.ortuno,
com a devida justificação, ao Diretor

EXECUTIVO

d-o SE, o refôrço das verbas destinadas a obras, quando necessário;
5 - solicitar a aquisição de material que julgar necessário;
6 - proceder às tomadas de preços para os contratos de mão de-obra,
quando houver delegação da CCC;
7 -~ participar qualquer vício de
construção ou infração de dísposíçôes
de contrato, por parte de empreiteiro, propondo aplicação de penalidade
ou rescisão do pacto, conforme o
caso;
8 - c-ertificar a prestação de terviços, para O processamento de pagamento aos interessados;
9 - organizar e manter em dia o
cadastro com as plantas e dados a
respeito dos imóveis do S.A.P.S.;
10 - manter atualiz.a1do o registro
das despesas com as obras a seu C8,1'go. dando conhecimento. em tempo
oportuno, das alterações ocorridas,
para efeito orçamentário;
11 - promover vistorias periódicas
nos prédios utüízados pelo S.A.P.S.
C - Através da Seção de Instalação e Manutenção:
1 - dirigir. efetuar ou vistoriar as
obras relativas a instalações OU repar-os especializados ou quaisquer outras, tais como instalações rrtgorütces, elétricas, de água quente, de
água gelada e demais per-ttncr-tes às
suas atribuições, nos imóveis utilizados pelo 8.A.P,S.;
2 - fiscalizar as obras constantes
do item anterior, quando realizadas
por empreitada;
3 - propor ao Diretor do SE as
modíflcaçôes nCG projetos ou especificaçõ-es, que se tornarem necessárias e comunicá-las, para conveniente alteração dos prnjetos originais;
4 - manter atualizado o registro
das despesas com as instalações a seu
cargo, dando conhecimento, em bempo oportuno, das alterações ocorridas,
para efeito orçamentário;
5 - executar as instalações e reparos de acôrdn com os projetos e
especificações aprovados, obedecidas
as respectivas dotações orçamentártas:
6 - proceder às tomadas de preços necessárias aos contratos de mãode-obra. para execução das Instalaçôes a seu cargo, por delegaçãr, da
CCC;

ATOS

DO

PODER

7 - participar qualquer vicio da
instalação OU infreçâo de dtspcsições
de contrato, pnr parte de empreiteiro, propondo aplicação de penalídades ou rescisão doe contrato, oonforme o caso:
8 - certificar a prestação de "e1'viços para o processamento de pagamento aos interessedns:
D _ participar a conclusão das ínstalaçôes a seu cargO e sob a sua riscausação direta;
l() verificar o funcionamento,
condições de confecção e outros detalhes das instalações, antes do recebimento das mesmas. exigindo do
contratante, empreiteiro ou fornecedor, conforme o caso, que proceda por
sua conta, a tôdas as experiências necessárias àquela verlffcaçâo11 -

°

Através do Depósito:

E -

1 rec-eber, conferir, guardar e
catalogar o material em d-esuso e
recuperável:
2 - promover a recuperação do
material;
3 - ' providenciar a baixa do material julgado imprestável;
4: - propor e venda do material
~ que S2 refere O item anterior.

F - Através das Oficinas:
I - realizar OS trabalhos doe .fabricação de sua alçada;
2 - efetuar os reparos e serviços
de conservação de sua especíedidade.
capítulo XI

Do serviÇo de Transporte

manter um serviço permanen-

te de conservaçâr, e reparo de máquinas. aparelhos e utensüíns pertencentes ao S.A.P.S.;
12 - reparar os danos nas instâIaçõea hidráulicas e elétrícas e na
rêde de esgotos dos imóveis vinculados ao S.A.P.S.;
13 - executar quaisquer consertos,
por íntermédíc de SUas oncínae;
14 - reparar os danos o-orncos
nas instalações espeeíalízadas, ou alertal', nesse s-entido, as Turmas de manut-enção dos órgãos;
15 - manter uma equipe de plant.ào. constituída dos profissionais juigados necessárícs:
15 - manter o pessoal necessárto
para vistoriar permanentemente 08
restaurantes e outros órgãos executaV05. controlando o funcionamento e
a conservação das suas vínstalaçôes.
meteres e máquinas;
17 _ realizar vistorias periódicas
das ínstalaçôes. máquinas. motores e
equipamentos. bem como promover a
sua lubrificação e limp-eza permanentes.
D _ Através elo Almoxarifado:
I - receber. aceitar, conferir, examinar ou fazer examinar e guairdar
o material novo ou recuperado;
2 - distribuir o material mediante requíaíçâo:
3 - manter
registro do' material
armazenad., e balancear OS estoques.
de acôrdo com as normas de serviço.
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Art. 116. O serviço de Transporte
tem por finalidade O transporte je
mercadorias do S.A.P.S. e do seu
pessoal, em objeto do serviço, e manter em perteíto estado de funcionamento, lubrificação e Iímpêza as viaturas do s.A.P.S.
Art. 117. Ao Serviç-o de 'pramsporte
compete:
A _ Através da S-eção de Conservação e Manutenção;

ea

prestar assistência mecânica.
viaturas e seus equipamentos;
2 - executar os serviços de mon1 -

tagem di: carrnçartas e equipamentos;
;) - executar pinturas de veículos
e máquínaa;
4 - executar as reparações, em geral, nos veículos, peças ou acessórios;
5 - manter em ordem as Iicnas
do histórico das viaturas, contendo
a díscrtmínaçân dos reparos -e trnbalhos de manutenção;
6 - regular, controlar e executar a.
manutenção e conservação periódicas de veículos e equipamentos;
7 - promover a recuperação de
acessórios, removendo-os para o Almoxarifado.
B -:- Atra-vés do Almoxarifado:
1 - receber. conferir, examinar ou
fazer exarrunan-, guardar e d!stribuir
o material adquirido;
2 - manter atualizado um fichário
de estoque dó material depnsítado;
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3 - atender àS requisições de : peças e acessórros:
4 - elaborar um mapa semanal. espectücatívo do material fornecido e
em estoque;
5 - proceder, mensalmente, a um
Jevantamento do estoque e balanço
do material sob a SUa guarda.
C - Através do Depósito:
1 - receber, conf-erir. guardar e
catalogar o material em desuso e re~
cuperável:
2 _ promover a recuperação do
material;
3 - providenciar a baixa do mstenal julga-do imprestável;
4: - propor a venda do material a
que se refere o item anterior.
D _ Através da Garagem:
1 - zelar pela guarda dos veículos
do S.A.P ..S .;
2 - executar os serviços de lubri-

ficação, abastecimento e lavagem de
viaturas;
3 - fiscalizar o movimento diário
de veículos;
4 - controlar o estoque e o 0011sumo de combustíveis e lubrificantes,
elaborando os respectivos mapas;
5 - atender às requisições de transporte na forma das instrúçôes que rcrem baixadas;
,
6 - controlar a distribuição e 1160
etc viaturas, de acôrdo com as normas regulamentares;
7 - proceder à manutenção primária, zelando pela conservação, Itmpeza e guarda das viaturas.
E - Através das Oficinas:
1 - realizar o fabrico de carroçarias, peças e acessórios de sua especialidade;
2 - executar os consertos que lhe
incumbirem.
Art. 118. Quando fôr antdeconômica a execução direta dos serviços
que lhes incumbem, na jurisdição das
DR e A deverão o SE e o ST fazer
O seu planejemento, orçá-los, orientar
os trabalhos e realizar o seu contrôle.
Capítulo XII

Dos Cursos de Nutrição
cursos de Nutrição
têm por finalidade. organizar.

Art. 119. Os
(CN")

EXECUTIVO

manter e controlar cursos para a formação de nutrólogcs nutricionistas.
vísltadoras de alímcntaçáo p -otísetoneis de copa e cozinha. além de ou"
trns de natureza cíentífíca, técnica
ou popular que sejam julgados necessários e convenientes, a juízo do Diretor-Geral, por proposta do Diretor
dos Cursos.
Art. 120. Os CN compcr-se-ân de
uma sede central situada no Distrito
Federal. e de escolas regionais.
Parágrafo único. A sede central
será dírtgide diretamente, . pelo Di~
retor dos CN, e as Escolas Regionaispor Diretores, subordinados ao uíretnr dns CN. Cada curso em runctonament-, terá um coordenador.
Art. 121. Caberá ao Diretor-Geral
aprovar, através de proposta dos CN,
o regime escolar. o nrnlte de matrículas e as eondíçôes de adrmssào, a
concessão de bôlsas de estudo. a programação e currículo dos cursas.
Art, 122. Poderão funcionar, nas
instalações dos CN. que lhes deverá
proporcionar os metes necessários. us
cursos de treinamento e aperfeiçoamento organizados pela coe, estabelecidos horários compatíveis.
Art. 123. AoS CN compete:
1 - realizar cursos de formação de
nutrólogos, nutricionistas, vísttadoras
de alimentação, profissionais de copa
e cozinha, além de outros d.:: tnte-êsse econômico ou social condizentes
com a finalidade do s.A.P.S.;
2 ~ promover, através do DDE, ampla divulgação das finalidades dos
cursos;
3 ~ articular-se com Instdtuições
Interessadas. públicas ou par-t'culares,
para a formação de profissionais de
mútuo Interêsse;
4 ~ colaborar com as entidades
sindicais. de empregados e empregadores, do comércio hoteleiro para a
formação de profíssíoneâs:
5 - elaborar planos de concessão
de bôisas de estudo, atendendo, sempre, ao critério nacional;
6 - promcver, em colaboração com
o DDE, reuníôes de técnicos em problemas de alimentação. cxp.eícõcs.
e outras formas de divulgação;
7 - promover, de modo permanente, o Iuncionaments, de cursos prátdCOS, de a..p erfeíçoamento, de treina.
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mente e de especialização do pessoal
dos órg!i.os executívog

de alimenta-

ção.
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Ai't. 126. As Turmas Adminístratí-,

vas - da DPd e do SAP. além 'as
atrrbuições genéricas, fixadas no artigo 124, caberá:

capitulo XIII
D~

seções -e Turmas Admínistratívaa

Art, 1Q4.

ÀS

Seções OU Turmas Ad-

mmtstrativas compete:
1 - executar os trabalhos de exp-ediente do órgão que integrarem,
mclusiva cs trabalhos mecancgráfícos;
- ' articular-se com os órgãos
administração, cujas normas e
métodos de trabalho devem obedecer;
3 - controlar a movimentação interna dos processna. Pa.péis e correspondência, nos órgãos em que estão Integrados;
4. - exe-cutar ou COntrolar as providências legais relativas a pessoal,
material, orçamento, comunicações e
conservação das sedes:
5 - zelar pelo exato cumj.rímento
2

de

das leis e ..tos regulamentares. bem
assim as dêterminações emanadas
das autcrtdades superiores;
organizar a coletânea de pu-

6 -

bhcaçôes oficiais que Se relacionem
com o órgão a que pertencem, e o
S.A.P.S. em geral;
7 - providenciar a remessa de informaç6es e o preenchimento de boletins e mapas, se licitados per outros órgãos, e r-emeter, noS prazos
Iixados, os dados destinado, à DEM;
l:I - coligir el-ementos para o relatório do órgâo .
Art. 125. A Seção Administrativa
Procuradoria, além das atribui~Õ2S
constantes do artigo antece-

da

dente. compete:
u)

administrar a Bibliúteca da Pro-

curadorta:
b) guardar, classificar e organ-zar
'nchárfc dos trabalhes elaborados peh procuradoria;
CI

manter um ífchârlo de jurtslegislação ~ atos regula-

prudência,

mentares:
d)
ter em ordem as coleções dos
eJ

ctos à DENljSCA e CCC ~

Capítulo XIV

Das Delegacias Regionais e Agências

AIt. 127. &

.Delegaclas Regtonats

e Agências, no território de sua ju-

risdíção, têm por finalidade administrar cs órgãos ex€'Cutivos regionais
e Iocaís, respectivamente.
Parágrafo único, As D.R. admíníetl"ar~.{l as Agências que lhes forem
stzocrdínauaa.

Art. 128. Compete às Delegacias
Regionais e Agências:
A ~ Através 'de eeus órgãos dírfgentes:
1 - orientar, dirigir e controlar as
unidades executivas, tomando as

providências necessárias ao seu bom
tun c!onamen to;
~
- cumprir e fazer cumprir as
normas legais, regulamentares e regi.
mentaís, relativas
aos seus servit.;·GS;
:~
- representar a autarquia pe.rante as entidades públicas OU prf..
vactas. sediadas na SUa juriSdição·
quando lhes fôr delegada tal competêncía pel.) Diretor-Geral;

4 ~ realizar o abastecimento e dístrtoutçâo de gêneros, necessário ao
cumprimento das tarefas dos órgãos
executivos,
'
B - Através de seus órgãos executiVos:
.
1 - fornecer refeições €. gêneros
anmentícíes:
2 prestar assistência educativa,
cultural e recreativa, visando o
aperfeiçoamento dos conhecimentos e
condições nutricionais,

ates ofi-

ArL 1;2-9. As nR e A terão autonomia administrativa, dentro dos li-

arquivar a dccnmentação r-elabens .Imôveis do patc-ímômc

mites e de acôrdn com as COndições
estabalecídas n-este Regimento e na.
regulamentação interna da autarquia, ressalvadas as atribuições de

órgãos
ciais;

tiva

1 _.- ccntrctar a produção, a armazenagem e a distribuição;
2 - manter o cr'ntrôle dos custos
<l-e produção, remetendo os resuita-

de

divulgação dos

8.{)3

do S, A.

P. S.

ATOS

672

DO

PODER

supervisão, ortentação e contrôle, técn100 ou administrativo, dos órgãos
centrais.
Parágrafo único. Apesar de se enc:ntl'ar-em sob a sUbordinação admi-

EXECUTIVO

9
superintender a gestão doS
negócios e 8.S operações do S. AP. S,
de acôrd.j com o plano de ad.ntmstração aprovado;
11) autorizar a execuçâ-, do or-

nistrativa das DR ou A, são tecnicamente subordinados:
a) ao DN - ce Restauruntea, Can-

cemento:

tinas, Refedtórtos, DRISDA e AlTO.

aüenaçâr, de' bens;

na parte relativa às atribuições do
Departamento:
b) ao DDE - as Bibliotecas, Discotecas, DR/SOA e A/TO, na parte
correspondente às atrrbuíções do Departamento:
c) ao SAP - as Granjas e unidades de produção agropecuária;
d) à I - as DR/SF e A/TF.
TíTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DE DL.~ÇÃO
E CHEFIA

Capítulo I

Da Direção Geral
Art. 130.

Ao Diretor-Geral com-

pete:
t -

Supervisionar, dirigir,

coordenar e "ccntrolar

or~t:ntnl',

as atívídades

do S. A. P. S.;
:2 - despachar Com o Ministro do

'Trabalho. Indústrta e Comércio e
cemaís autoridades superiores:
3 - avocar, quando julgar necessário, a decisão de assuntos da
competência de autoridades que lhe
são diretamente subordinadas;
4 _ despachar com os dirigentes
dos -órgâoa centrais;
ti - expedir atos regulamentares e
normativos;
6 - submeter, anualmente, eo MitllStro do Trabalho. Indústria e Coniércin, o plano de administração,
:.eompanhado da respectiva proposta
orçamentária, assim como, o relatôrio do exercício encerrado;
7 - enviar ao Ministro do Trabalho,,, Indústria e Comércio. para OS
ereítos do disposto no artigo 77. item
II da Constituição Fede-al ;J. prestação anual de contas;
8 - propor ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comérci.o a alteração dos quadros e tabelas de pessoal ;

11 - autorizar e adjudicar as concorrêncías públicas para fornecimentos, execução de obras e s-rvlços, ou

12 - 'assinar oU homologar 03 cen-

tratos de qualquer natureza, de Que

resultem receitas OU despesas;
13 - assinar, com o TesoureíroGeral, as cheques oU ordens aôbre
uepósttoa bancários, passar ""~ciooS
ne valores e títulos e dar qurtaçãn,
quando o cheque, ordem, rf'".cib o oU
tlUltaçã.o fôr de importância superior a Cr$ 200.000,00 r duzentos
mil cruzeiros);
14 _ suprimir Turmas e órgãos
executivos:
15 - fixar a totaçâo numérica dos
órgãos centrais. regionais e locais;
16 - llomear, admitir, exonerar,
demitir, dispensar, readmitir, retntegrur, promover, conceder melhoria de
salário, aposentar, e baixar, enfim,
todoS OS atos de provimento, vacância, admíssâo ou dispensa, referentes
i1.c pessoal do S.A.P.S.;
1'{ dar Posse aos dirigentes de
ÓTg~.1..0S que lhe são diretamente subordinados;
18 - elogiar e impor penas discíplinares:
19 - autorizar ou conceder remoçào e transferêncla;
2() conceder férias e licenças aos
dlrrgentes ' e servidores que lho: são
imediatamente subordinados;
21 - homologar concursos e provas
de habilitacâ-, e de transferência de
carno oU funcãn ;
22 - assinar, juntamente Cem o
Diretor dos CN, os diplomas e certdrtcados de conclusão de curses:
23 multar OU suspender fornecedores que não cumpram cláusulas
contratuais OU obrigaçhes assumidas,
OU declará-Ics inidôneos, quando se
ta-atar de fornecimento feito através

da coe:

2~ detsrmmar a Instauração de
processo administrativo e sotícívat &:1
Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio a prisão administrativa de
servidor, nos casos previstos na iei;
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25 - fixar vantagens, indenizações
c arbitrar honorários;
26 - arb.c-ar a gratificação de representaçãn;
27 - fixar as vantagens por centuta devidas a ser/ido! desígnad-, para
serviço ou estudo -TIo estrangeiro;
28 - antecipar oU prorrogar o período normal de trabalho;
29 _ decidir as solicitações, pedidos
de reconsidoraçãa e recursos que lhe
forem dirigidos;
30 - conceccr bõ.sas de estudos;
31 - prestar à De e ao Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio asinformações que solicitarem;
32
representar o S.A.P S., em
juizo OU fora dêle;
33 ~ assinar acôrdos e convêmns
com entidades públicas e privadas, e
especialmente, para OS fins previstos
nos artigos 36 e 37 do Decn)to~lei
ll." 3.709, de 14 de outubro de 1941;
34 - julgar as inquéritos adnünístratívos e suas revisões;
'35 - tomar as provldêncías necessártas para assegurar a perfeita consecução dos fins do S. A. P . S., sugerindo aos podêres competentes as que
não estiverem em sua alçada.'
Art. 131. Ao Diretor-Geral é facultado fazer delegações de competência, de modo expresso e específico
e por tempo determinado, ao Ch~fe
do Gabinete, aos dirigentes dos órgãos que lhe são diretamente suo
oordínados, e dos órgãos regionais e
locais, bem assim a outros servld.çrés 0:0 S.A.P.S., quando necessário
ou conveniente.
Art. 132. O Diretor-Geral poderá
assistir ãs reuniões da Delegação de
Contrôle e tomar parte nos debates.
« título elucidativo, Sem dlrettr, a
lIotO.
Capítulo tt

Oa Chefia do Gabinete do

Diretor-Geral

Ai't. 133.
compete:

Ao Chefe

do Gabinete

1 - despachar com o DiretorGeral e, de ordem desta autoridade,
com o dirigente dos órgãos centrais,
quando se tratar de assunto de rotína ~ haja recebido expressa delegação de competência;
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2 atuar junto 6,Os órgãos do
S.A.P.S., de modo a assegurar a
sua cooperação com a Delegação
de Contrôle e com o Ministério do
'rrabenio. Indústria e Comércio;
3 - fiscalizar as atividades dos
órgãos centrais, regionais e Ioeaía,
verificando a observância das dísposições legais, regulamentares, reM
gímentaís e das determinações do
Diretor-Geral;
4 promover a instrução dos
processos que lhe forem encaminhados pelo Diretor-Geral:
5 -r-; provid-enciar a coleta. anáUse e registro dos elementos fornecidos pelos órgãos do S.A.P.S.,
que se tornem necessários à elaboração de relatório anual;
6
orientar as atividades dos
Assistentes e Adjuntos do GDG;
7 sup-erintender cs serviços admmistrativos e de expediente do

GDG.
CAPlTULO IH
procurador-Geral
Inspetor-Geral e TesoureiroGeral

Dos Diretores

Art. 134. Aos Diretores, ao PIO~
curador-Geral, Inspetor-Geral e Tesoureiro-Geral, compete:
1 - despachar pessoalmente com
c Diretor-Geral ou, na hipótese
prevista no n.» 1 do artlgc antecedente, com o Chefe do Gabinete;
2 expedir instruções e normas
de serviço para boa execução dos
trabalhos que lhe são eretos:
3 propor a concessão de .van.tagens aos seus servidores;
4 _
antecipar ou prorrogar
o
período normal de trabalha, em cas{:s de urgência, feita posteriormente a devida justificação;
5 indicar ao Diretor-Geral os
Chefes de Divisão e serviço a êles
subordinados, bem como oe substitutos eventuais dêstes:
6 - elogiar te; aplicar as penas de
repreensão e suspensão até trinta
dias, aOS servidores com exercício
no órgão, propondo ao Diretor-Ge1'e8..1 a aplicação de penalidade que
exceder de sua alçada;

674

ATOS

DO PODER

7 determinar ou autorizar a.
execução do serviço externo, razcndo a devida comunicação ao DA;
8 - organizar e alterar a escala de férias dos Chefes de mvíes,o.

de Serviço e demais servidores diectemcnte subordinados;
9

-

distribuir

e

redisbr'íbuir

o

pesqoal em exercício no órgão;
.10 distribuir pelas
unidades
integrantes do órgão dirigido, O~

assuntos a estudar;
11 determinar
de sindicância; ,
12 decidir as

a instauração
solicitações,

re-

curses e pedidos de reconsideração
que lhes forem dirigidos;

13 - propor
ao Diretor-Geral
quaisquer medidas consideradas ne~
cessárfas M aperfeiçoamento dos
serviços ou à plena conseouçã., das
finalidades do S.A,P.S.;
14 propor, conforme as necessidades do serviço, turnos de trabalha com horário especial, encaminhando o pedido ao DA;
15 - dirigir-se aos chefes ou direteres de órgãos da S.A.P.S. e
entidades públicas ou privadas, em
matértn de SUa comnetêncta:
16 apresentar, anualmente, ao
Diretor··Geral, relatório sôbre as
utívldadés do respectivo órgão;
17 - aprovar a definição de deveres e responsabíãidades para os
servidores em exercício nas unidades
componentes,
elaborada pelos
Oneres de Divisão, Serviço e demais
órgãos diretamente subordinados;
18
'estabelecer normas ê métodos de trabalho, a fim de que sela assegurada a devida orientação,
coordenação e contrôle dos órgãos
congêneres, regionais e locais;
19 - zelar para que Os órgãos sob
sua direção forneçam, pontualment-e, cs elementos necessários às atívídades de outros:
,20 ~ aprovar os planos, e programas de trabalho, elaboradoe pelos Chefes que lhes são imediatamente eubordinadcs:
21 - solicitar autorização de despeses e requlsltar pagamentos;
22
solicitar a distribuição de
créditos globaís:
23 ~ scbcitar à CCC as providências para. a aquisição de rner-

EXECUTIVO

cadorras, inclusive máquinas e equipamentos, hem assim, para a obtenção de serviços, necessários às atividades do órgão;
Art. 135.. Ao Diretor do DCa incumbe, - ainda:
1 determmar o pagamento de
despesas orçamentárias e inversões
devidamente autorizadas,
até
Cr$
200.000,00 (duzentos mal cruzeiros);
2
assinar, cem o TesoureiroGeral, os cheques ou ordens sôbte
depósitos bancários, passar recibos
de valeres e títulos e dar quitação,
quando o cheque, ordem, r-ecibo ou
quitação fôr de importância .até C1'$
200.00.0,00 (duzentos míã cruzeiros);
3 assinar, com o Diretor-Geral, a proposta orçamentária e os
elementos da prestação de contas;
4 - opinar. na matáriá de oompetência do Departamento, nos _processos quo interessem à economia e n,
nanças do S. A. p, S.
5 _ determinar os balanços nos
cofres doa Tesouraria-Geral e Tesourarias;
6 - assinar as guias do recolmmento de depósitos e cauções.
Art . 13G -- Ao Diretor do SE compete, ainda:
1 - determinar a elaboração de
projetes. orçamentos e espectricaçôes;
2 _ fiscalizar. a execução de projetos;
3 ~ autorizar as reparos em edifícios, abrigos, aparelhamentos. máquinas e equipamentos do S. A. p, S.
Art. 137 - Ao Diretor do ST comp'2te, ainda:
1 - dlstrfbuir os serviços das viaturas;
2 - autorizar as viagens doe viaturas para fora da sede,
Al't, 133 ~ Ao Procundor Geral
compete, ainda:
1 -- determinar a defesa do S. A.
P. S,. perante qualquer juizo 01.1 tribunal, nas causas em que a mstttuícão figurar como autora, ré, assastente, opoente ou ütísconsorte. OU
rõr, por qualquer forma, Interessada:
2 - intervir em qualquer Ias-e dCS
processos judiciais ou nomtmstratavos
em que o S. A.P. S. seja Interessado, juntamente Com o advogado

ATOS DO PODER

constituído. OU substltumdc-o, conforme requerer nos autos;
3 _ emitir pareceres e responder Q,
consultas quando «ilícítado pelo Diretor-Geral;
4 - distribuir os 1)1 ocessos para
fins de parecer, prestação de lnformação ou redação de minutas de
contratos ou ajustes;
5 - aprovar ou nã,o os pareceres
emttldcs, bem 8..ssím os d-emais trabalhos elaborados, confcrmdo erientação uniform-e aos pronunciamentos
finais da Prccurador!a:
G - orientar e fiscalizar os serviços da Procuradorta, determinando o
regtme de servíco e horárí., oe trabalho;
7 - opmar a respeito da matéria.
Jurídica contida em projetas tie atos
normativos e instruções gerais, a se,
rem baixados pelo Dir0tor Geral.
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9
apresentar, anualmente, ao
respectivo Diretor, o Relatório aôbre
as atividades do órgão;
lO - submeter
à
aprovação do
Diretor

a

definição dos deveres

e

responsabilidades dos servidores, de
acôrdo com o cargo ocupado ou Iunçâo e temia em vista a. ocupação exercida !lol'mal e excepcionalmente.
Art. 140. Ao Chefe da DP oompete ainda:
1 - examinar os pedidos de concessão de hcença aos servidores do
S. A. P. S.;
2 - assinar. com o Díretor 110 DA
as fôlhcs d'2 pagamento;
,

4 - solicitar autorfzaçáo para a
execução de serviço externo;
5 - organízar e alterar a escala de
férias do pessoal subordinado;
6 - distribuir pelas Seções ou órgãos correspondentes, o pessoal e os
assuntos a estudar;
7 - decidir as solicítcções.vrenursos
e pedidos 0.-:; reconsideração qUe lhes
forem dirigidos;
8 _ propor ao, respectivo Diretor as
medidas consideradas necessárias ao
aperfeiçoamento
do
serviço ou à
plena. consecução
da finalidade do

3 _ conceder o salário-família ao
pessoal dos órgãos centrais e homologar o concedIdo ao dos órgãos regío,
naís e locais;
4 - dar posse .eos servidores dos
Óri';ãcs centrais;
. 5 - deferir as vantagens de nôjo
e gala;
G -- assinar os cartões de, identidade dos servidores do S. A, P. S.;
7 - apostilar portarias.
Art . 141. A.os Chefes de Seção
setor, Almoxarifado, D2p6,~ito, AdIni:
nistração de Edifícios, Garagc, Ofícina.'3,aos Diretores de Escola, aos
Administradores e aos Encarregados,
compete:
1 - distribuir. orientar e controlar
f, execução 60S trabalhos de
alçada
das unidades -sob sua chefia, propondo à autorrdede imediatam.mte superior as medidas
convenientes ao
seu desenvolvimento.;
2 - opinar sôbrs, os assuntas da
competência das unidades que chefiem, e que devam ser decididos por
autoridade superior;
3 - propor o elogio ou punição de
seus subordinados, podendo aplicar,
quando cabível, 8, pena de tepreensão, após advertência oral desatendida ou em caso de reincidência;
4 - expedir os boletins de merecimento;
5 - apresentar, anualmente. relatorio das atividades do órgão, bem assim
um plano e programa de trabalho
para o exercício subseqüente;
6 - zelar pela dlsefplina, assiduídade e pontualidade daqueles servidores, solicitando a.s visitas domiciliares, quando houver, por parte dos servidores, Impossíbllírtade de locomc-

S. A, P. S.;

V()T-Se;

Capítulo IV

DOs Chefes - Encarregados - D1ro2teres de Escola e Administradores
Art , 139. Aos Chefes de Dlvreão,
.Servíco, Administração de Edlffctos e
elo Almoxarifado Geral compvte, ainda:
1 - despachar pessoalmente cem o
Diretor do respectivo Departamento;
2 - expedir determinações de serviço para a correta execução dos trabalhos do órgão;
3 - elogiar e aplicar as penas de
a-epreensâ., e de suspensão, até quinze dias, aos servidores com exercício
no órgão,
propondo ao Diretor do
Departamento OU Serviço a aplicação
da penalidade que exceder de sua

alçada;
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dindo as ordens de serviço necessárias à execução dos trabalhos do
órgão;
de superior;
8 - solicitar a r .alizaçâo de servi2 - autorizar a concessâc de diáço
extraordinário, horário especial
rias e ajudas de custo aos seu serou serviço externo, devendo justifividores, fazendo posteriormente a decar tais medidas;
vida comprovação;
9 registrar a específicaçâo de
3
antecipar 0:1 prorrogar o petarefas, sua distribuição e a produrfodo normal de trabalho, em casos
tividade individual, a fim de posside urgência, feita posteriormente a
bilitar a simplificação dos trabalhos
devida justificação;
cargo da unidade;
4 dar posse aos servidores da
10 - prestar as informações e emírespe-ctiva 'Delegacia, por delegação
tL pareceres, quando solicitado pelos
do Chef€ da DP;
órgãos integrantes da autarquia;
5 - elogiar e aplicar as penas de
11 - zelar pela guarda, conservarepreensão e de suspensão, até trincão e utilização do material sob sua
ta dias, aos servidores com exercício
responsabilidade.
no órgão, propondo ao Diretor-Geral
8,. aplicação da penalidade que exceCapítulo V
der de sua alçada;
6 - autorizar a execução de serDos Assistentes, Assessôres, Adjuntos
viço externo;
,
e Secretários.
7 - organizar e alterar a escala
Art. 142. Aos Assistentes, Adjuntos
ce férias dos Agentes subordinados,
e Ass€&sôres,compete:
dos Chefes de Seção, do Assistente,
Secretário e demais servidores, re1 - auxiliar as autoridades a que
metendo cópia ao DA para registro
estdverem subordinados no exame dos
e publicação;
assuntos submetidos à sua decisão
8 - conceder licença, até 30 (trfnou instrução, e no ..c reparo de 111ita) dias, aos servidores da Delegacia,
nutas de despachos ou informações;
encaminhando ao DA cópia do ato,
2 _ representar as autoridades,
para publicação;
quando para isso forem designados;
9 - encaminhar ao DA, para efei3 - efetuar os estudos, registros e
to de concessão, C'G recuerimentos de
colheita de dados que lhes sejam
licenças superiores a 3{}~ (trinta) dias:
atribuídos;
conceder o salárlo-Iamüia
10
4: - ' organizar e manter atualizado
ao pessoal da Delegacia, por delegaum ficharia de expediente e dos desção do Chefe da DP;
pachos, a fim de conservar a unidade
e uniformidade de ação.
11 ~ deterlr as vantagens de nôjo
e gO.I8.;
Art. 143. Aos Secretários incumbe:
12 - distribuir e redistribuir . pelas
1 atender as pessoas que desejarem comunicar-se com o respectivo, seções, serviços ou setores o pessoal
lotado na Delegacia;
chefe;
2 -c-: representar o chefe, quando
13 - autorizar, "ad referendum"
designado;
da autoridade competente dos órgãos
3 - redigie a correspondência pescentrais, os pagamentos -até c limite
soal do chefe;
de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cru4 - executar os demais serviços de
zeiros) do respectivo suprimento;
sua atribuição, que lhes forem de14 - assinar os contratos de qualterminados.
quer natur-eza de que resultem receltas ou despesas até Cr$ 100.000,00
Capítulo VI
(cem mil cruzeiros), submetendo-os
Dos Delegados Regionaís
à aprovaçã . das autoridades competentes;
Art. 144. Aos Delegados Regionais
15 - assinar, com o Tesoureiro, os
compete:
cheques ou ordens sôbre depósítcs
bancários, recibos de valores ou ti1 representar o Diretor-Geral
tulas ~ documentas de quitação;
na área de SUa jurisdição, expe7 - organizar a escala de férias e
submetê-la à aprovação da autorida-
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16 determinar a realização de
inventários n03 órgãos subordinados
à Delegacia:
17 - encaminhar a proposta orçamentária do órgão;
18 -assinar as guias de recolhimento de depósitos e cauções e auto.nzar o S'2U levantamento, cumpridas
2.8 formalidades legais e regulament2S€G, Inclusive HS previstas neste Re-

gimento;
19 - distribuir pelas unidades da
Delegacia os assuntes a estudar;
20 - determinar a instauração de'
sindicância, solicitar ao Dtretor-Geral a abertura de inquérito e encaminha!' a esta autoridade pedido de
prisão adminístrativa:
21 - decidir os requ-erimentos, recurses e pedidos de reconeideracâo
que lhes forem dirigidos e pertencer-8111 à sua alçada;
22
propor ao Diretor-Geral
quaisquer medldes consideradas necessá..r ias ao aperfeiçoamento do 5e1'viço ou à plena consecução da finalidade do S.A.P.S.;
23 organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
24 - dirigir-se a entídedes púbüC8.S ou privadas, em ma.értr de sua
competência;
25
apresentar, anualmente, ao
Diretor-Gerai, relatório sôbre as atividades dos respectivos Srgâos bem
assim o plano e programe de trabalho para o exercício subseoüente:
26 - tazer recolher ao Banco do
Brasil, díàriamente, a receita dos órgãos executivos, bem assim movimentar o numerário disponível;
27
superintender, diretamente,
os órgãos executivos ou, Indiretamente, quando houver Agencia sob
a sua jurisdição.
Capitulo VII
DoS Agentes

Aos Agentes compete:
1 - Tomar as' providências necessárias às atividades da Agência.
2 - Propor à autoridade superior
a concessão de vantagens aos 6€US
servidores.
3 - Antecipar ou prorrogar c pertodo normal de trabalho em {asa de
urgência, feita posteriormente a devida
comprovação, pelo prazo máximo de
Artigo 145

trinta dias no ano .
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4: - Elogiar ou aplicar a pena de
repreensão aos servidores com exercícío na órgão, após advertência oral
desatendida, oU nos casos de reincidência, propondo à autoridade competente a aplicação das penalidades que
excederem de sua alça..da,
5 - Determinar ou autorizar a
execução de serviço externa.
:õ - Organizar e alterar a escala
de férias do pessoal, remetendo cópia
ao DA.
'7 - Movimentar o pessoal lotado
na Agência;
8 - Assine..r com o Tesoureiro, nu
na falta deste com o Encarregado da
Turma de Contabilidade, os cheques
ou ordens sôbre depósitos bancários,
recibos de valor-as e títulos e decumentos de quitação.
9 - Determinar a realização de
inventários nos órgãos subordinados à
Agência.
10 - Encaminhar a proposta

O!ç'.1.-

mentária do órgão.
11 - Distribuir os assuntos a examinar .

12 - Jnstaurarvsíndícâncle ou encaminhar à autoridade superior, pedido de ínstauraçâo de inquéráto administrativo ou sohciteçâo -te prisão
administrativa.
13 - Decidir os requerimentos, re~
cursos e pedidos de reconsr.feraçâc
que lhes forem dirtgrdos e versarem
matéria de sua exclusiva at":~'.'UiÇ8,O.
14 - Propor as medidas consideradas necessárias ao aperfeiçoamento
do serviço ou à plena consecução das
finalidades de S.A.P,S.
15 - Organizar, conforme ...s necessidades do serviço, turnos de trabalho cem horário especial, dando conhecimento à DR ou ao -::JG. de acordo cem a subordinação da Agência.
1G - Dírigfr-se às entidades públí ~
eas e privadas locais, em matéria de
SUa competência.
17 ~ Apresentar anualmente à autoridade superior, relatório sôbre as
atividades da resp-ectiva Agência, bem
assim o plalJo· e programa de trabalho.
18 - Dirigir os órgãos executivos
sob a jurisdição da Agência, zelau-

do pelo exato cumprimento de disposições legais, regulamentares, eegímen-

tais e determínaçôes' de autoridades
superiores.
19 - Representar o Diretor-Geral ou
o respectivo Delegado Regional, na
área da jurisdição da Agência.
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20-Autorizar, "ad referendum" da
autoridade competente,. os pagamen-

tos até o Iímíte de Cr.~ 100,OOa,ao (cem
zmt cruzeiros) do respectivo suprimenta.
21 - Assinar os contratos de

quer natureza de que
tas

ou

despesas

até

result~1l1"

qU2J-

recei-

Crf 50.000;00

(cinqüenta mil cruzeíros) , submeteudo-os à aprovação das autoridades
competentes .'
Art. 145 -

As Agénc.as colocadas

l3'ÜP imediata subordinação do Diretor
Geral. embora isentas -da orientação

e contrõle das Delegacias, devexn prestar tôda a colaboração ás mesmas.
Capítulo VI I I

Dos Dírígentes dos órgãos H;:;:-ecutivos
Art . 147 -

Aos' resPonsáveis peles

ôrgãos executivos compete:
1, - Cumprir aS atribuições esrabelecldas neste RegImento para üS

Chefes da Seção e Encarr'egooo
2 - Zelar para que o pessoal sob 1,S
5Ua~ ordens, nas relações com o publico, use de urbanidade e cooperação.
3 - Adotar os métodos e processJ·g
d-e trabalho mais ecouôrmcos e eficientes, na ínterêsse- da instituição 0 do
público.
4 - Propor medidas que visem ao
aperfeiçoamentos dos serviços e concorram para o aumento de receita ~
decréscimo na despesa.
5 - Encamtnhar as sug -etões e
opinIões do público que SC utiliza dos

serviçüs da autarquia, d:lndo noricia de
suas preferências, reclamaçõs s e reivindicações. 110 que tange aos seus
órgãos executivos.
TITuLO VII
DO

Art. 148 -

HORAJ?,IO

O horário normal de

trabalhe para as órgã-os centrais, regionais ou locada, será fixado, pelo

Diretor-Geral do S.A.P.S, vv.do em
vista a natureza das atividades, a conveniência do público e respeitadas ... 3
disposições legais que regulam a matéria.

Art. 149 - O Diretor-Geral poderá
een casos excepcionais, devidamente
íueunced.,s. autorizar horários espe-

ciais para determinados servidores ou
categorias doe servidores, desde que S8ja respeitada a legtslaçâo vigente, o
número de horas de trabalho, fixado,
e possa ser efetuado o contrôle das
tarefas a seu cargo.
Parágrafo único - Nos crgâos regionais ou locais, poderá o Diretor
Geral delegar competência na que ~,;
refere o artigo, aos respectivos Delegados ou Agente3,
Art. 150. Não estã-o sujeitos aponto as Diretores, Procurador-Geral, Tesoureiro-Geral,
Inspetor-Geral, os Chefes de Divisão, os Delegados Regionais e os Agentes, os quais
ficam obrigados ao regime de tempo
mtegra.l, devendo observar o horartc
fixado para o expediente.
Art. 151. Os servidores que estejam freqüentando
cursos mantidos
pela autarquia, com regime de temPo integral, e que hajam sido matriculados "ex ojficio" OU obtido
matrícula mediante provas de seleção, ficam dispensados do ponto, durante o período letivo.
§ 1.°
Aplica-se O' disposto neste
artigo aos servidores matriculados
Pelo S.A.P.S., "ex ottuno", em cursos de treinamento, aperfeiçoamento
ou especialização profissional.
ê
2.° As faltas às aulas e deveres
escolares, serão consideradas
01)'~1.0
faltas a-o serviço, para todos oS
efeitos
Arb. 152.

Os servidoreS que. em
razão da cargo, exerçam atividade
externa, poderão, a critério do Diretor-Geral, mediante proposta do dirigente do resPectivo órgão. ficar
isentos de ponto ou cumprir norário especial para o Serviço interno,
ccsde que seja possível controlar
seus ti-abalhns. mediante boletins de
produção diários.
Art. 153. Os ocupantes de cargos técnicos terão horário especial,
ele acôrdo com as normas vigentes.
TITULO V1Il
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 154.
Serão substituídos, em
suas faltas OU impedimentos eventuais, até 30 (trinta) dias:
1 - O Diret-or-Geral, Pelo Che-fe
de Gabinete OU por um dos Diretores;
2 - o Chefe - de Gabinete, por um
dos Assistentes do GDG;
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3 - as Diretores, pelo SeU Assistente OU por um dos Chefes de Divisão OU Serviço subordinados;
4 - aS diretores de Serviço, pelo
seu Assistente OU por um dos Ohefea
de Seção, subordinados;
5 - o Diretor dos CN, por um dos
proressôres:
6 - o Procurador-Geral pelo seu
Assistente oU por um dos Chefes
de Seçã,o jurídica;
.
7 - o Inspetor Geral, por um dos
Chefes de Seção;
8 - o Tesoureiro-Geral e os Tesourelros. por Tesoureiro-Auvtãar:
9 - os Chefes de Divisã-o, Serviço
-E AIl11(lxarifado Central, por um dos
Chefes de Seç8.0 OU Turma, subordinados;
10 -t- o Chefe da Admínistracão de
EdifícIo, por um dos encarregados de
Turma OU da Portaria;
11 .: o Chefe de Serviço Agro-pe~
cuárlo, por um dos Chefes de Setor;
12 - OS Chefes de Seção, Setor e
os Encarregados de Turma. 001' ser
vídores em exercício no respectivo
órgão;
13 - ('s Delegados Regiona~s, por
um dos Chefes de Seção, OU p jr seu
Assistente.
14 - OS Agentes. por um dos Encarregados de Turma'
15 -..,. oS Adrnll11str~dores e as Encarregados de órgãos executivos, por
servidores em exercício nos mesmos,
Art.. 155. Os substitutos serão indicados pelas substituídos às autoridades
imediatamente auperhrces.
para a respectiva designação, salvo
na hipótese do inciSo um do artigo
antecedente, quando a designação
será do DiretDr-Geral.
w

TiTULO IX
DA GESTÃO FINIINCEL'tA

Capitulo 1

Das Contas
Art. 156. Os serviços de Contabilização do exercício encerrado deverão ficar concluídos até 31 de janeiro subseqüente, procedendo-se, a seguir, à apuração do resultad-, do
exercício.
Art. 157, A prestação anual de
contas será concluída até o últímo
dia de feVereiro e centerá.. além de
outros, OS seguintes elementos:
a) balanço patrimonial;
b) balanço econômico:
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c) balanço financeiro:
d) quadro
comparativo entre
despesa fíxada e a realizada.

a

CapiWlo 11

nas Fonte:: de Receita
Art. 158. A receita do S.A,P.S.
será constituída:
a)
da contribuição para o seu
custeio, de 2% (dois por cer.to) do
valor total das quotas -Ie empregado e empregador, arrecadadas pelas
instituiçõ-es de previdência social -(Decreto-lei número 7.719, de 9 de
julho ele 1945);
b)
da reserva de 3 % (trêa por
cento) do valor total das Tl:Jt<U, de
empregado e empr-egador, arrecadadas pelos Institutos e Caixa r'e Aposentadoria e Pensões, destinadas à.
prestação de assistência alimentar
aos segurados destas entidades (Lei
n. o 2.158, de 2 de janeiro de 1954);
c) do produto da Venda de refeições e gêneros;
d) das demais re-ndas arrecadadas,
de acôrd., COm as pr-eceitos legais e
regulamentares vigentes.
Art. 159. O S.A.P.S. poderj, desígnar Servidores seus, como representantes junto às instituições de
previdência social, a fim de acompanhar a marcha de sua arrecadação e fiscalizar o conseqüente recolhimento da receita a que se referem
os Itens "a" e' "b" do artigo antecedente.
parágrafo único. 05 servidores a
que se refereêste artigo terão acesso à contabilidade das instituições
mencionadas, as quais fornecerão, ou
autorizarão O Banco do Brasil S. A.
a fornecer, sempre que solicitado, um
extrato de sua conta bancária, na
parte relativa ao depósito das contribuições de empregados e empregadores.
TiTULO X
DAS AQUISIÇÕES,

ALIENAçõES .F.:

BAIXAS

Capítulo I

Das compras
Art. 160. Tôda .compra de gêneros ou material, bem como os contratos de execução de obras ou prestação de serviços, firmados pela tns-

Aros no PODER EXECUTIVO

680

tdtuição, serão antecedidos CP concorrência pública ou administrativa e
coleta de preços, nos têrmos do disposto nos artigos 736 a 763 do Regulamento Geral de, Contabilidade Pública (Decreto n.e 15.783, de 3 de novembro de 1922), obedecidos as limi-

tes previstos no artigo 37 do Decretolei

n.v

2.206, de 20 de maio de 1940.-

Art , 161. A abertura de concorrênda pública será amtorízada p-elo Diretor-Geral, Delegado
Regional ou
Agente. à vista da minuta .de edital
apresentada pela cce OU CC, sôbre
a qual tenha sido ouvida a Pro-

§ 1.0 Na hipótese da coe deixar
de aceitar a justdfícatíva, considerando insuficiente a comprovação da.
urgência ou a caracterização da nccessrdade inadiável, sã"o solídàriamente responsáveis pelo \'1<3.'101' da.
aquisição, o Diretor, onere. Adminís-.
tradcr e gncarregado que a tenham
autorfzado OU executado.
§ 2. <;I Ao ser processada a conta ou
a prestaçãr, de contas relativa à compra, é obrígatórta a verificação da
exístêncía da correspondente concordância da COC oU CC.

curadoria, quando não seja a repro-

dução exata de fórmula-padrão por
esta elaborada.
Art. 162. As aquisições de gêneros

serão efetuadas à vista, nas fontes
de sua produção, de preferência nas
cooperativas de produtores orgalilizadas sob a assistência do Est9do 'Decreto-lei n.? 4.859, de 21 de outubro
de 1942, artigo 2.°).
§ 1.0 Na hipótese dêste artdgo, é
dispensável a concorrênct» pública e obrigatória a realização de coleta de preços ou cnncorrêncía admirnstrativa, de acôrdo com a conveniência da instituiçã-o, obedecido o
dtsnosto no Decreto-lei n.O $.292, de 24
ele-fevereiro de 1944.
§ 2.° As compras realizadas diretamente nas fontes de produção no
exterior do país obedecer-o à forma pr-escrita no parágrafo antecedente.
Art. 163. Os dirigentes e chefes de
órgãos poderão, em casos de urgência e não havendo tempo de solicitála à COC OU OC, efetuar aquisição doe
gêneros ou material, justificando-a, no
prazo de 5 (cinco) dias, perante a
Comissão de compras correspondente.
dentro dos limites seguintes:
a) Departamentos, serviços de En·
genharta, de 'Transporte e Divisões
do Dab, até o-s 2Ú'0.QOO,OO (duzentos mil cruzeiros);
b) Seções e Turmas de Subsistência: até Cr$ 5{)'.D'QO,OO (cinqüenta mil
cruzeiros) e Cr$.30.000,00 (trinta mil
cruzeiros), respectivamente;
C) Restaurantes atz Cr$ , .....
20.000,üo (vinte mil cruzeiros) ;
d) Demais' órgãos executivos - até
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeírosj ,

Capitulo II

Das Attenaçôes e Baixas
Art. 1064. A alienacão de bens e
imóveis obedecerá ao "disposto na IegislaçãQ em vigor e neste Reg-imento.
dependendo, sempre, de a'utorraaçân
do Ministério do Trabalho, Indústrra
e Comércio.
Art. 165. A alienação de bens móveis. exceto as mercadorias adquiridas _para. revenda, será realizada da
forma estabelecida no presente título
para as aquisições, sendo sempre precedida de avaliação, feita pela CCC
ou cc e efetuada mediante concorrência pública, obedecido o disposto
neste Regimento em relação às atrtbuíções dos mencionados órgãos COR
legiados e da De.
Art. 166. As baix8.s, quando não forem da competência da coe ou OC.
serão realizadas por uma comissão
constituída! de três servidores estáveis especiahzadns, designada por ato
especifico.
TíTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIs

AJ:t. 167. Aplica-se. no que COUR
ber, aos
servidores do S. A. P .S ,
ocupantes de cargos de carreira ou
isolados e funções constantes do seu
Quadro e Tabela do Pessoal, o disposto na Lei n.c 1. 711. de 28 de outu··
bro de 1952.
Art. 168. - Aplicam-se alo S. A.
P. S, as díspostçôes do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública (Decreto n.c 15-.78',3, de 8 de novembro de

1922) .

Art. 169. E' obrigatória a publlcídade dos
atos da administração
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do S.A.P.S., de acôrdo com a Inrma estabelecida nos Decretos números 37.19$, de 18 de abril de 1955 6
43.925, de 26 de junho de 1958.
Art. 170. O S.A.P.S. goza, para
todos os seus bens, serviços e pessoal
da .impenhorabilidade, imunidade tributária, isenções e privilégios judiciais cu extra-judiciais, atribuídos à
União Federal, paràgratcs ':30 (U.tígo 29 do Decreto-lei nv
e59,
de 21 de outubro de 1942 e arts. 33 a
38 do Decreto-lei n.? 3.709, de 14 de
outubro de 1941).

Art. 171. Os dirigentes e chefes
são diretamente respcnsáveís pelo se-,
guro contra tngo, ou outros riscos,
dos bens confiados aos órgãos por
êlee dirigidos ou chefiados, cuja efetivação OU renovação, a tempo, deverãc solicitar à CCC OU às CC, cnnfOl"me se trate de órgão central, regional ou local.
§ 1.° A eco e ea cc efetuarão OU
renovarão o seguro mediante concorrência administrativa..
§ 2.° Tratando-se de bens ou -mereadorias .a serem transportadas, é ve-,
dado, sob pena de responsabilidade,
a sue aquisição OU entrega ao trans_portador s-em que se contrat-e o 'OOU
seguro· contra riscos da estadia ou
viagem.
Art . 172. Os cursos ministrados )'810
S.A,P.S. poderá-o ser públicos, na
forma da legislação em vigor.
§ 1." A conclusão dos cursos a que
se refere êste artigo equivalerá à
aprovação em concurso para os cargos a que corresponde1'em, obedecendo as nomeações à ordem de classiflcacâo nêles obtida, conferida prererêncía ao candidato que se houver díplomad., primeiro,
§ 2,° O Diretor-Geral poderá' conceder bôlsas de estudos para os alunos dos CUl'SoS que trata o presente
artigo,
§ 35' Os diplomados nos Cursos de
Nutricionista, visttadsra e out~os
que forem determinados por ato do
Diretor-Geral, obrigam~se a aceitar
sua nomeação ou admissão e exerecer
seu cargo ou função pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, devendo servir, caso seja da conveniência da autarquia, no Estado oU Território onde foram selecionados, ou em outro
da mesma região geográfica.
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Art. 173. O pessoal em exercícío
nos órgãos executivos destinados à
venda de refeições ou gêneros, bem
assim o em atividade nas unidades
de produção, perceberá uma retrfbtn- .
ção percentual de 1 % (um por cento) do valor mensal das .suas vendas oU produção, respectivamente,
dlstrtbuída da seguinte forma:
a) órgão com até 20 (vinte) servidores ou empregados: 15% (quinze por cento) para o chefe. sendo o
restante dividido em partes iguais,
entre todo o pessoal do órgão, uicluslve o seu chefe administrador OU encarregado:
b) órgão com mais de 20 (vinte)
servidores ou empregados: 10% (dez
por cento) para o chefe, SenDo o restanto dividido em partes iguais entre todo o P8ss08J do órgão, inclusive
o seu chefe.
§ 1.0 Ao p2S~oaJ Que perceber a
retrtbuiçâo percentual prevíst a neste
artigo não poderá ser atribuída outra gratifIcaçã.o ou vantagem, ainda
que a títUlo de compensação por
quebras, ::I n8_0 ser as previstas nos
arts. 145 e 118 da Lei 11.° 1. 711, de 23
de outubro de 1952.
§ 2.° As percentagens de tolerância
para a rruebra dos gêneros alimentícios a ela sujeitos, durante o transporte ou armazenagem nos almoxarifados e armazéns distribuidores, serão fixadas pelo Diretor -Gcral
Art. 174. A responsabilidade pela
indenização dos prejuízos decorrentes das faltas oU quebras de material
de uso, ressalvados os casos em que
seja determinada a autoria individual, caberá a todo o pessoal do órgão em Que se verifiquem, na mesma
proporção prevista nos itens a e b- do
artigo antecedente.
parágrafo único Se o fato ocorrer
em subdivisão oU unidade de trabalho distinta do órgão, somente o pessoal desta subdivisão oU unidade e o
chefe do órgão responderão pelo
dano,
Art. t75. Das decisões definitivas
doS dirigentes dos órgãos diretamente subordinadas ao Diretor-Geral caberá recurso a êste dirigido
Art. 176, Será consignada, em cada
exercício, uma dotação orçamentária
destinada à prestação de assistência social ao pessoal do S.A,P.S., cor~
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respnndente a 5% (cinco por cento)
do último saldo venfícadr, no resul-

tado anual da conta-corrente do pessoal.
Art. 177. Aplica-se aos servidores
do S. A. P. S. o disposto na Lei
1.741, de 22 de novembro de 1952· e

seu

regulamento

(Decreto

número

40. '746, de 15 de janeiro de 1957).

Art. 173. Nos concursos para o pro-

vimento de cargos de natureza técnico-científica, para o exercício dos
quais seja exigido o diploma de cur'80 superior de ensino. é obrigatória

a prova de títulos, com caráter eliminatório, sendo considerados títulos
de valor preponderante, desde que
datem de época anterior à abertura

da respectiva vaga, as seguintes; em
ordem decrescente de tmportância:
trabalhos produzidos durante o exercício de funções idênticas às do cargo a Que se destine o concurso, no
S', A. P. S. e, em segundo lugar, 'no
serviço público; trabalhos elaborados
no exercício de funções que requeiram conhecimentos exigidos no COll-'
curso, TIo S.A.P.S. e, em segundo
luga-r, no serviço públi-co; trabalhos
elabol'ados no exercício da profissão
correspondente ao cargo a que se
destine o concurso; classificação, em
curso específico, mantido 'pelo S.A.P.S.
e. em segundo lugar. em curso oficial ou reconhecido; tempo de serviço prestado em idêntica-s funções. no
S.A.P~S. e, em segundo lugar, no
serviço público.
Art. 179. E' obrigatória a prévia
audiência dos órgãos competentes, a
respeito de qualquer ato cuja natureza se enquadre nas atribuições dêstes, sob pena de sua invalidade.
Parágrafo único. Será responsabilizada a autoridade que baixar ato
sem a audiência de que trata êste
artigo.
Art,180. Nenhum órgão será criado sem constar do plano anual de
administração, a que se refere o artigo 16 do presente Regímentg.
§ 1.° Com o vIana anual de administração em que se encontre previataa criação de órgãos. o' S.A.P.S.
encaminhará, através do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio,
,projeto de decreto executivo criando
os cargos ou funções correspondentes, inclusive de chefia.

EXECUTIVO

§ 2°. As propostas de alteração do
plano anual de administração seguir8-O os mesmos .trâmttes que êste.
§ 3.° Nos casos de absoluta necessidade e urgência, o Diretor-Geral
poderá criar, a título precário, 'I'urmas oU órgãos executivos, arbitrando a respectiva gratificação de função e encaminhando, simultâneamente, através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, exposição das razões jusancacves do ato
e pl'oJeto de decreto executivo contendo as alterações necessárias nos
quadros ou tabelas de pessoal.
§ 4.0 Na hipótese do parágrafo
anterior, oS órgãos criados funcionarão até serem confirmados oU não,
'pelo Poder Executivo.
Art. 181. Será consideraQo, para
todos as efeitos legais, o tempo de
serviço prestado por servidores efetivos. no exercício de funções idênticas àquelas correspondentes aos cargos . para OS quais sejam posteriormente nomeados ou transferidos.

TíTULO XII
DISPOSIÇÕES

TR/ü,SI'l'ÓRIAS

E

FINAIS

ATt. 182. No prazo de seis meses,
o Diretor-Geral fixa-rá a lotacâo numérica e nominal doa órgãos do
S.A.P.S.
Art. 183. Os CUrsos profissionais
destina.dos ao aprendizado ou especíalização em funções que já sejam
exercidas, com eficiência, por mais
de três anos, pelos atuais servidores,
poderu.o ser intensivos e de duraçâ.,
limitada.
Art. 184, Os trabalhos de implantação da organização prevista no
presente Regimento ficarão a cargo
da COO.
Art. 185. Fica proibida a nomeação
de interinos antes da realização do
primeiro concurso para o preenchimento dos resp-ectivos ca-rgos e da
nemeaçã., de todos os candidatos nêle aprovados.

Art. 186, Os saldos orçamentários
do S. A. P. S. serão empregados
na, construção de sedes próprias para
OS s-eus órgãos.
Art. 187. Fica extinta a Ccenissão
de Estudos Técnicos.
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Art. 188. Os Regimentos Internos
dos órgãos do S.A.P.S. serão baixados pelo Diretor-Geral no prazo
de 12 (doze) meses.
Art. W9. Fica assegurada a situaÇãD dos titulares do cargo de Tesomeiro, Da forma da legislação em
vigor.
Art. 190. As atuais funções, em
comissão, de Admírustrad.çr de Restaurante e Encarregad., de Pósto de
. Subsistência, serão
transrc rmados
nas funções de chefia oonstuntea da
organização prevista neste Regimento, à proporção que oCoTI'er a
SUa vacância.
Art. 191. O presente Regimento
entra em vigor na data de sua publicaçâo, r-evogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro
de 1958, 137.0 da Independência e 7Q.0
da República. - Fernando Nóbrega.
DEIOR,E'ro N'? 4,5.10r6-A
DE

DEZEl\lBRO

DE

DE

Altera a tabela de salário mínimo e
dá outras providências.

(iPublicado no Diário Oficial - Seção I - de 2;6 de dezembro de 1'95'8
e repubhcado em 27 do mesmo mês
e ano).
Retificação

Na republicação do decreto, onde
se lê: 2:Q;~ Regtâo: Mato Grosso
H Sub-Regáâo: Munlcípíoa de Cuiabá - Aquídauana - campo Grande
-COl"umbá - Guiratinga _ Poxoréu - Rio Brilhante e Três Lagoas ...
2~ Sub-Região:
Demais Municípios ..._.
Leia-se: 2D~ Região: Mato Grosso
P Sub-Região: Municípios de Cuiabá - Aquídauana, campo Grande Corumbá _' Gulratdnga _ Poxoreu e
Três Lagoas.
2~ Sub-Região: Demais Municípios.

DEZEMBRO DE

DE

26
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tigo 87, item I, dn ConstilJUlcão e
nos têrmos da reguiatnentação 'do
artigo 3.9 do Decreto n.c 19.851, de
11 de abril de 1951, aprovada pelo
Decreto n.c 24.279, de 22 de maio de
1934, decreta:
Art. 1. Q Em conseqüência do dísposto na Lei municipal 11.9 909, de 16
de junho de 1958, que modírícou a
legislação referente à Universidade
do Distrito Federal e mudou' a sua
denominação para Univeraldade do
Rio de Janeiro, ficam introduzidas as
seguintes alterações no Este..t uto aprovado pelo Decreto n.o 32.886, de 28
de maio de 1953:
I Nos artigos 1.0, 2.°, 4.°, 16,
18, 20 e 38
(parágrafos 25' e 4. 9),

onde se lê "Universidade do Distrito
Federal", leia-se "Universidade do
Rio de Janeíro".
II - O artigo 14 passa a ter a seguinte redação:

24

1958

DECRETO N.Q 45.111 _.

EXECUTIVO

"Art. 14 As subvencôes 8.3 unidades universitárias serão ccncedídas Data auxilio do custeio do
ensino. eficiente funeioname nto
didático e admmlsbratívo, bem
como para redução dos encargos
financeiros dos alunos, não podendo redundar e.u lucro ou aumento do patnímônlo partdcular
dessas unidades.
§ 1.9 O orçamento da Universidade do Rio de Janeiro será elaborado de forma ,3, assegurar a
gratuidade do enstno dos alunos
dos cursos de formação das &U:"...3
unidades uníversitárms.
§ 2.9 O disposto no parágrafo
anterior não se estenderá aos :J1unos matriculados na. mesma série
em mais de dois anos letivos.
~ 3.9 As unidades universttárías
prestarão contas da aplicação) das
subvenções ao Conselho de CUr2.dores" .

Art. 2.Q Revogam-se as disposições em contrário,
DE

1958

Dispõe sôbre a Universidade do Rio
de Janeiro.

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

Rio de Janeiro, 'em 26 d'} dezembro
de 1958; 137,9 da Independência c '7().~
da República.
JUSCE;LlNO KUBITSCHEK

CZóvis SaIçado
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DEZEMBRO DE

muaiteneâora

da Escola de Enfermeiras do Hospital São Viceni6 de Paulo, de

Goiômia ..

o

Presidente da .Repúblíca, usando

da atribuição que lhe cor..fere o artigo
87. item I, da Constdtutcâo e tendo
em vista o que se contem no Processo
M.E.C. nc 3.081-53, decreta:
Artigo único.

A Escola' de Enfer-

meiras do Hospital São Vicente de
Paulo, de Goiânia a que se referem
os Decretos ns. 15.495, .de 9 de maio
de 1944 e 43.416, de 25 de março de
1958, passa a ser mantida pela

Associação de São Vicente de Paulo.

Rio de Janeiro, em 26 de dezembro
de 1958; 137{l da Independência e 709
da República.
JUSCELINO

DEORETO NQ 45.114 -

19513

eniuuuie

Dispõe soõ-e

DE

no

DE

26

DE

1958

Concede reconhecimento ao CUTSO de
Ciências Econômicas da Faculdade
de Ciências Políticas e Econômicas
de -Santa Maria.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição e nos
térmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 193B, decreta:
Artigo único.

E'

concedido

reco-

nhecimento ao curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas de Santa Maria,
mantida pela Sociedade Meridional de
Educação e com sede em Santa Maria, 110 Estado do Rio Grande do Sul.
'~io

de Janeiro, 2,6 de dezembro de

1958, 1379 da Independência e 7'0 9 da

KUBITSCEE!{

República.

Clovis Salgado
JU.'SCEUNO KUBITSCHEK

Clovis Salgado
DEORETO N'? 45.113 _.

Ú'i.

2ô

DE

DEZEMBRO DE HISa

Concerte reconhecimento ao '.;nrso de
Auxiliar de Enfermagem da Escola
de Auxiliares de Enfermagem do
l-lospitalMoinhos de vente.

O Presidente da Repúolíca. usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da ooostcrn'cão e
nos têrmos. do arb. 14 da Let no 775,
de 6 de agôsto de 1949, decretaArtigo único. É concedi do reconhecimento' ao curso de Auxilíar víe Enfermagem da Escola de<~uxj1iares de
Enfermagem do Hospital Moinhos de
Vento, mantida pela Aasocíucão 'para

manutenção do Hospitat Moinhos de
Vento e com sede em Pôrto Alegre,
capital do Estado do Rio Grande do

DECP.,ETQ

45.133-A
1953

N5'

DE

29

DE DEZEMBRO DE

Concede reccaüiecimento ao curso de
Bnçenneircs Civis da EscoZa dc Ençetüiaria: do Brasil Central.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, Hem I, da constituição, e nos
têrmoa do artigo 23 do Decreto-lei
nc 421, de 11 de maio. de 1938, de-

ereta:
Artigo único.

É

concedido reconhe-

cimento ao curso de Engenbetros
Civis da Escola de Engenharia do

Brasil Central, com sede em Goiânia, no Estado de Goiás, e mantida

Sul.

pelo Govérno

Rio de Janeiro, em 26 de dezembro
de 1953; 137.Q da Independência e 705'

bro de 1958; 137Q da Independência

da República.
JUSCELINO

do

Estado de

Goiás.

Rio de Janeiro, em 29 de dezeme 70º da República.

KUBlrscHEK.

Clovis Salgado.

JUSCELINO

Clovis

KUBITSCHEK

Salgado.
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DECRETO

N9 45.141 DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1958

Abre, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 15.585.821,90, para o fim
que menciona.

(Publicado no Diário OficialSeção I de 30 de dezembro de 1958.
Retificação

No preâmbulo, onde se lê:
usando da atribuição - Leia-se:
. usando da autorização ...
DECRETO

N.9 45.143
DE DEZEIVIBRO DE

- DE 30
1958

Aprova o Regulamento do Deportamenta de provisão Geral (R-154)

o Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regulamento do Departamento de Provisão
Geral (R-I54), que com êste baixa,
assinado pelo General de Exército
Henrique Baptista DuffIes Teixeira
Lott, Ministro de Estado dos :-.r egocios da Guerra.
Art. 2.9 O, presente Decreto' entrará em vigor na data de sua pubücação, ficando revogado o Decreto
n.v 21.827, de 5 de setembro de 1946,
e demais disposições ~m contrário,
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1958; 137.9 da Independência e 70.9
da República.

da

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Latt.

Regulamento do Departamento
de Provisão Geral (OPG)
TiTULO I

General.idades
CAPíTULO I
DO DEPARTAMENTO E

SUAS

FINALID,\DES

Art. 1.9 O Departamento de provisão Geral (DPG) , diretamente subordinado ao Ministro da Guerra, incumbe-se das atdvídades relativas ao
suprimento e manutenção do material de tôda natureza, à saúde do pes-
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soaI, à provisão animal e à saúde
dos animais, tendo em vista as necessidades da vida corrente do Exército, bem como as da mobilização e
emprego das Fôrças Terrestres.
Art. 2.9 Ao Departamento de Provisão Geral compete:
1)
orientar, coordenar e fiscalizar
as atividades das Diretorias subordínadas, no que se refere:
a) à obtenção de todo artigo que
lhes cabe suprir, mediante aquisição
ou recebimento dos órgãos de fabricação do Exército;
a) à .produçâo de artigos de Intendência, de saúde e de veterinária,
necessários à vida corrente do Exército, à mobilização' e emprêgo das
Fôrças Terrestres;
c) ao provimento e ao suprlmenco
de animais necessários ao Exército;
d) às providências e medidas relativas ao estado de saúde do pessoal
e dos animada:
e)
à manutenção do material de
tôda natureza necessário à vida corrente do Exército, à mobilização e
emprêgo das Fôrças Terrestres;
f)
ao fomento da criação de animais e do plantio de culturas de interêsse do Exército, e à obtenção de
anima-is para provimento;
g)
à proposta dos recursos financeiros'
2) 'organizar e submeter à aprecte.câo do EME. para posterior aprovação do Ministro da Guerra, planos
de conjunto e programas ou díretríZ8S conseqüentes, visando:
a)
à orientação do
preparo da
mobilização a cargo das Diretorias
subordinadas:

b)
aos reajustamentos e nivelamentos gerais de material e animais
necessários à maior eficiência das
Fôrças Terrestres;
ci à instalação no território nacional de um sistema de armazéns,
depósitos, silos e outras instalações
que se fizerem mister, para o suprimento de víveres, forragens e mate..
ríads diversos, bem como a provisão
dos animais necessários às atividades
de paz, de mobilização e de guerra-;
d)
à elaboração -de manuais técnicos;
3) estabelecer normas reguladoras
da execução do suprimento, particularmente quanto às condições de
armazenamento, embalagem e proteção;
4)
estabelecer normas para a realização de concorrências, tomadas de
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preços, alienações, requisições e demais atos adminístratívos que H~O
estejam convenientemente regulados;
5) fixar normas adminíatratívaa e
aprovar especificações visando à padronização e à catalogação dos materiais em uso nas Diretorias subordinadas;
6) aprovar os programas das atividades das Diretorias diretamente
subordinadas;
7) controlar a publicação de instruções, diretrizes e normas técnicas,
para uso do Exército, organizadas
pelas Diretorias e demais órgãos subordinados, devidamente aprovadas
pelo Ministro da Guerra;
8)
aplicar os recursos financeiros
e materiais atribuídos ao Departa-

mento;"

9) tratar dos assuntos de estatística na esfera de suas atividades:
10) assegurar os níveis de estoque preestabelecidos em díretrtzes
elaboradas p e 1 o Estado-Maior do
Exército para o equipamento do território, tendo em vista atender às
necessidades de. mobilização e o emprêgo das Fôrças Terrestres;
11) apresentar ao M i n i s t r o da
Guerra:
a)
proposta dos recursos financeiros destinados ao Departamento;
b)
proposta de importação de artigos ou materiais, de provisão normal do Departamento, quando dêles
houver falta ou escassêz no território nacional:
~2)
manter o Ministro da Guerra
informado dos trabalhos a seu cargo,

EXECUTIVO

OAPiTULO III
DA ORGANIZAÇÃO pORMENORIZADA

5.'! A Chefia do DPG compreende:
1)
Chefe·
Art..

2)

Gabinete.

1)

Divisão (D/i) -

2)

1~

3)

2'-' Divisão (D/2) -

pessoal;
Expediente

e Serviços Auxiliares;

4) 3;'). Divisão (D/3) Relações
Públicas,
Art. 7,° ~ A L"" gutohcüe, compre-

ende:
Subchefia:
2) La Seção (S/1)

1)

Logística e

~

Estatística;
3) 2.!\ Seção
~

Art , 8,9

(8/2)

A.

2.~

-

Mobíhzação .

Subchefia com-

preende:
1) Subchefía:
2) 3.a Seção (S/3)

-

Suprimento,

Manutenção e Saúde:
3) 4.l'\ Seção (S/4) -- Assuntos Fi-

nanceírcs.
Arv. 9. o

-

A seção Admínístratlva

compreende:
1)
2)

Chefia;

Tesouraria;

3) Almcxarífado .
Ai-t , 10 - Em função da dísponíbrlidade de pessoal, o Chefe do Depar-

Organização
CAPiTULO II

TITULO III

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

âta-íbuições

gos .

Art. 3.'! O Departamento de Provisão Geral compreende:

OAPITULO IV

Chefia:

subchefias;
Seç2.0 Administrativa.
Art . 4.9 S3.0 diretamente subordinadas ao DPG:
1)
Diretoria Geral de Material Bélico;
2J Diretoria Geral de Intendência;
3) Diretoria Geral de Saúde do
2)

Gabinete' compreende:

Chefia;

tamento poderá desdobrar as Seções
em Subseções, de forma a melhor
atender à distribuição de seus encar-

rj'iTULü Il

1)

o

Att, 6,9

MS ATRIBUiÇÕES ORGi'lmcAs

2 (duàs)

3)

Exército;
4) Diretoria Geral de Remonta e

Veterinária,

I -

Do Gabinete

Art. 11 - Ao Gabinete incumbe:
1) encar-regar-se das relações públlcas:

2) organizar e publicar os boletins
do Departamento;
3) receber, protocolar, distribuir e
expedir tôda a correspondência do
Departamento;

ATOS, DO
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4) arquívr tôda a documentação
que não rôr de ínterêsse das Subchefias;
5) te-atar da. assuntos do pessoal
mílítar c civil do Departamento;
6) executar os trabalhos que Ihe forem atribuídos pelo Chefe do Depar.tannento .

n -

Das Subchefuw

Art. 12 As Subeheífas, diretamente subordinadas ao Chefe do Departamento, orientam e coordenam os
trabalhos das respectivas Seções, na
execução das atribuições' que lhes s110
inerentes.
Art. 13 - Compete â 1/' Subchefía
orientar e coordenar as atividades das
1,1'1 e 2.a Seções nos trabalhos relativos
a Logística, Estatística e Mobilização
na esfera das atribuições do Departamento.
"Art. 14 - Compete à 2.U. auuonene
oriental' e coordenar as atividades das
3.a e 4.:\ Seções, nos trabalhos relativos tl.:
1) suprlmento, manutenção e administração em geral do material de tôda natureza, em uso no Exérclto;
:n saúde :0 pessoal, provimento e
saúde dos animais;
,
J processos de aqutsíção e demais
atos' ad dnistrativos referentes a finanças.
ii I

-

Das Seções das Subchella3

Art. 15 - A 1.a Seção (S/1> , Logística e Estatística, trata:
1) do planejamento logístico, no que
diz respeito à estocagem de suprímentos, à hospitalização e às evacuações,
'bem como ao preparo das áreas e ínstalações, tendo em vista as necessídades de paz e de guerra;
2) dos assuntos de Estatística que
se relacionam com as atividades do
Departamento e das Diretorias subordi

Art. 16 - A 2.!l. Seção (S/2) , MobtIízaçâo, trata dos assuntos rela-cionados
cem a mobilização, em material e 3n1mais. dos comandos, unidades e órgàos diversos, bem como dos que se
referem à mobilização da produção
irclu.:_:':e a Industrial, de ínterêsse das
'1,
Du-etorias Gerais de Material J
de Intendência, de Saúde e de Remon.,
ta e Veterfnáría .

E~>:I'CUTI\'O
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Art. 17 - À 3./1 Seção (S/3) , Suorrmente, Manutenção e Saúde, ineu-mbe
tratar:
'1) dos assuntes referentes ao suprimento e
manutençã-o do material,
inclusive meios- de subsistência da g.;;6tão das Diretorias subordínadag ao
Departamento, necessários à vida corrente do Exército'
~n dos tl'aba.lh0s indispensáveis à
administração e ao uso dêsse material,
príncípalmentevquanto ao armazenamenta e proteção, Inspeção, especineaçâo, padronização, catalcgaçâo e normas técnicas.
3) das atividades relativas ao orovimento :: fomento da criação animal
e a-o plantio de culturas de ínterêsse
do Exército;
4) dos problemas referentes à saúde do pessoal e dos animais.
Al't.

~e

-

A 4.a Seção (8/4) Assun-

tos Fmanceíros, incumbe tratar dos
assuntos relativos aos processos de
aquisição, às propostas orçamentárias,
às .tabelas de dotações orçamentárias
e demais atos administrativos referentes a finanças.
IV -

Da seção Asiministratiia

Art. 19 - A Seção Administrati va
incumbe:
1) tratar das questões concernentes
tt administração de fundos, de acôrdo
com as instruções e regulamentos em
vigor:
2) organizar e manter em ordem
em dia a carga geral do material permanente;
3) manter o registro do material de
consumo e sua distribuição;
4) preparar, nos têrmos da legislação vigente, Ç6 processos administrativos
aquisição a cargo da UA.;
5) organizar as propostas dos quantitativos destinados, anualmente, à UA
€
depois de aprovados pelo Agente
Diretor, remetê-los à COSEF;
6) prever e prover o numerário para
todas as necessidades da UA, mantendo em ordem e em dia todos os registI'OS o.e pagamento de pessoal e ma-

e

tenar:
'í)

redigir notas sôbre os assuntos

,ir: sua gestão, que devam ser publica-

em boletim:
fornecer ao Gabinete os dados
para o;: relatórios anuais;
9) providenciar sôbre os meios de
transporte do material do DPG e do
pessoal, quando fôr o caso.

d::1S

8)
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Parágrafo único - A execução dos
encargos acima é distribuída de acôrdo com a legislação especial cen vigor,

pelas seguintes dependências:
Tesouraria;
Almoxarifado.
OAPíTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES

I

-

Do

FUNCIONAIS

Chefe do DPG

Art. 20. Compete ao Chefe do Departamento :
1) dirigir e coordenar os .trabalhos
do jjepartamentc, particularmente no
que diz respeito ao planejamento a
seu cargo, consoante as diretrizes do
Estado-Maior do EXército, aprovadas
pelo Ministro da Guerra:
2) orientar, coordenar e rísoanaar
as atividades das Díretortas subordínadas:
3) assegurar as ligações de chefia
entre o Departamento e os demais
órgãos de direção do Exército;
4) tomar parte nas sessões do Alto
Comando do Exército;
5) exercer ou delegar a gestão econômico-financeira do Departamento,
de acôrdo com 3$ disposições em vigor;
6)
realizar inspeções ou determinar que as Diretorias subordindas as
realizem, .de acordo com ínsta-vcôes
do Departamento;
7) manter-se ao corrente e promover a solução de todos os problemas
relativos ao provimento do Exército,
bem como daqueles que se referem
ao equipamento do território nacional, na esfera das atribuições do Departamento;
8) submeter à consideração do Ministro da Guerra, do Estado-Maior
do Exército ou do Departamento Geral do Pessoal, as propostas de movimentação de oficiais, para atender
às necessidades próprias e das Diretorias subordinadas;
9') dar conhecimento ao Ministro
da Guerra, por intermédio do n;ME,
dos planos de conjunto, programas e
diretrizes, elaborados em ctecorrêncte
de diretrizes dêsse órgão;
;tO) enviar ao Estado-Maior do
Exército uma via dos programas de
produção e provisão, elaborados pelas
Díretorías subordinadas, uma' vez
aprovada e autorizada sua execução:

EXECUTIVO

11) opinar sôbre as medidas e problemas, propostos pelas Diretorias subordinadas, que tenham de ser submetidos à apreciação dos úemaís
órgãos de direção do Exército;
12) remeter ao Ministro da Guerra,
por intermédio do EME, no prtmeí1'0 trimestre de cada ano, um mapa
anual das necessidades de material
do Exército, baseado nas informações
fornecidas pelos órgãos interessados,
no trimestre anterior;
13) remeter ao Ministro da Guerra,
por intermédio do EME, nos prazos
que forem fixados, os relatórios
anuais das âtividadcs do Departamento;
14) aprovar o regimento interno do
Departamento .

II -

Do Chefe do Gabinete

Art. 21. compete ao Chefe do Gabinete:
1) dirtgir os trabalhos do Gabinete e coordenar os das suas Divisões;
2) submeter, diretamente, à consideração, do Chefe do Departamento
os documentos elaborados pelo Gabinete;
3) assinar as certidões mandadas
expedir pelo Chefe do Departarncnto, conferir e autenticar - as cópias
ma.. ndadas extrair, inclusive os boletins ostensivos e sigilosos;
4) ter a seu cargo a guarda dos
documentos de caráter sigiloso, pertencentes à Chefia do Departamento,
'ou designar para isso, um oficial do
Gabinete;
5) organizar o programa de vísttas
e inspeções do Chefe do Departnmente:
6) regular as relações públicas do
Departamento;
7) opinar sõbre as propostas para
frxaçâo de efetivos, em tempo de
paz, dos órgãos integrantes do Departamento ou a êle subordinados;
8) receber a apresentação de oficiais;
g)
tratar das questões referentes
ao pessoal da repartição;
10) desempenhar, quando lhe torem delegadas, as funções de Agente Diretor;
11) orientar a organisaçâo do Histórico do Departamento;
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12) orientar a elaboração dos 1'eIatórlos anuais sôbre as atividades
do Departamento.

III -

Dos Subchefes

Art. 22. Compete aos Subchefes:
1) dirigir os trabalhos da Subchefia. tomando as decisões necessárias
à coordenação dos trabalhos das Seções;
2) colaborar no estudo dos problemas e. no preparo das decisões do
chefe do Departamento;
3) submeter à apreciação do Chefe
a documentação, devidamente mstruída, sôbre as questões afetas à
Subchefia;
4) cooperar com o Chefe do Departamento. por intermédio das Seções especializadas da gubchefta, na
organização e realização das inspeções;
5) opinar sôbre os problemas de
organização do Departamento;
6) cooperar nas tarefas comuns às
Subcheflas:

7)
pormenorizar, se julgar necessário, as diretrizes internas do Chefe
do Departamento, para melhor orientação dos trabalhos das Seções subordinadas;
8) encami-nhar ao Chefe do Gabinete os dados para os relatórios
anuais do Departamento.

IV _

Dos Chefes de Seção

Art. 23. Compete aos Chefes de
Seção:
1) dirigir as atividades da Seção,
particularmente quanto aos planos e
programas a serem elaborados;
2) apresentar ao Subchefe, quando
determinado, a resenha dos trabalhos
feitos na seção e aquêles que se encontrem em andamento ou programados para o ano em curso;
3) submeter ao exame do Subchefe os assuntos estudados na Seção
que devam ser encaminhados à solução final do Chefe do Departa-

mente:

4) propor que sejam incluídos, nos
planos de inspeção, os assuntos .específicos da Seção, que devam ser examinados nos órgãos a inspecionar;
5-) apresentar à Subchefia os dados
para os relatórios anuais.

V
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Do Chefe da Seção
Administrativa

Art. 24. Compete ao Chefe da
Seção Administrativa:
1) executar as atribuições prevfstas para os fiscais administrativos
no Regulamento de Administração
do Exército.
TITULO IV
Outras Illspostçõea
CAPíTULO VI
DAS DIRETORIAS SUBORDINADAS

Art. 25 - A Diretoria Geral do Material Bélico (DGMB) incumbe-se do
suprimento e da manutenção do armamento, munição, material de guerra química, viaturas em geral, material de engenharia e material de comuntcacões. bem comi) do suprimento
de combustível e lubrificantes.
Art. 26 - A Diretoria Geral de
Intendência (DGI) incumbe-se das
atividades relativas ao suprimento e
ao emprégo de fundos, à SUbsistência
e ao material de intendência.
Art. 27 - A Diretoria Geral de
Saúde do Exército (DGS'E) incumbese das atividades relativas ao estado
de saúde do pessoal do Ministério da
Guerra e ao. suprimento e manutenção de material de saúde.
Art. 28 - A Diretoria Geral- de Remonta e veterinária (DGRV) incumbe-se das atividades relativas: à provisão animal, inclusive as que estimulam a criação de tipos de solípedes
mais adequados ao serviço do Exército; ao estado de saúde dos enímats
do Exército; ao suprimento e à manutenção dos materiais peculiares ao
serviço.
C~PíTULO

VII

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 29 - As substituições temporárias no DPG obedecerão às seguintes normas:
1) Chefe do Departamento, pelo
General combatente, engenheiro militar ou. de serviços, mais antigo dentre os de maior pôsto que lhe são subordinados;' quando o, chefe do DPG
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se deslocar a serviço em território
nacional, ou se afastar por qualquer
motivo por prazo provável inferior. a
dez dias, o subchefe mais antigo responderá pelo expediente;
2)

subchefe, pelo Chefe de Seção

mais antigo da respectiva Subchefia;

3) Chefe. do Gabinete e de Seção

EXECUTIVO

3.558, de 6 c.'e janeiro de 1939, 22.001,
de 7 de novembro de 1946 e 23.883.
de '22 de outubro de 1957, e demais

dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro dIÇ

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

RepÚblica.

JUSCELINO KUBITSCHEK

pelo oficial mais antigo do Gabinete
ou da Seção, respeitadas, nas substituições normais, as condições privativas de Quadro, Arma ou Serviço; nas
substituições eventuais, o oficial mais
antigo do Gabinete ou da Seção responderá pelo expediente.

HEGULAMENTO DA DIRETOH1A
GERAL DE REMONTA E VETEHINAHIA (D,G,R,V,)

CAPíTULO VIU

TíTULO I

Henrique ioit

'PRESCRIÇÕES DIVERSt,s

Gener altdadea

Art. 31) - As atribuições dtscipllnares dos Chefes e subchefes do DPG

CAPíTULO 1

são equivalentes às previstas no RDE,

DA DIRE.TORIA E SUA8 F'INALIDADES

item 2 do Art. 37, para o Chefe e
subchefe do E!>J.[E.

Art. 31 - o Chefe do Gabinete e
os de Seção, para efeito de disciplina
e .justiça, têm atribuições equivalentes às de comandante de unidade.
Art. 32
Em complemento às
prescrições contidas neste Regulamento, o Departamento elaborará o seu
regimento interno.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
19-58. ~ Gen.. Ex. Henrique B. D. Teixeira LoU, Ministro da Guerra.
DECRETO N9 45.144 - DE 30
DEZEMBRO DE 1958

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
Geral de Remonta e Veterinária
(R-159) ,

o Presidente da República, usando
da atríbuicão qua lhe confere o a=tigo 87, inciso I, da Constituição Pederal, decreta:
Art.. 1.9 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria Geral de Remonta e Veterinária CR-159), que com
êste baixa, acslcado pelo General de
Exército Henrique Baptista Duffles
'I'etxeíra Lott, Ministro de E5tad, dos
Negócios da Guerra. ~
Art. 2.o O presen te Decreto en trará em. vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos
n.c 3.067, de 12 'de setembro de 1938.

Art. 1.9 A Diretoria Geral ds. Remonta e Veterinária (DGRV), dtrercmeote subordinada ao Deoartamento de ProVi6?_O Geral, íncumbe-se das
ativíoades relan ves : ao orovimento
de animais, íncluslve as que est.imutem a criação <1e tipos de sorípedes
mais adequados ao serviço do Exérc».
to; ao estado de saúde d.e animais
do Exército; ao suprimento e à' manutenção dos materiaus pecuünres ao
Serviço.
Art. 2.9 A Diretoria Geral de Remonta e vetertnárta compete:
1) orientar, coordenar e .fiscalizar.
consoante normas baixadas pelo
DPG, as Diretorias subordtnadas,
particularmente no que diz respeito a:
a) elaboração e execuçâo dos programas das atividades que lhes cabem, necessárias à vma corrente lia
Exercito e à sua mobüízaçao;
b) obtenção, depósito, adestramento, distribuição e descarga de ammaís:
c) melhcramecito acotéente, e criaç â o de solípedes de
emprêgo militar;
d)
execução de pesquisas cientificas;
e) cooperação com o Serviço oe
Saúde na profü'axía das molest-as
infecto-contagiosas comuns ao homem e ao animal;
f) .fomento no meio civil da criação dos tipos de animais adequados
ao Serviço do Exército;
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g) obtenção, recebimento, armazenamento e distribuição, recolhímento,
inspeção, padronização e catalcgaçãc
dos artigos que lhes incumbe suprir,
inclusive no que tange à efetivação
do equipamento do território das regiões militares;
h) administração do material veterinário;
' , i) elaboração de manuais técnicos;
j) intercâmbio com instituições de
atividades afins;
2) aprovar OS prcgramea das atividades das Diretorias subordinadas;
3) programar a' aplicação dos recursos ünacceíroc que lhe forem
atribuidos para atender aos encargos
das Diretorias subordinadas;
4) adquu-ír, de conformidade com
normas Instituídas pelo DPG, os anímais e artigos necessários ao provimento ou ao suprimento a cargo das
Diretorias subordinadas, propondo a
importação dos inexistentes no mercado nacional;
5) providenciar os reajustamentos
e nivelamentos dos efetivos em animais e dos estoques de artígce cujo
suprimento lhe compete supez-intemder;
6) tratar dos assuntes de estatística
na esfera de suas atividades;
7) realizar. o preparo' da mobílízaç ã o industrial, 'na esfera de suas atribuições. de acôrdo com as .normas.
ou instrução dos órgãos responsáveis
pela Mobilização Industrial;
8) colaborar com a Diretoria Geral
de Intendência no estudo de tipos de
ração de forragem;
9) colaborar com a Diretoria Geral do Ensino na organização dos
cursos da Escola de Veterinâria do
Exército;
10) propor ao DPG os programas
necessárt-.e à execução de seus encargos; bem como os recursos financeiras correspondentes.

O~ganização
CAPiTULO Ir
Geral

Art. 3.° A Diretorta Geral de Remonta e Veterinária compreende:
1) Direção;
2) 3 (três) Secôes ,

Art. 45' São diretamente suborcnnadas à DGRV:
1) Diretoria de Remonta;
2) Diretoria de Veterinária.
CAPíTULO III
DA

ORGANIZAÇÃO

PORMENORIZADA

Art. 5.° A Direção da DGRV compreende:
1) Diretor'
2) Gabinete.
Art. 6.° O Gabinete compreende:
1) Chefe;
2) L'' Divi~o (DI1)
Pesscat e
Relações Públicas;
3) 2.1:\ Divisão (D/2)
Expediente e Serviços Auxiliares.
!lrt. 7.° As Seções dencmtnam-se:
1) 1.a. SEção (S/!), EstudQ. Coordenação e Contrôle ;
2) 2.a Seção (S/2). Mobilização e
Bstatístíca ;
3) Seção Administrativa.
AI·t. 8.° A Seção Administrativa
compreende:
1) Chefia;
2) Tesouraria;
3) Almoxarifado.

Art. 9.° Em função da dísponíbiltdade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em Subseções, de
forma a melhor atender a distribuição de seus encargos.
c

TiTULO III

,Atribuições
.CAPí'rULO IV
DAS ATRIBpIÇÕES ORGÂNICAS

I

TiTULO 11

Da Organiza..;üo
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Do Gabir..ete

Art. 10. Ao Gabinete compete:
li tratar d-s assuntos referentes a
pessoal e relações públicas;
2) dirigir os serviços auxiliares' e
de expediente.
[I -

Das seções

Art. 11. A F- Seção (S/1), Estudo.
Ocordenaçâo e Oontrôle - cabem o
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estudo e a elaboração da documentação visando:
1) à instrução roi 'íj.ar e técnica do
Pessoal. Unidades e órgâcs do Ser-

viço de Remonta e veterinária;
2) à obtenção, recebimento, armazenamento, distribuição e recolhi.mento do material a cargo da Diretoria'
3) '8,,0 contrôle da aquisição, produção, transferência, distribuição, rea-

justamente, nivelamento e estocaaem
de suprunentos a carg., da Dil'eto~·i.a.;
4) ao provimento, criação, estado
de saúde, conservação, esleçâo, alimentação, obtenção. depósito, adestramento, distribuição, venda, impor-

tação, expcrtação, carga e descarga
de animais;
5) ao reajustamento e nivelamento
dos er eavcs em animais;
(i) à manutenção e proteção de animais e do material e segurança das
instalações;
7) a Legtslaçâo peculiar às atlvtdades doe Serviços de Remonta e Veterinárfn inclusive a elaboração de
manuais técnicos;
8) à dotação e emprêgc dos recursos financeiros necessários para atender aos encargos da Diretoria e dos
órgãos subordinados;
9) a inspeções e fiscalização;
10) a orientação das atividades reIacíonadas cem o Equipamento do
Território;
11) ao fomento, nomeio civil, da
crfaçâo de tipos de animais adequactcs ao serviço do Exército e M Incremento da cultura de plantas r..rragetras,
Art. 1~. A 2.:). Seção (S/2) , Mouíítzacào e Estatística - cabem o estudo e a elaboração da documentação
visando:
1) à orientação das atívidaãss relacionadas com o preparo da Mobíltzação Industrial;
.
2) à elaboração doe trabalhos da
mobilização de anímaís e material vetermárto:
3) á colaboração na Mobilização a·:)
pessoal;
4) ao preparo e atualização dos uados estatísttccs necessártcs à D!retorta para

°

desempenh '

das atrfbuf-

que lhe competem:
~ 5) ao contrôle da obtenção de dados estatísticos pelos órgãos subordi-

côes

nados:

EXECUTIVO

6) à padronização, espeoífícaçôes e
normas técnicas, acondicionamento e
embalagem de suprimentoa de Sua
competência.
Art.

13,

A

Seção

Admínístratíva

competem o estudo e a elaboração da
documentação visando:
1)

ac s assuntos administrativos da

atrtbuíçâo da Diretoria;

2.l às concorrências públicas e aomínistratívas e tornadas de preços;
3) à coordenação e ao contrõle tia
Tesouraria e Almoxarifado.
CAPíTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES

1 Art.

FUNCIONAIS

Do Diretor

14. Ao Diretor Geral de Re-

monta 'e Veterinária ccmpete:
1) orientar, coordenar e fiscalizar
ao atividades da Diretoria Geral e 'das
Diretorias subordinadas, propondo diretrizes' e instruções ao Chefe do DPG.
quando escaparem à sua alçada 8:5
medidas necessárias; ou baixando-as,
Soe for o case:
2) aprovar o regimento interno da
Díretorta:

3) inspecionar e ordenar inspeções;
4) apresentar ao Chefe do DPG os
relatórios das
inspeções' realizadas
assinalando as deficiências verifica":
elas e sugerindo as medidas para saná-las;
5) manter-se ao corrents das atividades e neceesídades da Diretoria
Ocral e das Subordinadas;
6) colaborar cem a Diretoria G1:ral de Ensino na crganizaçâo . dos
curses da Escola de Veterinária do
Exército;
7) indicar cu designar, quando for
o caso, o pessoal do Quadro de Vet-erinários paro Integrar cu exercer
comissões, fazer cursos ou eetágtcs;
8) encaminhar à DPG por intermédio do DPG a proposta de movimentação dos oflcíaís do Quadro de
Veterinários;
9) propor os Quadres de Organizacão, bem como os de Distribuição do
Pessoal dos serviços de Remonta. e
Veterinária;
10) promover a elaboração de Regulamentos e Manuaíe Téonícos:
11) determinar o estudo dos problemas lígadcs à alimentação e estado de saúde de animais, propondo (l,
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adoção das medidas julgadas necessárias;
12) aprovar os programas das an..
vídades das Diretorias subordinadas;
13> propor ao chefe do DPG os programas- nec-ssértos à execução de seus
encargos, bem c-mo os recursos financeiros correspondentes:
14) determinar a aquisição, empréstimo e venda de animais, de acôrdo
com a Iegieíaçâc 'em vigor, tendo em
vista os ínterêssea e as necessidades
do Exército e o fomento à criação
nacional;
15) determinar o estudo e sugerir
medidas quanto à debelaçâo de epizcotias e anzootías que possam afetar
os animais do Exército e 0.9 particulares,
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apresentar 05 dados necessários
elaboração do relatório anual da
Diretoria;
6) organizar o calendário dos trabalhos da seçã-o;
7) prepor, em função da disponibilidade do seu pessoal, o desdobramento da Seção .em Subseções.
5)

à

IV -

Do Chefe da Seção
Administrativa

Art, 17. Ao Chefe da seção Administrativa compete, as funções regulamentares de Fiscal Administrativo.

TITULO

IV

Outras Disposições
I1 -

Do Chefe do Gabinete

Art. 15. Ao

Chefe

do Gabinete

compete:
1) responder perante o Direwr Geral de Remfnta e Veterinária pelo
funcionamento do serviço a cargo do
Gabinete;
2) orientar. dirigir e fiscalizar os
estudes e a elaboração dos documentos a cargo do Gabinete;
3) distribuir o serviço -pelas Divisões, cor rdenandc suas atívídadee:
4) despachar com o Diretor Geral
de Remou ta e veterinária;
5) apresentar OS dados referentes
ao Gabinete e coordenar a elaboração do' relatório anual da DGRV;
6) dirigir o cerlmoiual e cs atos
sociais;

7) desempenhar, quando lhe for-em
delegadas, as funções de Agente Di-

reter:

8) coadjuvar o Diretor Geral na
Instrução do pcescer da DGRV.
111 -

Dos Cl&.ejes de Seção

Art. 16. AC& Cbefss de Seção com-

pete:

'
responder perante o Diretcr GeTal de Remonta e Veterinária pelo
funcionamento do servíco a: cargo da
&ção;
2) orientar, dirigir e físcahzar os
estudos e a elaboração dos documentes a cargo da Seção;
3) distribuir o serviço pelos cnciais
da Seção, OU subseções, cocrdenan1)

do-lhes as atividades ;

4) despachar cem o Diretor Geral
de Remonta e veterinária;·

CAPíTULO VI
DOS. ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Art. 18. A Diretoria de Remonta
incumbe-se das atividades relativas
ao provimento de animais.
Art. 19. A Diretoria de veterinária
incumbe-se das atividades relativas à
saúde dos animais e ao suprimento
e manutenção do material vete-mário.

CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 2-0. A substituição temporária
do Díretcr Geral de Remonta e Ve'terínária será feita pelo oficial general combatente ou de serviços mais
antigo dentre os de maior posto que
lhe sâo subordinados; quando o Diretor Geral se deslocar a serviço, por
qualquer prazo, dentro do território
nacional ou se afastar por qualquer
motivo, por prazo provável inferior a
dez dias o chefe do gabinete responderá pelo expediente.
CAPíTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. O Chefe do Gabinete e
05 de Seção, para efeito de discíplína e justiça, têm atribuições equívalentes às (te demandante de unidade,
Art. 22, Em complemento às prescrições contidas neste Regulamento,
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a DGR-V elaborará seu regimento interno.
Rio de Janeiro, -30 de dezembro de
1958. - Henrique Teixeira t.ou. Ministro da Guerra.

DECRETO N." 45.145
DE DEZEMBRO

DE

DE

30

1958

A prova o Regulamento da Diretoria
de Yetermària (R-34)

o Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso r, da Constituição
Federal, decreta:
- Art. 1.0 Fica aprovado o Regula-

mento da Diretoria de veterfnãrie
(R-34), que com êste baixa, assinado pelo General de Exército Henrique
Baptista Duffles Teixeira Lott Minístro de Estado dos Negócios ua

Guerra.
ArL

2.°

O

Ministro

da

Guerra

fica autorizado a baixar, em complemento a êste Regulamento, novas
Instruções para o funcionamento do
Serviço de Veterinária. a que se refere o Decreto n." 41.186, de 20 de
março de 1957.
Art. 3. 9 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas quaisquer
disposições een contrário.
Rio ue Janeiro, 30 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique

t.ou.

RFJGULAMENTD DA -DIRETORIA
DE VETERlNARIA (DV)

TiTULO I

Generalidades
CAPíTULO I
DA DIRETCRH\ E SUAS

FINALIDADES

Art. 1.0 A Diretoria de Veterinária (DV) , diretamente subordinada
,à Diretoria-Geral de Remonta e Veterinária, incumbe-se das atividades
relativas à saúde dos animais e ao
suprimento e manutenção do materral veterinário.

EXECUTIVO

Art. 2,0 À Diretoria de Veterinária
compete:
1) dirigir, coordenar e fiscalizar,
consoante
normas baixadas
pela
DGRV, as atividades do Serviço de
Veterinária;
2) orientar a execução de pesquisas cíentífíeas, inclusive tendo em
vista o melhoramento zootécnlcc:
3) regular as condições de recebimento, produção,
armazenamento
dtstrtbuiçào e aproveitamento do ma:
terial que lhe compete suprir, ínclusive para o equipamento do território das Regiões Militares;
4) apr-ovar os programas das atividades dos órgãos subordinados;
5) fiscalizar a administração do
material a cargo da Dir-etoria:
a) elaborando instrucões e normas
técnicas reguladoras de sua utilização, manutenção, armazenamento,
proteção, acondicionamento e embalagem, inspeção, especificação, padronização e catalogação;
b) controlando' SUB. carga, descarga, recolhimento, transferência, estado ce conservação, transformaçâo e
alienação;
c) realizando visitas e inspeções;
6) promover junto, à DGRV a obtençâo dos suprimentos necessários
ao cumprimento de seus encargos ;
7) tratar dos assuntos de estatistíca na esfera de suas atívídades:
8) realizar o preparo da mobilização, na esfera de suas atribuições;
9) elaborar manuais técnicos;
10) estudar, adaptar e difundir a
doutrina veterinária em vigor';
11) estudar a composição de rações de forragem:
12) colaborar no preparo da mobilização industrial, Da .esfera de suas
atribuições. de acôrdo com as normas ou instruções da DGRV;
13) elaborar e submeter à DGRV:
a) programa das atividades da Diretorfa:
b) proposta dos recursos financeiros necessários à execução dos seus
encargos;
c) proposta d-e medidas que visem
a melhorar o rendimento e aumentar
2, dur-ação do material;
d) programa para a execução de
reajustamentos e nivelamentos dos
estoques dos suprimentos a SI3U cargo;

Aros
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e) normas relativas à medicina veterinária, preventiva e curativa;
/) proposta de currículos da Escola de Veterinária do Exército.

TíTULO II
Organízação
CAPíTULO 11
DJI ORGANIZAÇÃO

GERAL

Veterinária compreende:
Ú Direção;
2) 2 (duas) Seções.
Art. 4.c f: diretamente subordínado à Diretoria de Veterinária o
Depósito Central de Material de Veterinária.
Art ,

A Diretoria de

3.°

Art. 10. A 1:1, Seção (S/1).

Ins-

trução e Suprime-ntos incumbem
o e-studo e a elaboração da dccumentaçâo, visando;
1) ao recebimento, produção, armazenamento, distribuição, manutenção e aperfeiçoamento de material
veterinário;
2) à instrução técníco-profíssional
do pessoal especializado do Serviço
de Veterinária;
3) à proteção.
accndicionamcmo.
embalagem,
especificações, normas
técnicas.

padronização e

caralcgaçâo

. CAPíTULO IV

CAPíTULO V

POFW\[ENQRtzADA

Art. 5. Q A Direção da DV compreende:
1) Dirercr ;

Gabinete.
Art. 6." O Gabi~lete é constítuído de:

2)

1) Chefe;
2) 1.1]. Divisão
lações Públicas;

(Djl),

Pessoal e Re-

3) 2. a Divísâo (D/2). Expedí'ente e
Serviçcs Auxihares .
Art. 7.° As Sf--ções der;ominam-f:e:
1) L'' Seção (S/l), Instrução e Su-

primentos;
2) 2.0, Seção (8/2), Técnica.
Art. 8." Em função da (USponib:1idade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as seçõ:"s em Subaecões, de
forma a melhor atender à dfsrribuíçâo de seus encargos.

TíTULO !lI

DAS ATRIBUl.çÕES ORGÂNICAS

-

Do

DAS

ATRIBUIÇÕES

FUNCIONAIS

Gabinete

Art. a.c Ao Gabinete compete:
1)

. Das Seções

Atríbuições

ORGANIZAÇÃO

1

11 -

de material veterinário;
4) ao preparo da mCbilização.na
esfera das suas atribuições;
5) à colaboração na mobilização industrial,' nos aspectos que lhe são
peculiares;
6) à preparaçâ-, e aruallzaçâo _dos
dados estatístícos necessários à Dtreto'ria para:« desempenhe das atribuiçõas que lhe competem.
Art. 11. A 2,1\ Seção (8/2). Técnica - incumbem o estudo e a elaboração da documentação, visando:
1) ao cOntrôle nosológicn dos animais do Exército, inclusive quanto ao
estabelecimento e fiscalização de .nodidas de tratamento, profilaxia e po ~
Iíc.a sanitária animal;
2) acs problemas relativos à alimentação de animais, inclusive sôbre
a composícâo de rações de forragem
e estimulo à produção d os respectivos elementos componentes;
3) à inspeção e fiscalização de alimentes destinados a homens e animais;
4)
à legislação e manuais récnic:s;
5) à execução de pesquisas c'entíficas, inclusive tendo em vista o melhoramento zoorécnícc:
6) à adaptação e difusão da deutrina v2teril1árút em vigor .

CAPíTULO IH
DA
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tratar dos assuntos refcrejaea a

pessoal e relações públicas;
2;. dirigir os serviços auxiliares e
c13 expedi-ente.

1 - De: Diretor
Art. 12. Ao Diretor de Veterinária
incumbe:
1) dirigir o Serviço de Vererínárla
da Exército;

Aros DO PODER
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2) orientar, coordenar, acionar

e

fiscalizar as atividades da Diretoria
e órgãos subordinados, baixando nor-

mas

ou

propondo ao Diretor-Geral
e Veterinária, quando
escapar à sua alçada, as medidas ne-

de Remonta

cessárias.
3) aprovar o regimento interno da
Díretcrra ;
4) inspecionar e ordenar inspeções;
5) apresentar ao Diretor-Geral de
Reme-na e Veterinária os relaíórlcs
das inspeções realizadas, assinalando
ás .deficiências verificadas e sugerin-

do as medidas 'Para saná-las;

6) manter-se ao corrente das atividades e necessidades da Dírerorta
e órgãos subordinados:
7)

colaborar com o Diretor-Geral

de Remonta e Veterinária no que se
refere à formação e ao aperfeiçoamente de técntcos ou especialistas;
8) propor a movimentação dos oficiais do' Quadro de Veterinária;
9) movimentar as praças dos quadros especiais de vererlnáría, entre
os órgãos diretamente subordínadog e
entre as zonas de Exército e Regiões
Militares;
10) indicar, nomear ou designar,
quando fôr o caso. o pessoal subcrdínado para integrar ou exercer comissões, fazer cursos ou estágios:
11) promov-er a e}aboração de Regulamemos e Manuais Té'3n:cos;
12) aprovar os programas dos órgãos subordinados:
13) propor ao Diretor .Gera! de
Remonta e Veterinária os programas
dos trabalhes necessários à execução

dos seus encargos, bem como 0-5 recurs-e tínanceircg corresponderites;
14) derermlnar o esjud.a e sugerir
medidas quanto à deberacão de epizoorías e enzoo-tas que possam afetar
os animais do Exército e os parucula-

res.

11 -

Do Chefe do Gabinete

Art. 13, Ao Chefe
compete:

do

Gabinete

r-es-ponder perante.) Diretor ,pe10
fUnciOnamento do servícc a cargo do
Gabinete;
~
,
2) orientar, dirigir e fiscaüzar os
estudos e a elabr reção dos documentOS a cargo do Gabinete;
3) distribuir o serviço pelas Divisões, coordenando suas atividades;
4) despachar Com o Diretor ;
5) apresentar os dados' referentes
'ao
Gabinete e coordenar a elabora1)

EXECUTIVO

çâc do relatório anual ela Dir-etoria
de Veterinária;
6) dirigir o -ertmontat:e ()15 atos
sociais;
7) desempenhar, quando lhe forem
delegadas, as runcões de Agente Diretor;
8) coadjuvar o Diretor na instrução do Pessoal da Dlretcrra de Veterinária.
IH -

Dos Chefes de Seção

Art. 14. Aos Chefes de seção compete:
I) resp:Jncer perante o Diretor pelo
Iuncíonamemo do serviço a cargo da
Seção;
2) orientar, dn-iglr e físcal.zar os
estudos e a elabtracão dos documentos a cargo da seção;
3) distribuir 'J servíçr, pelos oficiais da Seção ou Su oseeôes, COO1'denando-Ihee -as atividades;
4) despachar com o Djret<:r;
5) apresentar os dados necessários
à elaboração do relatório anual da
Diretoria;
6) organizar c calendárb dos trabalhos da Seção;
.
'1) propor, em função da disponibilidade em pessoal, o desdobramento
da Seção em Subseções.
TITULO IV

Outras Disposições
CAPíTULO VI
DO

ÓRGÃO

SUBORDINAD)

Art. 15. O Depósito Central de Material de Veterínárta (DCMV)
tem
por finalidade <) recebtmemo. classificação, armazenamento, .ccnservaçâo
? suorirrr-nto do mater-ial da atribuição 'do Serviço de Vetel':nari:L
CAPíTULO VII
DISPOSIÇÕES

GER:\IS

Art. 16, O Chefe do Gabinete e os
de Seção, para efeito de disciplina
e juetíça, têm atribuíçôes equivalentes às de comandante de unidade.
Art. 17. Em complemento às prescrições contidas neste Regulamento,
a Diretor!c de Ve~erinárja elaborará
seu Regimento Interno. '
Rio de- Janeiro. 30 de dezembro de
1958. - Henrique t.ou,

ATOS DO PODER E2I.'"ECUTIVO
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DECRETO

N.o 45.146 DEZEMBRO DE 1958

DE: 10 DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Remonta (R-42)

o

Presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição ~··e

deral, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Remonta (R42). que.com êste baixa, assinado pelo
General de Exército Henrique Baptista Duffles Teixeira Lott, Mínístr o
ce Estado dos Negócios da Guerra,
Art. 29 O Ministro da Guerra fica
autorizado a baixar, em complemento
a êste Regulamento, Instruções para
o funcionamento do Serviço de .rre-:monta, a que se refere o Decreto número 41. 186 de 20 de março dê' 1957.
Art. 3,9 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua puor.cacão.
ficando revogadas quaisquer dísposíções em contrário,
Rio de Janeiro. 30 de dezembro de
da Independência e 70Q da
República.

1958; 1379

JUSCELINO KUBITSCHEK,-

11enríque Lott,
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rios ao cumprimento de seus encargos;
4) tratar dos assuntos de estanstica na esfera de suas atívídades.
5) colaborar no preparo da mobilização, na esfera de suas atribuícões:
6) elaborar manuais técnicos;
7) elaborar e submeter
DGHV:
a) programa
das atividades tia
Diretoria;
b) proposta dOs recursos financeiros necessários à execução
dos seus encargos;
C) programa para execução dos
reajustamentos e. niveíamentos dos efetivos em -mímaís ;
à) programa para execução do
fomento, no meio cívü, da
crtaçâo dos tipos de animais
adequados . ao serviço do
Exército;
e) programa de compra
e distribuição .de animais;
f)
normas para o contrôle da
descarga de animais;
g) proposta de medidas para o
incentivo à criação e para a
seleção de scltpedes:
h) instruções referentes às comissões de compra de ammais;
i) proposta de modelos
de arreamentc de montaria, de
tração e carga,
á

Diretoria de Remonta (DR)

TíTULO Il

TITULO I

Organização

Generalidades

CAPíTULO Il

CAPíTULO I
DA DIRh'TORIA

E SUAS FINALIDADES

Art , 19 A Diretoria de Remonta
(DR), diretamente subordinada à Diretoria-Geral de Remonta e Vetertnáría, incumbe-se das atividades relativas à provisão animal.
Art. J. o A Diretoria de Remon ta
compete:
1) dirigir, coordenar
e nscattsar.
consoante normas
baixadas pela
DGH.V, as atividades do Serviço de
Remonta:
2) aprovar os programas das atãvidades dos órgãos subordinados;
3) promover Junto a DGRV a obtenção de animais e artigos necessá-

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 39 A Diretoria de Remonta
compreende:
1) Dírecâo:
2)
(duas) Seções.
Art. 4Q São diretamente subordinadas à DR:
1) Coudelarias;
2) Postos de Monta.
CAPíTULO In
DA ORGANIZAÇÃO PORMENORIZADA

Árt. 5.° A Direção da Diretoria de
Remonta compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.

698

Aros DO PODER

Art. 69 O Gabinete é constituído

de:

1) Chefe;
'2) 11,\ Divisão (D/!),
Relações Públicas;
3) 2'i1 Divisão (D/2).

Pessoal

e

Expediente

e Serviços Auxiliares.
Art. 7." As Seções denominam-se:
1) Iª' Seção (S/1).
Fomento e
2)

Criação;
2~ Seção

<S/Z>,
Provimento,
Contrôle e Movimentação de
Anímeds.
Art. 8. Q Em função da dísporubíüdade em pessoal. o Diret-or poderá
desdobrar as Seções em Subseções, de
forma a melhor atender
rdistrrbuíção de seus encargos.
à

TíTULO III
Atribuições

CAPíTULO IV
D!\s ATRIBUIÇÕES ORGÂNIC,iS

I -

Do Gabinete

Art. 9. Q Ao Gabinete compete:
1) tratar dos assuntos referentes a
pessoal e relações públicas:

2) dirigir os serviços auxtüares e de
expediente.
II

~

Das Seções

Art. 10. A l,ª' Seção (S/I), romenta e Criação - incumbem o estudo e elaboração da documentação, vísandc:

seteçâo, meambíentaçâo,
registro,
e desclassificação de

1) ao fomento, criação,

thoramento,
claseifícaeão
auímais:
'2) à obtenção, venda, cessào e imoortaçàc de animais;
3) à fixação do tipo do solípede de
emprêgo militar;
4) à exportação de éguas:
5) a exposição, feiras, prêmios, auxilias e outras medidas de incentivo à
criação;
6) aos problemas ligados à alimentação de animais, inclusive os referentes a plantas forrageiras;
7) à cobertura e inseminação artificial;
.

EXECUTIVO

8) às atividades de remonta dos
principais países criadores, particularmente os sul-americanos;
9) a Instruções e normas -técnícas
relativas às atividades de remonta;
10) à organização. instalação e funcionamento dos postos de Monta;
11) ao contrôle das atividades das
Coudetarias, em particular do efetivo
dos respectivos plantéís.
Art. 11. A 2,fJ. Seção (8/2), P:mvtmento, Oontrôle e Movimentação de
Animais - incumbem o estudo e a
elaboraçâc da documentacâo VISando:
1) à previsao das necessidades do
Exército em animais;
2) a aquisição, requisição, recebimento. distribuição, transporte e
adestramento de animais;
3)
organização das instruções para o funcionamento das comissões
de Compra de Animais:
4) ao contrôle de transferência. carga e descarga de animais;
5) ao contrôle das Unidades de Remonta;
6) à proposta de modelos de arreamente de montaria, tração e carga;
7) à preparação e atualização dos
dados estatísticos necessários à Diretoria para o desempenho das atribuições que lhe compete;
8) colaborar no preparo. da mobilização, na esfera de suas atribuições.
à

DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

1

Do Diretor

Art, 12. Ao Diretor de Remonta
incumbe:
1) dirigir o Serviço de Remonta do
Exército:
2) orientar, coordenar,' acionar e
fiscalizar as atividades da Diretoria e
órgãos subordinados, baixando diretrizes e ínatruçôes, ou propondo ao
Díretm:-Geral de Remonta e vetcnnária. quando escapar à sua alçada,
as medidas necessárias;
3) aprovar o regimento interno da
Diretoria;
4) inspecionar e ordenar ínspeçôes ;
5) apresentar ao Diretor-Geral de
Remonta e Veterinária os relatórios
das inspeções realizadas, assinalando
as deficiências verificadas e sugerindo as medidas para saná -tas:

ATOS DO PODER

6) manter-se ao corrente das atividades e necessidades da Diretoria e
-órgâos subordinados:
7) orientar e coordenar os trabalhos de mobilização e equipamento do
.terrttórfo peculiares às atividades da
Diretoria, colaborando na mobilização do pessoal;
8) colaborar com o Diretor-Geral
<de Remonta e Veterinária no que se
r-efere à formação e ao aperfeiçoamento de técnícos ou especialistas;
9) propor ao Diretor-Geral de Remonta e Veterinária a movtmentaçâo
do pessoal que julgar conveniente para execução dos serviços a cargo da
Diretoria'
10) mü~imentar as praças dos qnadros especiais de remonta, entre os órgãos diretamente subordinados e entre as Zonas de Exército e Regiões Militares;
11) indicar, nomear ou designar,
quando fôr o caso, o pessoal subordinado para integrar ou exercer comissões, fazer cursos ou estágios;
12) confirmar a carga e descarga
dos animais do Exêrcíto:
13) promover a elaboraçâo de regulamentos e manuais técnicos;
14) aprovar os programas dos órgãos subordinados;
15) propor ao Diretor-Geral ele Rc;;monta e Veterinária os programas dos
trabalhos necessários à execução dos
seus encargos, bem, como os recursos
financeiros correspondentes.
II -

Do Chefe do Gabinete

Art. 13. Ao Chefe do Gabinete
C-0mpete:
1> responder perante o Diretor pelo
funcionamento do serviço a cargo do
Gabinete:
2) orientar, dirigir e fiscalizar os estudos e a elaboração dos documentos
a cargo do Gabinete;
:~) distribuir o serviço pelas Dívisôss. coordenando sues atividades;
- 4) despachar com o Diretor:
. 5) apresentar os dados rérerentes
ao Gabinete e coordenar a elaboração do relatório anual da Diretoria
de Remonta;
6> dirigir o cerimonial. e os atos
sociais'
, 1) desempenhar, quando lhe forem
delegadas, as funções de Agente-Diretor;
8) coadjuvar o Diretor na instrução elo pessoal da Dâretorta de Remonta.

EXECUTIVO

UI -

699
Dos Chefes de Seção

Art . 14. Aos Chefes de Seção
compete:
;
1) Responder
perante o Diretor
pelo funcionamento do serviço a cargo da Seção;
2)- orientar, dirigir e fiscalizar os
estudos e a elaboração dos documentos a cargo da Seção;
3) distribuir o serviço pelos oficiais
da Seção ou Subseções, coordenando-lhes as atividades;
4) despachar com o Diretor;
5) apresentar os dados necessár-cs
à elaboração do relatório anual da Diretor ia;
6' organizar o calendário dos traba1110s da Seção;
7) propor, em função da díspomblhdade em pessoal. o desdobramento
da S-eção em Subsecôes .
TíTuLO

IV

Outras Disposições
CAPíTULO VI
DOS

ÓRGÃOS

.SUBORDINADCS

Arb. 15. As Coudelarías têm pOI'
finalidade tratar da crtaçâo de ammais

de

puro sangue

das

diversas

raças cavalares e asínínas para o
aperfeiçoamento e melhoramento lia
rebanho eqüino nacional. bem COlnO
a distrrbutcâo de reprodutores aos
criadores nacionais.
Art. 16. Os Postos de Monta têm
por finalidade dispor de reprodutores para a padreaçâo de éguas e jumentas. Podem ser localizados em
propriedades particulares ou oficiais.
CAPíTULO VII
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 17 Os animais das Unidade, e Estabelecimentos do Exército
serão .controlados pela Diretoria de

Remonta POl' meio de- fichas e outros
documentos.
Art. 18. São reguladas em instruções ou normas técnicas as questões
referentes:
.
1) ao melhoramento zcotécnico dos
animais de emprêgo militar;

ATOS
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PODER

2) à experimentação dos reproduteres:
3) à experimentação dos produtos
onundoa dos estabelecimentos de cri-

EXECUTIVO

Art. 19. O Chefe do Gabinete e
os de Seção, para efeito de disciplina
~ justiça, têm atribuições equívalenG€S às de comandante de Unidade.
Art. 2(). Em complemento
às
prescrições contidas neste Regulamento. a Diretoria de Remonta ela-

ação militares ou civis;
4) ao reflorestamento, acudagem e
aldeamento dos Estabelecimentos de
Remonta;
5) ao trabalho e cuidado dos aní-

bcrará seu Regimento Interno.
Rio 'de Janeiro, aü de dezembro de
1958. - Henrique Teixeira Latt.

rnais novos.
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TíTULO I -

GENERALIDADES

Capítulo I - da Diretoria e suas
finalidades.
Art. 1.0 Finalidade.
Art. 2.0 Competência.
TíTULO II Capítulo II -

ORGANIZAÇÃO

5.°
6.°
7. 0
8.°

-

Da

organização

Organização da Direção.
Organização do Gabinete.
Denominação das Seções.
Desdobramento das Seções.

TíTULO IH Capítulo IV -gânícas.

Art. 11.

Art. 14. Atribuições dos Chefes de
Seção.
TíTULO IV Capítulo
nados.
Art. 15.
Art. 16.
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VI -
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DISPOSIÇÕES

Dos órgãos subordí-

Coudelarias.
Postos de Monta.
VII - Disposições Gerais.
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Art. 3.<:' Estrutura da Diretoria.
Art. 4.° órgãos subordinados.

Art.
Art.
Art.
Art.

10 e 11

7.'
8.u
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10.

Da Organização ge-

Tal.

Capítulo lU
pormenorizada.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

ATRIBUIÇÕES

Das atribuições or-

Art. 9.0 Atribuições do Gabinete.
Art. 10 Atribuições da Seção Fomento e Criação (S/I).
Art. 11. Atribuições da Seção Provimento, Contrôle e Movimento de
Animais (8/2).

N.9 45.147 DE
DE DEZEMBRO D'E 1958

30

Aprova o Regulamento da Diretoria
Geral de Intendência (R-185-).

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere- o artígo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o H.egulamento da Diretoria Geral de Intendência (R-1S5), que com êste baixa, assinado pelo General de Exército
Henrique Baptista Duffles Teixeira
Lott, Ministro de Estado dos Negócios da 'Guerra.

Das atribuições run-

Art. 2. Q O Ministro da Guerra
fica autorizado a baixar, em complemento a êste Regulamento, novas
Instruções para o funcionamento do
Serviço de Intendência, a que se refere o Decreto n.e 41.186, de '20 de
março de 1957.

Art. 12. Atribuições do Diretor.
Art. 13. Atribuições do Chefe do
Gabinete.

Art. 3. Q O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos n.? 16.606, de 17 de setembro de
1924, e n.c 26.960, de 27 de julho de

Capítulo V danais (S/3).
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H149, e demals disposições em con-

trário.

Rio de Janeiro, 3U de dezembro
de 1958; 137.° da Independência e
70.0 da República.
JUSCELII"O

KUBITSCHECK

Henrique Lott

REGULAMEh'fTO DA DIRETORlAGERAL DE INTENDJ<NCIA (DGl)

TíTULO I
Generalidades
CAPíTULO
VA DIRET':R1A E

I

SUAS FI!"ALIDADES

Art. 1.9 A
Diretoria-Geral
de
Intendência (DGI), diretamente su-

bordinada ao jjepartamento de Provisão Geral, incumbe-se das ativida-

des relativas ao suprimento e ao emprêgo de fundos, à subsístêncía e ao
material de intendência ..
Art. 2.9 A
Diretoria-Geral

EXECUTIVO

3) coordenar e fiscalizar o preparo da mobilização a cargo das Diretorias subordinadas;
4) programar a aplicação dos recursos financeiros que lhe forem
atribuídos para atender aos encargcs das Diretorias subordínadas ;
5) providenciar os reajustamentos
e nivelamentos dos estoques de artigos cuJo suprimento lhe compete superintender;
6) tratar dos assuntos de esta tistica na esfera de suas atividades;
7) realizar o preparo da mobilização industrial, na esfera de suas atribuições, de acôrdo com as normas ou
instruções recebidas dos órgãos responsáveis pela Mobílízação Industrial'
8) 'propor ao DPG os programas
necessários à execução de seus encargos, bem como os recursos nnancelrcs correspondentes:
9) propor a importação de artigos
inexistentes nu mercado nacional necessarias ao suprimento a cargo das
Diretorias subordinadas.

TíTULO 11

de
Intendência compete:
1) orientar, coordena.r e Iisoalizar,
consoante diretrizes ou normas caí-

Organização
CAPíTULO H

xadas pelo DPG, o Serviço de In-

tendência, particularmente as Diretorias subordinadas no que diz respeito a:
a) elaboração e execução dos pI"O~
gramas das atividades que lhes
cabem, inclusive de produção e
de manutenção, necessártaa à
vida corrente do Exército e a
sua mobilização;
b) obtenção, recebimento, armazenamento e distribuição, recolhimento e Inspeção dos artigos
que lhes incumbe suprir, ínclustve no que tange à efetivação
do equipamento do território das
Regiões Militares;
C) administração do materfal. principalmente quanto à manutenção, armazenamento e proteção,
iOSp'2Çã'O, especlfícação, padrenízacão e C3 talogação:
d) alimentação de homens e anímais;
e)
elaboração de manuais técnicos;
2) aprovar os programas das atividades das Diretorias subordinadas;

DA

ORGANIZAÇÃO

GERAL

Art. 3.9 A
Diretoría-Geral
de
Intendência compreende:
1) Direção,
2) 5 (cinco) Seções.
Art. 4.9 São diretamente subordinadas à Diretoria-Geral de Intendência:
1) Diretoria de Finanças;
2) Diretoria de Subsistência;
3) Diretoria de Material de Intendência.
CAPíTULO IH
DA ORGA~IZAÇÃO

PORMENORIZADA

Art. 5.9 A Direção da DGI ,.'()IDpreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 6. 9 O Gabinete compreende:
1) Chefia;
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2) La Divisão (D/l) - Pessoal e
Relações Públicas;
3) 2.!1 Divisão (D/2) - Expediente e serviÇos Auxiliares.
Art. 7. o As Seções denominam-se:
1)
1.!1 seção (S/l) , Estudo C Co,.rdenação;
2) 2.1J. Seção (S/2). Contrõle:
3) 3. a Seção (S/3) , Mobilizaçã-o e
Estatística;
4) 4.!1 Seção (S/4). Padronização
e Concorrência;
5) Seção Admínistratíva .
Art. 8. o A Seção Administrativa
compreende:
1)
Chefia;
2)

't'esnurarta:

3) Almoxarrfado .
Art. 9.° Em Iunçãn da dísponíbilídade em pessoal o Diretor poderá desdobrar as seções em Subseções,
de forma a melhor atender à .Ilstrtbuição de seus encargos .

TíTULO III

Atribuições
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES OP.GÂNlCAS

I -

Do Gabinete

Art. 10. Ao Gabinete compete:
1)
Tratar dos assuntes referentes
a pessoal e relações públicas;
2) dirigir OS serviços auaílíar-s e
de expediente.
II -

Das Seções

Art. 1L A" L>1 Seção (S/1), Estudo e Coordenação - cabem o es~
tudo e a elaboração da documentação, visando:
1)
à instrução militar e técnica do
pessoal, unidade e órgãos do serviço
a cargo da Diretoria;
2) à obtenção, recebimento, armaZenamento. distribuição e recolhimento de suprimentos;
3) à legislação peculiar às atividades dn: Sérvíço, inclusive a' elaboruçâo de manuais técnicos:
4) ao 'reajustamento e nivelamento de estoques;
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5) à manutenção e proteção do
material E' segurança das instala."
çõe.s;
6)
à orientação das atividades relacionadas como Equipamento do
Território;
7) aos assuntos referentes a Finanças.
Art. 12. A 2.!1 Seção _(S/2) , C011trôle - incumbe o estudo e a elaboração da dí.cumecitacãc, vísandc i,
1)
ao cnntrôle da aquisição. produção,
transferência,
intercf..mbio,
distribuição, nivelamento e estocagem de suprimentos a cargo da Dil·daria;
2) ao contrôle de vencimentos,
vantagens e proventos do pessoal e
assuntas de ordem financeira em
geral;
3) a inspeções e fiscalização.
Art. 13. A 3. a Seção (S/3) , lVIobilização e Estatística - competem o
estudo e a elaboração da documentação, visando:
.
1)
à orientação das atividades re-.
Iacíonadas com o preparo da Mobilização Industrial;
2) à Coordenação e fiscalização
dos trabalhos da Mobilização do Material;
3) à colaboração na Mobúizaçâo
do Pessoal;
4) ao prepar., e atualização doS
dados estatísticos necessários à Diretorta para _o desempenho das atríouíçôee que lhe competem;
5) ao contrôle da obtenção de dados csfatísticos pelos órgãos subordinados.
Art. 14. A 4. 3 seção (S/4) , Pa~ironizaçã.o e Concorrência comoetem O estudo e a elaboração da documentação, visando:

1) à padronização, especificações
e normas técnicas. acondícíonamento
e embalagem de Suprimentos de sua
cnmpetêncla ;
21 às concorrências públicas e adminístrutívas e ton:tadas de preços.
ArL 15. A Seçâo Administrativa
compet.e o estudo e a elaboração da
documentação, visando:
1)
aos assuntos
administrativos
da atribuição da DGI;
Zl à co-ardenaç8.{) e ao contrôle da
.resourarfa e Almoxarifado.
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15) propor ao Chefe do DPG 08
programas necessários à execução de
seus encargos, bem como as recur1.30S financeiros correspondentes.

CAPíTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

I -

Do Diretor

Art. W. Ao Diretor-Geral de Intendência compete:
1)
du-ígir o Serviço de Intendêriela do Exército;
2) orientar, COordenar e fiscalizar

às

atividades da Diretoria-Geral e

(tas DIretorias subordinadas, oarxan-.
do diretrizes e instruções, OU propondo ao Chefe d() DPG, quando escapar à Sua alçada, as medidas ueces-

r ' :'::~j

sárfas;
3)

aprovar

o

regimento interno

da Diretoria;

4) inspecionar e
ordenar mspeçôes de Finanças, Material de Intendência e Subsistência;
5) apresentar ao Chefe do DPG
as relatórios das inspeções realizadas,

assinalando as deficiências verttícadas e sugerindo as medidas para saná-las;
6) manter-se ao corrente das "attvtdades e necessidades da Diretoria
Geral e das subordinadas;
7) colaborar com o Diretor-Geral
do Ensino no que se refere à. formação e ao aperfetçxamentx de cspecíalistes de In tendência;
8) indicar
OU
designar, quando
ter o caso, o' Pessoal do Quadro de
mtendentes para integrar OU exercer comissões, fazer cursos OU es-

táglos ;
9) encaminhar,
diretamente, ao
OPG a proposta de movimentação

dos oficiais
etentes;

do

Quadro

de rnten-

10) movimentar
as praças dos
quadres especiais do serYÍÇ{) de Ini endêncía, entre os órgãos diretamente subordinados, entre as Zonas
d~ Exército e as RM.;
11)
proPor es Quadros de Organização, bem como oS de Distribuição
do Pessoal do QUadro de Intendentes;
12) promover a elaboração· de Regulamentos e Manuais 'I'écnícna:
13) dirigir e Coordenar o estUdo
dos problemas especificas das DÜ'e~
torlas subordinadas;
14) aprovar os programas das
atividades das Diretorias subordinadas;

II -

Do Chefe do Gabinete

Art. 17. Ao Chefe do Gabinete
compete:
1) responder perante o Diretor-Geral de
Intendência pelo funcionamento do serviço a cargo do GaQinete;
2) orientar, dirigir e fiscalizar os
estudos e a elaboração dos documentas a cargo do Gabinete;
3) distribuir o serviço pelas Divisões, coordenando suas atividades;
4) despachar com o Diretor-Geral
de Intendência;
5) apresentar os
dados referentes
ao Gabinete e coordenar a elaboração do relatório anual da DGI;
6)
dirigir o cerimonial e os atos
sociais;
7) desempenhar, quando lhe forem
delegadas, as funções de Agente-Diretor:
8) 'coadjuvar o Diretor-Geral na
Instrução do Pessoal da DGI,
I1I -

Art. 18,

Dos Chefes de Seção

Aos Ohetes de Seçã- c com-

pet-e:
1) responder perante o Diretor-Ge-

ral de Intendência pelo funcionamento do serviço a cargo da Seção;
2) orientar. dirigir' e fiscalizar os
estudos e a elaboração dos documentos a cargo da Seção;
3) distribuir o serviço pelos oficiais
da Seção, ou Subseções, coordenando-lhes as atividades;
4) despachar com o Diretor-Geral
de Intendência;
5) apresentar os 'dados necessários
à elaboração do relatório anual da
Diretoria;
6) organizar o calendário dos trabalhos da Seção;
7) propor, em função da disponibilidade do seu pessoal, -o desdobramento da Seção em Subseções.
IV -

Do Chefe da Seção
ltdInirüstrativa

Art_ H3'. Ao Chefe da Seção Administrativa competem as funções regulamentares de' Fiscal Administrativo,
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1.489, de 11 de março de 1937, e demais dísposíçêes em contrário.
Rio de Janeiro, 3D. de dezembro de
1958; 137.Q da Independência e 70.°
da República

TITULO IV

Outras Disposições
CAPíTULO VI

JUSCELINO KUBITSCHlm:.
DOS

ÓRGÃOS

SUBORDINADOS

Henrique

Art. 20. A Diretoria de 'Finanças (DF) incumbe-se das atividades

relativas ao suprimento dos fundos e
contrôle do seu emprego.
Art. 21. A Diretoria de Material
de Intendência (DMI)
incumbe-se

IOEGULAMENTO DA
DIRETORIA
DE ARTILHARIA DE COSTA E
ARTILHARIA ANTIAeREA
(DACAA)

das atividades relativa, ao suprimento c manutenção de material de Intendência.
Art.

têncía

22.

A

(DS)

Dlretorta

TITULO I

Generalidades

deSubsis~

Incumbe-s., das atrvída-

des relativas ao suprimento de Víveres e forragem.
CAPíTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPíTULO I
DA DIRETORIA

E SUAS

I:'INALIDADES

Arrt. 1.0 A Díretcrja de Artilharia
de Costa e Artilharia Antiaérea ...
(DACAA)
o órgão técnteo especíaIísado, assessor do ES~ad{l-Maior do
Exército, para as questões referentes
à
defesa de costa e à def-esa antíaerea,
é

Art. 23. O chefe do Gabinete e
os de Seção, para efeito de disciplina
e justiça, tem azraouiçees equrvaieu-

tes às de comandante de unidade.
Art. 24. Em
complemento
às
prescrições contidas neste

Lott.

Regula-

mento, a DGI elaborará seu Regimento Interno.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1958. - Henrique Lott.

Art. 2.° A Dinwria de Artilharia
de Costa e Artdlharla Antiaérea compete:
1) colaborar com o Estado-Maior
do Exército, tendo em vísta a ceresa
de costa e a defesa antiaérea:
(l)

na;
DECRETO N.? 45.148 - DE 30
DEZEIV!BRQ DE 1958

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Artilhar'ia de Costa e Artilharia
A'ntiaérea (R-76).

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constiturçào Fe-

deraJ, decreta:

Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Artilharia de
costa e Artilharia Antiaérea (R-76),
que com êste baixa, assinado pelo General de Exército Henrique Baptista
nurnes Teixeira Lott, Minis,~ro de
Estado dos Negócios da Guerra. .
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vígcr na data da sua publicação, Jícandovrevogados o Decreto li.o

no estabelecíment.. da doutri-

b)
no planejamento da defesa do
território;
CJ
11a fixaçà.o das caracterrstíoaa e
na escolha do material;
à)
no preparo da mobüízaçâo ;
e)
nas questões peculiares, reletívas a terras e edificações;
2) inspecionar GS comandos e as
unidades de artdlharta de costa e antiaérea; para verífícar o estado da
preparação para a guerra;

,3) tratar dcs assuntos de .estatíatd-

ca na esfera de suas a.tivídades:
4) elaborar manuais técniccs:

5) elaborar e submeter ao EstadoMaior do Exército:
a)
programa das atividades da Dí-

retorta,
b)
proposta dos recursos Iínanceí-.
1"'[S
necessártoa à execução de seus.
encargos.
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TíTULO II

Organização
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃo GERAL

Art. 3.° A Diretoria de Artilharia
nc Cesta e Artilharia Antiaérea cempreende:
1) Direção;

de acôrdc com
tiva;
4) receber e
dência;
5-) manter o
em dia;
6) escriturar
toria.

II -

a legislação respeeexpedir a corresponarquivo em ordem e
o hístórtco da Díre-

Das Seções

Art. 9.° - A Seção de Estudos (S/1)
compete:
2) 2 (duas) Seções.
1) colaborar no planejamento da
CAPíTULO III
organização e dos desdobramentos ela
Artilharia de Costa e Arttluarta Antiaérea, bem como no planejamento
DA ORGANIZAÇÃO PORMEN()RIZADA
da mobilização, dentro do que fôr
Art. 4.° A Direçâo da Diretoria de
atribuído pelo Estado-Maior do ExérArtdlharte de cesta e Artilharia Anticito;
aérea compreende:
2) preparar e manter atualizados
Os dados estatísticos necessàrtos à
1) Diretor;
Diretoria pará o desempenho das
2) Gabinete.
atribuições que lhe competem;
Art. 5.° O Gabinete compreende:
3) estudar as repercussües ortundas do emprêgo de novos· engenhos
1) Qhefe;
militares, propondo medidas Que vi2J La Dívísão (D-l) , Pessca.l;
sem à atualização das unidades de
. 3) 2.a' Divisão (D-2). Expediente e
A.rtilharia de costa e Antiaérea;
Serviços Auxiliares.
4) selecionar as áreas do território
Art. 6.Q As Seções denominam-se;
nacional que devam ser reservadas
ao estabelecimento de posições para
1) 1. a seção (8-1), Estudos;
a Artilharia de costa e Artilharia
2) 2.3 seçãIÜ (8-2), Técnica.
Antiaérea, consoante diretrizes proArt. 7,° Em função da, dispomíbípostas pelo Estado-Maior do Exérüdaóe em peseoaí, 'O Diretor poderá
cito e aprovadas pelo Ministro da
desdobrar as seczcs em Subseções.
Guerra;
de forma a melhor atend-er à distri5) estudar os assuntos relacionados
buição de seus encargos.
com a Defesa Passiva Mihtar .
Art. 11(}. - A Seção Técnica (S/2)
TiTULO 1II
compete:
1) tratar dos assuntos referentes
Atribuições
à organização e efetivos, armamento,
munições e demais materiais de emCAPiTULO IV
prêgc, instrução técnica e instala-O
DAS ATRIBUIÇÕES ORGÂNICAS
çêes de combate da' Artalharra de
Costa e Artilharia Antiaérea;
I - Do Gabinete
2) estudar os novos engenhos militares empregados nos diversos paiArt. 8/? - São atribuições do Gases e que possam ser utilizados pela
binete:
Artilharia de Costa e Ar-tilharia An1) auxiliar o Diretor na admínístiaérea;
tração interna;
3) estudar e emitir parecer sôbre
2) distribuir os oficiais e sargentos
as questões relativas a terras e edipelas respectivas funções no Gabificações que interfiram ou possam
nete;
vir a interferir nas áreas destinadas
3) administrar o pessoal civil e .a posições de Artilharia da costa e
de Artilharia Antiaérea.
controlar sua atiVidade e eficiência,
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para as inspeções que houver de realizar, dando conhecimento dos 1l1.ESDAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONA:rS
mos depois de aprovados, com a devida antecedência, aos
respectivos
Comandantes de Exército;
1 - Do Diretor
7) apresentar, ao Estado-Maior do
Art. 11
São encargos do Diredas inspeções a
EXército, relatório
tor;
que proceder, propostas dos planos e,
1) orientar o planejamento da ormedidas relativas aos assuntos cujo
ganização e do emprêgo da artilhaestudo cabe à Diretoria e, ató o dia
ria de costa e da artilharia antdaerea
30 de janeiro de cada ano, o relatóna forma das diretrizes propostas
rio das atividades da Diretoria no
pelo E.stado-Maior do Exército e
ano anterior;
aprovadas pelo Ministro da Guerra:
8) promover, quando devidamente
2) manter-se a par, mediante insautorizado, as ligações necessái ias
peções e relatórios, dos progressos hacom as autoridades competentes dos
Ministérios da Marinha e da Aerovidos na execução das medidas deternáutica para obter a cooperação daminadas pelos planos em vigor para
quelas Fôrças Armadas' na instrução
a defesa' de costa 'e para a defesa andas unidades de artilharia de costa
tiaérea do território nacional;
e de artilharia antiaérea, e entrar
3) manter-se a par do estado de
em ligação com os diferentes órgãos
instrução e de preparação para a
de Comando e da Admíntstracào do
guerra das unidades de artilharia de
esclareelrnento e
Ex-ército, para o
costa e das de artilharia antiaérea,
solução das questões de mrerêsse
propondo as providências adequadas
mútuo da
Diretoria e de cada um
à melhoria de sua efícíêncla tecmca
daqueles órgãos;
e operacional;
9) aprovar o regimento interno da
4) colaborar:
Diretoria:
a) com o Estado-Maior do Exerci10) propor ao
Estado-Maior do
to, na fixação das características do
Exército a nomeação
dos oficiais
armamento, munições e outros mapara a Diretoria, quando se tratar de
teriais a serem empregados pela arcargo privativo do QEM~'\ e' ao Chetilharia de costa e ,pela artrfharia
fe do Departamento Geral do Pessoal
antiaérea, e com o Departmnento de
nos demais casos;
Provisão Geral e Departamento de"
11) propor ao Departamento ocrat
Produção e Obras no estatielecímendo Pessoal o aproveitamento de ofito dos planos de aquisição e dos de
ciais e sargentos especíalizados em
fabricação respectivos;
Artilharia de Costa e Artilharia anb) com o Departamento de produtdaérea
nas unidades de suas especíação e Obras, no etsabelecímento dos
Iídades:
programes de experiências com materiais antiaéreos e de defesa de
12) assistir aos exercícios das Unicosta, acompanhando-lhes a exedades de Artilharia de Costa e de
cução;
Artilharia Antiaérea, e ootaborar
com a Diretoria de Jnstruçâo do
5) _ manter-se a par da execução,
Exército na elaboração de manuais
pelos comandos discriminados no Retécnicos a serem aprovados pelo Esgulamento das Fortífícações oostettado-Maior do Exército.
ras, de suas atividades especificadas
na legislação sôbre terras, éomur.ícanII - Do Chefe do Gabinete
do ao Chefe do
Estado-Maior do
Exército as infrações de que tiver
Art, 12 - O .Chefe do Gabinete é
conhecimento, e propor as modtffcao auxiliar imediato" do Diretor e, co~
cõcs da legislação, criação de novas
mo tal, cabe-lhe:
áreas de servidão, ou quatsquer outras medidas necessárias à acâo efí1) transmitir e físca.llzar o cumcaz das unidades de artilharia de
primento de suas ordens;
costa e das de artilharia antiaérea;
2) orientar e fiscalizar os traba-.
lhos que competem ao Gabinete;
6) submeter à aprovação do Ministro da Guerra por intermédio do Es3) ultimar o- relatório anual da Di..
tado-Maior do Exército os programas
retorla ,
CAPíTULO V
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III -

Dos Chefes àe Seção

Art. 13 São atríbutçôes dos
Chefes de Seção:
1) estudar e emitir parecer sôbre
as questões que lhes fôrem propos-

tas;

2) realizar estudos e propor medidas que visem a melhorar a eficiência da Artilharia de Costa e .arutnaria Antiaérea;
3) manter ligação com a Escola de
Artilharia de Costa, Escola de Defe-sa Antiaérea e com órgãos incumbidos da elaboração de manuais técnicos, atendendo à colaboraçao que tôr
solicitada;
4) estudar as questões peculiares
à
legislação sôbre terras, relacionadas
com a defesa do Iítoral e annaerea,
sugerindo as providências necessárias
para atender às condiçóes criadas
pelos novos estudos reaüzados;
5) manter entre as Seções estreito
entendimento para melhor -coordenaçâo nos
trabalhos;
6) apresentar o relatório anual clãs
.atdvldades da Seção.
TITULO IV
Outras Disposições
CAPíTULO VI

Prescriçóee Diversas
Art. 14 - O Diretor tem relacâc
técnica com os corriandos de qualquer escalão ou formação de serviços
de Artilharia de costa e Artflharía
Antiaérea, por
intermédio dos Comandos de Região Militar a que eles
estiverem subordinados.
Art. 15 - Nas inspeções, o Diretor
poderá fazer-se
acompanhar, além
de oficiais da Diretoria, de oífcíaia
especializados, interessados nos objetivos da inspeção.
Art. 16 - O Chefe do Gabinete e
os de Seção, para efeito de díscíplína
e justiça, têm atribuições equívalentes às de comandante de Unidade.
Art. 1'7 Em
complemento às
prescrições contidas neste Regulamenta a Diretoria elaborará o seu
regimento interno.
Rio 'de Janeiro, 30 de dezembro de
1958. - Henrique Lott.

EXECUTIVO

DECRETO N.Q 45.149 DEZEMBRo DE 1958

DE

30

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Instrução do Exército (R-127).

o Presidente da República, usando da atribuição que .Ihe confere o
art. 87, mcis., I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1. Q Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Instrução do
Exército (R-12m, que com êste baixa, assinado pelo General de Exercito Henrique Baptista DuffIes Teixeira Lott, Ministro de Estado dos xogócíos da Guerra.
Art. 2. 9 O presente decreto entrará .em vigor na data de sua pubücação, ficando revogados os Decretos
n.c 10.998, de 3 de dezembro de
1942, e n. Q 21. 22;>, de 30 de maio de
1946, e demais díeposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1958; 137.9 da Independência e 70.Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique tou,

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE INSTRUÇÃO DO E1mRDITO
(mE)

TíTULO I

Generalidades
CAPíTULO I
DA DffiETORIA E SUAS FINALIDADES

Art. 1. Q A Diretoria de Instrução
do Exército (DlE) , diretamente subordinada ao Estado-Maior do Exército, incumbe-se da elaboraçáo - de
manuais e de outras publícaçôes destinadas à instrução das Armas e dos
Serviços.

Art. 2. Q A Diretoria de Instrução
do Exército compete:
1) elaborar ou atualizar e, após
aprovação pelo Ministro da Guerra
por proposta do Estado-Maior do
Exárcíto, distribuir os manuais necessários à orientação da instrução;
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2) elaborar ou atualizar e, após
do
aprovação pelo Estado-Maior
Exército, distribuir:
a) a documentação reguladora de
execução da instrução;
b)
os meios auxiliares de instrução;
3) ,colaborar na elaboração ou
atualização dos manuais técnicos e
outras publicações necessárias à orientação da respectiva instrução;
4) orientar as atividades do stabelecímento General Gustavo ::ordei1'0 de Farias
(EGGCF) e aprovar
seus programas de trabalho;
5) tratar dos assuntos de estatística na esfera de suas atividades;
6) cooperar com o EME nos trabalhos atinentes a questões de efetivos, qualificações militares e dotações de material de guerra;
7) elaborar e submeter ao EstadoMaior do Exército:
a) programadas atividades da Diretoria;
b) proposta dos recursos financeiros necessários à execução de seus
encargos.

TíTULO II

Organização
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 3.9 A Diretoria de Instrução
do Exército compreende:
1) Direção;
2) 3 (três) Seções.
Art. 4.9 11:: diretamente subordinado à Diretoria de Instrução do Exército o Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias.
CAPíTULO III
DA

ORGANIZJIÇÃO

PORMENORIZADA

Art. 5.9 A Direção da DIE compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.

Art. 6. 9 O Gabinete compreende:
1) chefe;
1. ~ Divisão (D/!), Pessoal;

2)
3)

2.lJ. Divisão (D/2), Expediente
e Serviços Auxiliares.
Art. 7.9 As Seções denomínam-se;
1) 1.lJ. Seção (S/1), Armas;
2) 2.a Seção (S/2), Serviços;
3) 3.1). Seção (S/3), Revisão e Diversos.
Art. 8. 9 Em função da dlsponthílidade em pessoal, o Diretor poderá.
desdobrar as Seções. em Subseçoes,
de forma a melhor atender à distribuição de seus encargos.

TíTULO 111

Atribuições
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

1 -

ORGÂNICAS

Do Gabinete

Art.

9.9 Ao Gabinete compete:
superintender tôdas as atividades relacionadas com o pessoal,
serviço de ordens, expediente, retaçôes públicas, ligações, questões de
disciplina e justiça;
2) . preparar e manter atualizados
os dados estatísticos necessários à
Diretoria para o desempenho das
atribuições que íhe competem:
3)
dar execução a encargos que
lhe sejam atribuídos pelo Diretor.
1)

II - Das Seções
Art. 10. A 1.~ Seção (S/1) , Ar:'
mas, compete:
1) ter a seu cargo todos os trabalhos concernentes à ínstrucâo das
Armao (Infantaria, Cavalaria, aruIhaa-la, Engenharia e Comunícaçóesi ,
conseqüentes das atribuições da DIE
(art. 2. 9 ) ;
2) dar parecer e propor provtclênelas sôbre os assuntos de sua alçada:
3) colaborar cem as demais Seções no que se fizer necessário:
4) submeter diretamente ao Diretor tôda a documentação pendente de
decisão ou aprovação.
Art. 11. A 2. ~ Seção (8/2), Serviços, compete:
1) ter a seu cargo todos os trabalhos concernentes à instrução dos
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Serviços (Saúde, Intendência e Ve-

terinária), conseqüentes das atribuiçôes da DIE (art. 2. Q)

;

2) dar parecer e propor providências sôbre 08 assuntos de sua
alçada;

3) colaborar com as demais Seções
no que se fizer necessário;
4) submeter diretamente ao Diretor tôda a documentação pendente
de decisão ou aprovação.
Art.12. A 3.~ Seção (S/3), Revisão
e Diversos, compete:
1) ter a seu cargo todos os trabalhos concernentes à instrução não
especificados nas atribuições das l.a.
e 2.a Seções (Blindados, Tropas Ae-

roterrestres e Guerca Quimica, Biológica e Radioativa), decorrentes dos

encargos
2)

dar

da DIE (art. 2. Q);
parecer e

propor

provi ~

dêncías sôbre os assuntos de sua alçada;

3) colaborar com as demais Seções
no que se fizer necessário;
4) submeter diretamente ao Diretor tôde a documentação pendente
de decisão ou aprovação;
5) elaborar 05 manuais e outros
documentos de instrução que, por
sua natureza, não constituam atribuição específica de outras Seções;
6) proceder à revisão de linguagem
e de impressão tipográfica de docurnentacão de Inetruçào elaborada
r)(~lu Díretorta..

OAPíTULO

V

DAS II.TRI13UIÇÕES, FUNCIONAIS

1 -

Art.

Do Diretor

13. A;o Diretor compete:
1) elaborar os programas de trabalho baseados em diretrrzes do EME
e outros documentos correlatos;
2) orientar,
coordenar e fiscalizar
as atividades da Diretoria e do
EGGCF, baixando diretrizes e instruções, e propondo ao Estado-Maior
do Exército, quando escaparem à sua
alçada, as 'medidas convenientes à
regularidade dos seus trabalhos;
3) mandar elaborar e, após a devlda aprovação, prever a distribuição
e fazer imprimir, distribuir e vender

os manuais e demais publicações de
ínstrucâo, de acôrdo com o plano
fixado ou aprovado pelo EME;
4)
propor e mandar executar a
revisão periódica dos manuais e demais publicações de instrução:
5) manter com o Chefe do EstadoMaior do Exército a mais estreita ligação, de modo a assegurar orientação contínua ~ uniforme e um desenvolvimento rápido e eficiente das
atividades da Diretoria de Instrução
do Exército;
6)
propor -' ao Estado-Maior doExército modificações nos efetivos,
quadros de dotação de material, qualificações militares etc., tendo em
vista €L perfeita aplicação da doutrina contida nos manuais e publicações de instrução militar;
7) manter-se ao corrente dos reflexos dos manuais e demais publicações na instrução militar, a fim de
propor e fazer executar as modtücações conseqüentes, necessárias à sua
maior eficiência;
8)
propor ao Estado-Maior do
Exército a designação d-a oficíaas estranhos aos quadros da Diretoria e o
aproveitamento de elementos cívía,
para exercerem Iunçóes, ou executarem trabalhos da alçada da DIE que
exijam conhecimentos especializados;
9) corresponder-se com
autortdades civis e militares sôbre os ::':05suntcs que interessam à DIE, quando devidamente autorizado;
10) apresentar ao Chefe do EME,
dentro dos prazos fixados, o relatório anual das atividades' da Dir-to.Ia;
11) aprovar o regimento interno
na Diretoria.

as

II -

Do Chefe do Gabinete

Art. 14. Ao Chefe do Gabinete
compete:
1) auxiliar o Diretor na administração interna e na coordenação dos
trabalhos da Diretoria e promover,
em nome do Diretor, as ligações externas que se fizerem necessárias;
-2) dirigir os serviços gerais, os assuntos sigilosos e os referentes ao
pessoal da Diretoria;
3) superintender o serviço das Divisões do Gabinete;

· ATOS DO PODER EXECUTIVO

4) providenciar a difusão dos tra-

balhoe elaborados pela Diretoria, após
sua aprovação;
5) preparar o expediente que não
seja atribuído às Seções, obtendo dos
respectivos Chefes as Inrormecões
necessárias;
6)
assinar, "Por ordem" e segundo
suas atribuições, o expediente de
pronto andamento;

7) submeter à consideeação do Di...
retor os documentos elaborados pelo
Gabinete, proporcionando-lhe todos
os elementos necessários aos despachos ou decisões;
8) conferir ou autenticar os documentos expedidos pelo Gabinete;
9> receber a apresentação dos oficiam e demais elementos da Diretoria
e Ievá-Ios, quando determinado, à
presença do Diretor;
10) encerrar, díàrramente, o "Livro
dt. Ponto" do pessoal civil da Dire;
tona, apurando as faltas e determt;
nandc as providências para cada
caso;
11) rubricar os livros do Gabinete
e ccntrclá-Ioe;
12) organizar, mensalmente, a resenha dos trabalhos feitos no Gabinete, incluindo, na última do ano. seu
juízo acêrca da capacidade proftssional doe cada um de 6eU6 ofícíaís, assim
como sua observação sôbre os pendores pel()s mesmcs demonstrados;
13) executar os trabalhos que lhe
terem prescritos pelo Diretor;
14) ultimar o relatório anual, con-

002,nt'B as idéias do Diretor te os trabalhes a.presentadoe pelos Chefes de
Seção e demais órgãos da Dírecorla..
l tl -

Dos Chefes de Seção

Art. 15. A05 Chefes de
Seções
(S/L S/2 e S/3) compete :
1) dirigir, orientar, coordenar, executar e fazer executar todos os encargos atribuídos à sua Seção, eíaoo-

a-ande planos e programas, quando
eiecessárío:
2) entender-se diretamente com o
Diretor sôbre todos os assuntos da alcada de· sua Seção;
3) distribuir as tarefas pelas Subseções de acõrdo com suas atríbuíçôes
espeeífícaa:

4)
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organizar, meeisalmente, a re-

senha dos trabalhos feitos na Seção,
incluindo, na última do ano, 'Seu juízo
acêrca da capacidade profissional de

cada um de seus oficiais, assim como
sua observação sôbre os pendores pelos mesmos demonstrados, levando em
conta, para os adjuntos, as informacõcs dos Chefes de Subseção:
5)
solicitar ao Diretor a cooperação dos Corpos de Tropa, Escolas,
CEntros, Núcleos e demais órgãos de
instrução e ensino. no sentido ôe obter elementos e sugestões, retanvoe à
instrução e às prescrições contidaG
nos manuais e outros documentos de
instrução elaborados pela Dttetona:
6)
entregar ao Gabinete, nos praZOs fixados, as resenhas dos trabalhes
mensais e o relatório anual das atividades da Seção.
TíTULO IV

Outras Disposições
CAPíTULO VI
PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 16. Ao Estabelecimento Ger.eral Gustavo Cordeiro de r'anas
(EGGCF), coenpste.:
1) a impressão de manuais e outras publicações ([lrog1J.'aJTIias-padrão,
testes-padrão etc);
2) a confecção de meios auxílíares
de instrução (MAl) (quadros murais, modêlos etc);
§ 1.0 Compete, também, ao EGGCF
a execução de tarefas específicas que
lhe forem atribuídas pelo Míenstro da
GUerra.
§ 2. 0 Sua organização e funcionamenta são regulados por Instruções
cu Regulamento próprio.
Art. 17.
06

O Chef-e de Gabinete e

de Eeçâo, para efeito de disciplina

e justiça, têm atrlbuíçõas equívclentes
às de Comandante .de Unidade
Art. 18. Em complemento às prescrições contidas neste Regulamento a
Diretoria elaborará .o seu regimento
interno.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1958. - Gen . Ex. Henrique Teixeira

t.ott, Ministro da Guerra.
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DEC'RETO N.',! 45.153 -

DE

31

DE

1958

DEZEmBRO DE

Abre, ao MZn1sUmo aa Fazenda, ereouoe suplementares, no valor de
c-s 700.000.000,'00, para o fim que
eSP('(',fica.

'

O Presidente da Repúbtíca, usando
da autorrvaçào contida no art. 6.9 da.
LeI 115' 3.32'i-A, de 3 de dezembro de
1957, e tendo OUVIdo o Tribunal de
Contas sobre a legalidade da abertura.

do credito de que se trata, decreta:

Art. 1.9 E' aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito suplementar de ..
Org 70().nOO.ouo.'Ü() (setecentos nu-

lhões de cruzeiros), em refõrço a
dotações, assim classificadas no Orçamento vigente:
.
suoanexo 4.15 -

senda

23.u2 -

blíca

Ministério da sa-

Diretoria da Despesa pú-

-Encargos Gerais)
Verba 5. 0.00 -

Participações Fi-

nancerraa
Oonsagnaçâo 5 .1. 00 de gconomía Mista

Sociedades

Diversos
para integralização da parte da
Uníãc ne capital da Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima
1) Impõstc de
importação sôbre
VeH;U.lOf automóveis
em geral (Lei
9
0.
2 004., de 3 de outubro de 1953,
art. 14) - Org 4.{)D.OOO.QOO,OO.
2) Imposto de consumo sôbre veiculas automóveis em geral (Lei número 2.(104, de 3 de outubro de 1953,
art. 14) - Cr$ 300. GOO.QOQ,OO.
Art. 2.9 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 35" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 137.9 da Independência e 70. Q
da República.
8u l:JI onstgnaçâo 5.1.01 -

1)

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
DECRETO N.9 45.154 DE DEZEMBRO DE

DE

31

1MB

Retifica o Decreto n,o 39.9-32,
de 5 de setembro de 1956

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o" artign 87, li. ° I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.98ó de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), e tendo em vista o que cons-

EXECUTIVO

ta dos autos dos processas DNPM 4.162-42 e 2.761-40, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, decreta:
Art.!." Fica retificado o decreto
número trinta e nove mil novecentos e trinta e dois (39.932), de cinco
(5)
de setembro de mil novecentos
e cinquenta e seis 11956) , que alterou o de número dezenoVe ntiJ nuVecentos e doze (19.912), de quatorze
Ü4) de novembl'o de mil novecentos
e quarenta e cinCo (1945), que passa
a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Fidelís
Guimarães a lavrar calcário nu distrito de Barroso, munícípi., de Dores do Campo, Estado de Minas Geraia, numa área de seis hectares
dezenove ares e oitenta e dois centíares (6,1982 ha.}, delimitada por
um Polígono irregular que tem um
'vértice a duzentos e trinta e cinco
metros (2:35 m.o , no rumo verdadeiro setenta e três graus nordeste
(73° NE) da confluência dos córregos Cana e Praia e OS lados, a partir
dêsse vértice, oS SegUintes Comprimentos e rumos verdadeiros: cento
c oitenta e quatro -metrj,s 1184 m.j ,
vinte e quatro graus noroeste <249
NW); cento e setenta e cinco metros
(175 m.j , vinte e um graus noroeste
(21° NW); noventa e três metros
(93 m .j , sessenta e sete graus lê trmta minutos nordeste (67" 3D' NE);
COem metros 000 m.j , vinte graus
nordeste (2()" NE); sessenta metros
[6D m.: . sessenta e cinco graus sudeste (65° SE); sessenta é sete metros (67 m.o , trinta e três graus e
trinta minutos sudeste (33(' 30 SE);
trezentos e trinta e cinco metros
(335 m.j , .doís graus e quarenta e
cinco minutos sud-este (2° 45 SE);
cent-, e dois metros (102 m.) , setenta
e seis' graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (76° 45' SW). Esta.
autorização é outorgada mediante as
condições Constantes do parágrafo
único do artigo 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes ede outras constantes do mesmo CódigO, não expressamente mencionadas neste Decreto,
Art. 2. 0 A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamenta da taxa prevista pelo parágrá-.
f;) único do artigo 31 do Códig,) de
Minas, ficando mantidas as demais
disposições dos artigos do
referido
decreto, que pasaráo a fazer parte
integrante do presente.
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Art. 3.° Revogam-se as disposições
em éontrário.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1958; 137. o da Independência
e 70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N'.o 45.155 -

DE 31

DE DEZEMBRO DE 1958

Concede a
"Indumar" Industrial
Mármores Ltda .. autorização para
funcionar como enipréea de mine-

ração.

I

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígn 87, n.c. I, da Constituiçã,o e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiJ.·o
de 1940 . (Código de
Minas), decreta:

Art,ig o úníco . E' concedida a õ' Indumar" Industrial Mármores Limitada, sociedade por quotas de responsabüídade limitada, com sede em'
Belo Horizonte, constituída paI' ínsrrum-nt., particular de 13-12-195:6,
arquivado na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais sob número
80.303 e alterações de contrat.o arquivadas na mesma Junta sob números 85 762, 88 870 e 91.157; autorizaçã-o para funcionar Como empresa
de mineração, de acõrdo com o que
dispõe o art. 6.°, § 1.0, do D2cretolei n . o 1.985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas), ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor OU que venham a
vigorar sôbre o objeto da referida
autorização,
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1958; 137. o da Independência
e' 70. ° da República.
JUSC.ELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N.9

45.156 - DE 31
1958

DE DEZEMBRO DE

Concede à Pexbex Minérios S. A.
autorização para continuar a funcionar como
envprêea
de mi-

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

tigO 87, n. o I. da Oonstdtulçâe e nos
têrmos do Decreto-lei n.« 1.985-, de
2~ de janeiro
de 1940 <Código de
Minas), decreta:

Artigo único.
E' concedida à
. Pexbex S, A., sociedade em que Se
transformou pela escritura pública de
12 de julho de 1958, lavrada às fls.
tos, do livro 279, do Cartório do Tabelião do 2. o Oficio da cidade de
Juiz de Fora, arquivadaSCb o núme1'0 90.669, na Junta Comercial d.o Estado de Minas Gerais. a Pexbex Minérios Ltda . , autorizada a funcionar
pelo Decreto n.v 39.456, de 27 de
Junho de 1936, com sede na cidade de
Juiz de Fora, autorização para crrntinuar a funcionar COmo omprésa de
mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor OU que venham a
Ylgorar sôbre o objeto desta auto-.
rizaçãn .
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1958; 137. ° da Independência
e 70. o da República.
JUSCEUNQ KUBITSCHElt

Mâ1'io Iâeneçnetti

DECRETO N.o 45.157 -

DE

31

DE DEZEMBRO DE 1958
fi utorizà

emprêsa de mineração Irmãos Thá S. A .. Construções. Indústrias e Comércio a nesqnisur
calcário no
municipio Almirante
Tumatuiaré, Estado do Paraná.,

O Presidente da República, usando
. da atribuição que lhe confere o artlgO 87, n. o L da Constituição € nos
termos do Decreto-Ieí n. o 1. 985, de
29 de janeil' o de Hf40 (Códi s o de
Iv'"llnas), decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada a emprêsa de mineração Irmãos Thá S. A ..
Construções, Indústrias e onmércí., a
pesquisar calcário em terrenos de
sua propriedade, 110 lugar dcnomíuad-, Campo Magro, distrito de Campo Magro, município de Almirante
'J'amandaré, E.stado do Paraná, numa
árc-a de sete hectares e vinte e' seis
ares (7,26 ha) , delimitada por um
retângul-, que tem um vértice a quatrocentos e sessenta metros (460 m) ,
no rumo magnético de treze graus
nordeSte 03 0 NE) do marco Quilométrico número vinte e um (Km . 21)
da rodovia Pirai do Sul-Curitiba e
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os lados divergentes dêsse vértíce, OS
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos metros
(300
m) , seis graus noroeste (6.9 NW);
duzentos e quarenta e dois metros
(242m). oitenta e quatro graus su ..
doeste (840 SW).

Parágrafo úniCo. A execução da
presente autorização fica sujeita à8
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n ." 30.230, - de 1
de dezembro de 1951, uma vez se ve.rífíque a existência na jazida, como
associado, de qualquer das sutetcnelas a que Se refere o art. 2. ç- do citado Regulamento OU de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2. o O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a. taxa ce
trezentos

cruzeiros

(Cr$

3<1}O,0Q-)

e

será válido pelo prazo de dois '(2)
anns a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1958; 137. o da Independência
e 70. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N9 45.158
DE 31 DE
DEZEIVIBRO DE 1958

Renova o Decreto nfJ 39.808, de
16 de cqôeto de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art 1 .9 do Decreto-lei nc 9.605, de 19-8-46, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Williarn Rocha, pelo Decreto
nc 39.808 de 16 de agôsto de 1956,
. para pesquisar amianto no município
de Lima Duarte, Estado de Minas
Gerais.
Art. 29 A presente renovação, que
será uma via auténtíc adêste decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzei-

(Cr$ 300,00) e será transcrita no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 137Q da Independência e 70Q da
República.

TOS

JUSCELINO KUBITScHEK

Mário M eneçhetti-,
N,? 45.159 _ DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1958

DEC~TO

Autoriza a Sociedade Brasileira de
Imóveis Ltda. a pesquisar minério
de ferro no município de Corumbá,
Estado de Mato Grosso.

o presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
87, n.o I, da Constituição e nos têrmoa
do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) I
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a gocíedade Brasileira de Imóveis Ltda a pes":
quísar minério de ferro, em terrenos
de sua propriedade na Fazenda Piraputangas, distrito de Albuquerque.
município de Corumbá, Estado de
Mato Grosso, numa área de trezentos
e oitenta e. quatro hectares setenta e
quatro ares e oitenta e seis centiares
(384,7486 ha) , delimitada por um.
polígono irregular que tem um vértice
a dois mil duzentos e dezoito metros
(2.218 m) , no rumo magnético setenta
e oito graus quarenta, e cinco minutos
noroeste (78° 45' NW) do marco de
bronze e concreto localizado na extremidade sudeste (SE) da linha de
base do alto do Morro do tjrucum e
os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil setecentos e quarenta e cinco metros (2.745 m) , três graus
vinte e três minutos sudoeste .....
(3. o 23' SW); mil novecentos e sessenta e oito metros 0.9,68 m) , sessenta
e sete graus cinqüenta e sete minutos
noroeste (67 0 57' NW): dois mil e trezentos metros (2.300 m) , dezessete
graus cinqüenta e nove minutos :'101'deste (179 .59' NE); mil trezentos e
Quarenta metros (1.340 m) , setenta
graus sete minutos sudeste (70 0 07'
SE) •
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Parágrafo único, A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
'pelo Decreto nv 3i>.230, de 1 de dezembro de 1951, uma .vez se verifique a
exístêncía na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que sé
refere o art. 29 do citado Regulamento
'Ou de outras substâncias discrimina":'
das pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisas, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil oitocentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 3.B5'Ü,Oú) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 9 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
195-8, 137 Q da Independência e 7{lQ da
.República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneghetti,

DECRETO N." 45.160 -

DE 31 DE

JEZEMBRO DE 1958

Concede á Mineração Oyapoque Limitada autorização para funcionar
corno emprêsa de mineração,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar
tigo 87, n.v I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
c'ecreta.:
Artigo único. E' concedida à Mí.neraçâo Oyapoque Limitada constituida po contrato de 25 de julho de
)~)~H, com sede nesta Capital. autort.zação para funcionar como emprêsa
de
mineração, ficando obrigada a
cumprtr In'egralmenta as leis e 1'8,g'1bmento.s em vigor ou que venham
a vleornr sôbre o objeto desta auto.rlzação.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
137. \> da Independência e, 70.°
<la República:
1958;

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

Ey.ECUTIVO

DECRETO N,o 45.161 -

V15
DE

31 DE

DEZEMBRO DE Hl58

Autoriza o cidadão brasileiro José
Ferreira da Costa a pesquisa; quartzo e pedras coradas no- mumicipto
de Carai, Estado -sc Mina:) Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.985, de 29
c, janeiro de 1940 (Uúdigoide Minas),
decreta :

Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Ferreíre da Costa a
pesquisar quartzo e pedras coradas,
em terrenos devolutos, no distrito de
Marambaia município de Caraa, Estado de Minas Gerais, numa área de
sessenta e cinco hectares (65 ha) que
tem um vértice a duzentos e oitenta e
cinco metros (285 m i nc rumo magnético setenta e dois graus. sudoeste
(72 0 SW) da confluência do carrego
José Magr no rio Marambaia e os
lados, a partir dêsse vórotte. os seguintes comprimentos e rumos. magnéticos: seiscentos metros (600 nu, cinqüenta e ntc graus noroeste (58 0
NW)
quinhentos metros (500 m i:
norte (N); seísozcitos metros (600 rn) b
cinqüenta e oito graus sudeste (58
SE); setecentos metros (700 mj , leste (E); quinhentos metros (500 m j ,
sul (S); setecentos metros (700 m) ,
oeste (W).
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações C:J Regulamento aprovado pelo D. reto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique 1 existência na jazida come associado de qualquer das substâncias a
que se 'fere o art , 2. 0 do citado Regulamento JU de .utras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de .?es~~ uísas.
Art. 2.° O título da' autorização de
pesq.dsa, que sem uma via autêntica
dêste Decrete, pagará a taxa de seiscentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ ...
650,00), e será válido pelo prazo de
dois (2) mos a partir da data da
transcrição r livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do, Mínístéric da Agricultura,

-7).6
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Art. 3." Revogam...se as disposições
em contrário.
RIO de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 137.Q da. Independência e 70.0
da República.
Jrrscar.rxo KUBITSCHEK.
Mario Meneghetti.

DECRETO N.' 45162- DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
de Almeida M artins a pesquisar
pedras coradas e quartzo no município de Teójilo Otoni, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87. nv I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Art. 19 Fica -autorlzado o cidadão
brasileiro Antônio de Almeida Mar-

tins a pesquisar pedras coradas e
quartzo, em terrenos devolutas no lugar denominado Pavão, distrito de
Pavão, município de Teófilo Otoní,
Estado de Minas Gerais, numa área
de oitenta e nove ares e cinqüenta
centrares (0,8950 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice acento e quarenta e doís metros (l42m) no rumo magnético de
onze graus vinte minutos noroeste
(119 20' NW), da confluência cios
córregos do Pavão e do Plcapau e os
lados. a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e cinco metros
(305m). sessenta e cinco graus sudoeste (659 SVI); duzentos e cínqüenca e três metros (253m), trinta graus
noroeste (309 NW); trezentos e quarenta e sete metros (347m), cmqüenta e nove graus nordeste (599 NE);
trinta e três metros e noventa centímetros (33',90m), vinte e sete graus
sudeste (279 SE); cento e quarenta e
cinco metros e sessenta centímetros
(145,BOm) , vinte e cinco graus trinta minutos sudeste (259 30' SE); vinte e cinco metros (25m), dezenove
graus trinta minutos sudeste (l9 Q 30'
SE); oitenta e dois metros u32m),
treze graus trinta minutos sudeste
. (130 30' SE).

Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30,230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifí...
que a exístêncíe na jazida, como as...
socíado, de qualquer das substâncias.
a que Se refere o art. 2." do citado
Regulamento ou de eutras substâncias
díscrtmínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas,
Art. 29 O titulo da autcrízaçáo de
pesquisa, que será urna via autentica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos.
a partir da data da transcríçào no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura. '
Arb. 39 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de .Ianeirc, 31 de dezembro de
1958, 1379 da Independência e .1Oº da
República.
JUSCELINO

KUBI'l'SCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 45.168 DE DEZEMBRO DE

DE

1958

31

Autoriza o cidadão brasileiro Bernardino Altoé a pesquisar mármore .no
Município de Cachoeira do ltapemirim, Estado do Espírito Santo.

o Presidente da República, usando
da atríbutçâo que lhe confere o artigo 87. n.c 1. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29de janeiro de 1940 (Código de Mínaa) ,
decreta:
Art. V? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Bernardino Altoé a pesqutsal' mármore em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Santana, Distrito de Jacíguá, Munícípío
de Cachoeira do Itapemirim, Estado
do Espírito santo, numa área de quarenta e sete hectares (47 ha) , delimitada por um polígono irregular 'que
tem um vértice a setecentos e oitenta
metros (780m), no rumo magnético de
cinqüenta e oito graus sudoeste (58~
SW) da Capela de Santana e os lados
a partir dêse vértice, os seguíntes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil duzentos e noventa e quatro metros (1.294m), dezoito graus noroeste
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(l89 NW)' quatrocentos e vinte e seis
metros (426m), oitenta e oito graus e
-quínze minutos sudoeste (889 15' SW);
setecentos e noventa metros (790m).
vinte e quatro graus sudeste (249 SE) ;
trezentos e dez metros (310m), Vinte
<e nove graus e dez minutos sudoeste
(29Q 10' SW); seiscentos e noventa e
três metros (693m), setenta e um
graus e quinze minutos sudeste (71Q
15' SE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 2.9 O título da autorlzaçâc de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e setenta cruzeiros (Cr$
470,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Dívtsão de Fomento da Produção Mineral
do Mínístérro da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 137.9 da Independência e 70.9 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ârio M eneghetti.

tos hectares (500 haj . delimitada por
um retângulo, que tem um vértice a
trezentos e cinqüenta metros (350ml .
no rumo magnético trinta e três graus
trinta minutos sudeste (339 30' SE)
da confluência dos córregos Topásío
e Pé .da Pedra e os lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprlmentos e rumos magnéticos: dois mil f:
quinhentos metros (2. 50Om) , cinqüenta e seis graus e trinta minutos
sudoeste (569 30' SW); dois mil metros
(2.0C'Üm), trinta e três graus e trinta
minutos noroeste (339 30' NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2.9 do citado Regula-menta ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.9 O titulo da .autorlzaçâo de
pesquisa" que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.0DO,'Ü0) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partil' da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 137.9 da Independência e 70.9 da
República.
JUSCELINO

DECRETO N.' 45.164 DE DEZEMBRO DE

1958

DE

31

Autorizá o cidadâo brasileiro Rudolf
Ziemer a pesquisar quartzo e pedras
coradas no Municipio de Teóiilo
Otôni, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 .Fíca autorizado o cidadão
brasileiro Rudolf Ziemer a pesquisar
quartzo e pedras coradas em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado Faisca, Distrito de Pavão, Municipio de Teófilo Otôní, Estado de
Minas Gerais, numa área de quinhen-

KUBITSCHEK.

Mârio Meneghetti.

DECRETO N9 45.165' - DE 31
DE DEZEMBRO DE 1958
Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
de Miranda Lobato a pesquizur
minérios de manganês. ferro e
associados no município de Corumbâ, Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1 985, .de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), Decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão brasileiro Manoel de Miranda
Lobato e pesquisar minérios de man-
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ganês, -ferrc e' associados (jazida da
classe IH). em terrenos devolutos, no
lugar denominado .Serra de Santa
Cruz distrito de Albuquerque, mumcipio' de Corumbá, Estado de Mato
Grosso numa area : de quinhentos

hectares (500 ha). delimitada por ~m

polígono irregular que tem um v~r
tice a quatro mil quatrocentos e VInte e sete metros (4.427 m) , no rumo
verdadeiro quarenta e dois graus
oito minutos sudeste (42Q 08' SE) do
marco geodésico em concreto e bronze localizado no alto do Morro de
.s~nta Cruz e os lados, a partdr dêsse vértice, os seguintes comp~lmen.
tos e rumos. verdadeiros: doís mil
quatrocentos e dezesseis metros e
vinte e cinco centímetros (2.416,25 n;),
sessenta e quatro gráus trinta e Ol~O
minutos sudeste (649 38' SE); d.OIS

mil e sessenta e cinco metros e VIn-

te e cinco centímetros (2.065,25 .m) •
vinte e oito gráus quarenta e cmc.o
minutos sudoeste (28 9 45' SW); dOIS
mil quatrocentos e dezessete metros
e cínquenta centímetros (2.417,50 mj ,
sessenta e quatro gráus cinquenta e
três minutos noroeste (649 53' NW);
dois mil e setenta e sete metros e
cinqüenta centímetros (2'. 077,?0 m) ,
vinte e oito graus quarenta mínutos
nordeste (289 40' NE) .
Art. 2.9 O título de autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.0~0,00)
e será transcrito no livro próprio ~a
Divisão do Fomento da
Produção
Míneral do Ministério da Agrícultura.
Art. 39 nevoaem-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro 31 de dezembro
de 1958; 1379 da rildepe.ndência e 709
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.fl 45.166 - DE 31
DEZEMBRO DE 19'58

EXECUTIVO

rêrmos do Decreto-lei n-? 1.985, de 2!}'
de janeiro de 194<l (Código deMIDas).
Decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria CeUna Lobato a pes~
quisar minérios de manganês, de ferro e associados (jazida da classe lII).
em eerreuos de propried'l:!-de do Dominto da Untáo, situados no lugar denominado Serra Santa Cruz. distrito de Albuquerqu-. município de Co-·
rumbá, Estado de Mato Grosso, numa área de quinhentos hectares. ....
~5'!lO ha) . delimitada por um polígono irregular que tem um vértice. a
três mil Cento e setenta e sete metros
e cinqüenta centímetros (~.177,&am).
no rumo verdadeiro de ottenta e nove
graus dezesseis minUtoS nordeste ....
(89° 16' NE) do ponto de interseção
das linhas dívlsórtas das fazendas Pl.,
raputangas e Maraus e os lados, a
partir do vértice considerado. têm as
seguintes comprimentos e rumos Verdadeiros: quatrocentas e oitenta e
cinco metros e sessenta e cinco .centímetros (485,65m)
cinqüenta graus
noroeste (50° NW); SeisCentoS e dois
metros (602n:'). vinte e oito graus
Vinte e nove minutos noroeste (28° 29'
NW); quatro mil quinhentos e quarenta e cínco metros \4 545-m). quarenta graus nordeste (40° NE); quinhentos e sessenta e oito metros e.
setenta e cinco centímetros (568,75m).
sessenta e quatro graus trinta minu'tos nordeste (64° 30' NE); quarrxcentos :e oitenta e cinco metros e SeSSenta e cinco centímeÜos (485.65m), cinqüenta graus sudeste (50° SE); quatro mil novecentos e sete metros
(4 907m) , quarenta
gTaUS sudoeste
1400 SW).

Art. 2.° O título da autoriz~ão
de p-squiea, que será um?, via autêntica dêste Decreto· pagara a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000.0{)e
será transcrito 110 livro pró-p:.io d.a
Djvsão de Fomento da Pro.duçao MIneral do Ministério da Agrrcultura ,

DE

Auto1·iza a cidadã brasileira .Ma~ia
celina Lobato a pesquisar mm~nos
de manganês, de ferro e. assncuuios
no -municipio de Corumbá.. Estado
de Mato Grosso.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87,n.o I, da ConstitUição e nos

Art. 3.° Revogau:'-se as disposições
em contrário.
Rio, de Janeiro. 31 de dezembro de
1958. 137.° da Independência e 70.° da
RePública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario M eneçtietti,

,4.ros
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DECRETO N.O 45.167 - DE 31
DEZEMBRO DE 1958

DE

Retifica o art. 1.° do Decreto núme1""0 28.472, de 8 de agôsto de 1950

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. ,87, n.c l, da Oonstítuíçâo e 'nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código doe Mi~
nas) e tendo em vista o .tue .eo-re-eu
a interessada 0<..6 - autos do processo
DNPM n.c 3.542-43, do Depart.amcnto Nacional da Produção Mineral do
Míntstérío da Agricultura. decreta.

Art. 1.° Fica retificado o artigo
primeiro (l.0) do DectêLo número
vinte e oito mil quatrocentos e S-i;;
tenra e dois (28.472), de oito. (8) de
agõsto de mii novecentos e crnqüenta (950), que passa a ter a seguinte redação: Fica autorizada Magnesita S. k. a lavrar magneaíta' e talco no lugar denominado serra d~),.s
.ltguas, distrito e munícrpío de BrUmado, Estado da Bahia, numa área
de duzentos e trinta e dois hectares
e setenta e seis ares (232,76ha), delimitada por um retângulo que tem
um vértice a três mil cento e noventa e dois metros e sessenta e quatro centímetros (3. 192J}4m) no rumo
verdadeiro sessenta e oito graus trmta e três minutos noroeste
(689
33' NW) do cruzamento da estrada
do Pn-ajá a Brumado, com o rlacho

Boa Vista e os Iados, divergentes
dêssc Vértice, os seguintes comprimil
mentos e rumos verdadetrcs:
seiscentos e trinta metros (1. 630m) ,
sessenta e quatro graus trinta minutos noroeste (689 30' NW); mil
quatrocentos e vinte e oito metros
Cl.428m), vinte e cinco graus trinta
minutos sudoeste (250 30' SW). Esta autorização é outorgada medtante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Mínas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de oUtras constantes do mesmo Cóqigo,
não expressamente mencionadas neste Decreto,
Art. 2.° A presente reürtcacüo de
Decreto nâo fíca sujeita a pagamento da taxa prevista pelo parágrafo
único do art. 31 do Código de Minas
e será transertta no livro próprio
da Divisão de Fómento da Produção

Mineral do Ministério da . Agricultura.
Art. 3· U Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro 31 de dezembro de
1958, 13'7,0 da Independência e 70,0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N,o 45.1<6·8 DEZEMBRO DE

DE

1958

31

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Romeu
da Sítoeira M arques a pesquisar mi:
nél'ios de manganês. terrs e esse;
ciados no município de Corumbá,
Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
t1g·o 87, n.c I, d,'a Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.« 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi.
nas),.. decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o cida-dão
brasileiro Romeu da Silveira Mar-,
quez a pesquisar minérios de man,
ganês. ferro e associados (jazida da
classe lII). em terrenos devolutas no
lugar denominado Serra de Santa
Cruz, distrito de Albuquerque. muni;
cípio de Corumbá, Estado de Mato
Grosso. numa área de quinhentas
hectares (500 ha) delimitada por um
polígono Irregular que tem um vér.,
tice a mil quatrocentos e cinqüenta
e cinco metros n .455 m) no rumo
verdadeiro oitenta e nove graus trinta
e dois minutas sudeste (89° 32' SE)
do marco geodésico em concreto e
bronze localizado no alto do Morro
de Santa Cruz e as lados. a partir
dêsse vértice, os seguintes c.cnprt,
menms e rumos verdadeiros: mil quínhenros e trinta e oito metros e se,
tenta e cinco centímetros (1.538,75m)
quarenta e dois graus quinze mínu,
tos nordeste (420 15' NE); dois mil
cento e quarenta e oito metros e se,
tenta e cinco centímetros (2,148,75m),
setenta e três graus quarenta e três
minutos sudeste (73° 43' SE); mil
quinhentos e quinze metros (1.515 m) ,
vinte graus vinte e três minutos sudeste (20° 23' SE); quatr-ocentos e
quarenta e um, metros e vinte centfmetros (441.20m). quarenta e sete
graus vinte e- nove minutos sudoesre
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(47°29' SW); mil e noventa e dois
metros
e
cinqüenta
centímetros
(1. 092,5;Om). cinqüenta e oito graus
trinta e oito minutos sudoeste (58°
38' SW); novecentos e trinta e sere
metros e cinqüenta cenrímeiros (.937,
SOm). oito graus trinta e oito mínutos noroeste (.8° 38' NW); dois mil
trezentos e cinqüenta e três metros
e setenta e cinco centímetros (2.353,
7'Sm), sessenta e Dove graus qua,
renta e oito minutos noroeste (69°
48' NW).

Art. 2.0 O título da autorização de
'pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.()O(},OO) e
será transcrito DO livro próprio da
Divisão, de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 31 de dezembro de
1958. 137.° da Independência e 70.0
da R'epública.
JUSCELINO

cão das linhas divisórias das Fazendas Piraputangas e Mateus e as iados divergentes do vertdce consiaerado têm os seguintes comprtm 'lj} /J&
e rumos verdadeiros: quatro mtr novecentos e sete metros [4.807 no ,
quarenr a graus nordeste (400 NE:!J;
mil e vinte metros Cl.02D rru , C~
qüenta graus sudeste (500 SE) .
Art. 2.0 • O título da autorraaçâo
de pesquisa que será uma via eutêntiCa céete Decreto. pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5 ;)OO.(l!.h
e será transcrito no livro próprt , da
Divisão de 'omente era Produção Mt~
neral do Ministério da Agricultura
Art , 3.°. Revogam-se as dtspostçôes em contrário.
Rio de .Ianetro, 31 de dezembro
de 1958, 137o da Independência e
rn- da República,
A

JUSCELINO KUBITSCHE!{,

Mario Meneghetti.

KUBITSCHEK

DEOR:E.."'TO

N.9 45.170 DE
DEZEMBRO DE 1958

Mario M eneghetti

DECRETO N.O 4'5.169 - DE
l)EZEMBRO DE 1958

a1

DE

Autoriza a cidadã 'brasileira _ Marta
Celiná Lobat o a pesquisar m.inérios de terro, ele manganês e associados, nr; municípzo de Corumbá - Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. número I tia Constítuição e
nos têrmos do Decreto-lei n. o 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Oódígo de
Minas), decreta:
Art , 1.0, Fica autorizada a eídadâ
brasileira _Maria Celína Lobato a pesquisar mmért-, de terro, de manganês e associados (Jazida da classe
lU) em terrenos de propriedade ao
Domínio da União situados no 'ugar
denominado Serra' de Santa Cruz Distrito de Albuquerque. - Mumcípio de Corumbá - Estado de Mato
Grosso, numa ãrea de quinhentos
heo ares (500 haj , delimitada por um
retângulo que tem Um vértdce a três
mil cento e setenta e sete metros e
cinqüenta centímetros (3.177,50 nu
no rumo verdadeiro de oitenta e uograus
d.zesseís minutos no-oes e
(899 16' NE) do ponto de ínterse-

31 DE

Autoriza o cidadão brasüeirc ManoeZ
de Miranda Lobato a pesquisar minérios de nuvnqomée, terro e esseczecos, no município de Corumbá,
Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c 1, da Constítuíçào e nos
termos do Decreto-lei n.c 1.98.5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica. autorizado O cidadão
brasiêeiro Manoel de Miranda Lobato
a pesquisar minérios de mamganês,
ferro e asscciadce (j azída da Cl9..SGe
IH) ,em terrenos devolutas, no lugar
denómjnado serra de Santa Cru?" distrrto de Albuquerque, município de
Corumbá, Estado de Mato Grosso,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um poligono Irregular que tem um verttcc a
quatro mil, quatrocentos c: vinte e
sete metros (4.427m), no rumo verdadeiro, quarenta e dois graus e oito
minutos sudeste (42908' SE) do marco geodésico, em concreto e bronze,
localizado no alto do Morro de Santa
Cruz, e os lados, a partir dêsse vér-.
tice, os
aguíntes comprímentos e
rumos verdadeiros: mil, setecentos e
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quarenta e doís metros e cinqüenta
centímetros (1. 742,50 mj , vinte e
.oíto graus, quarenta minutos nordes'te (28°40'NE); mil noventa e cinco
metros (1.095m), cinqüenta e oito
graus, cinqüenta e três minutos nordeste (58953'EN);· novecentos e setenta e cinco metros (975m), zero
graus € cinqüenta e oito minutos sudeste (O' 58' SE); mil setecentos e
dois metr-os e cinqüenta centímetros
O. 702,50m), sessenta e quatro graus,
trinta minutos sudeste (64°30'SE) ;
mil oitocentos e trinta metros
.
(1.830m), trinta e oito graus, cinqüenta minutos sudoeste
.
(331"50'SW); dois mil quatrocentos e
dezesoaís metros e vinte e cinco centímetros (2.416,25m), sessenta e quatro graus, trinta e oito mínutc noroeste (\34938' l'fWY.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,O(}) e será
transcrito .o livro próprio na Divisão de Fomento da Produção mineral
do Ministério da Agricultura.
Art 3.1" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; .137." da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEk

Meneghetti

Mato Grosso, numa área de trezen..
tos e quarenta e quatro hectares e
trinta e sete ares (344,37 ha) , delimitada por um
trapézio retãnguto
que tem um vértice a mil a oitocentos
e vinte e cinco metros (1.825ml, no
rum., verdadeiro de sessenta e cinco
graus e dez minutos sudeste (6'5° 10'
SE), a partir do ponto de convergência das divisas das propriedades
de Durval Rodrigues e Wilson Soares
e os lados a partir do vértice eon ..
siderado têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil
metros (3.0VO mj . cinqüenta graus
sudeste (50° SE); mil duzentos e dezesscís metros (1.216 .m) , quarenta
graus suaeeste (4{)O SW) dois mil
seiscentos e sessenta e quatro metros
(2.664 mj , ci-nqüenta graus noroeste
(5(1" NW); mil duzentns e oitenta.
m-etros (1.280 m) , vint-e e cinco graus
e ct-szoit o minutos
nordeste (2,sn
18' J\'TiE).
Art. 2.° O

título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de três mil quatrocentos e cinqüen sa
cruzeiros (cr$ 3.450.(1» e será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art, 3." Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jan-eiro, 31 de dezembro ue
19·58, 137.° da Independência e 70.a
da República.
JUSCELINO

DEORJETO N. o 45 .171 _
DEZEMBRÔ

DE

3-1

DE

DE H!'58

Autoriza o cidadão brasileiro JoSé F,s~
meraldo de Sousa Lima a pesquisar
minérios de ferro, manganês e - assaciados no municipio de corumbá,
Estada de Mato Grosso

o

KUBITSCHEK.

Mário Meneghe_tti.

Presidente da República. usando
da atribuição que lhe conf-ere o artigo 87, n.s I, da Ocnstdtuíçâo, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
(29 de janeiro de
194Q (Código de
Minas), decreta:
Art . 1° Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Iâsmeraldo de Sousa.
(Lima a pesquisar minérios de ferro.
de manganês e assoeíadcs (jazida da
classe lU) en. terrenos devclutos
situado no distrito de Albuquerque:
município de Corumbá, Estado dP

DECRETO N.9 45.172
BRO DE

DE 31
1958

DE DEZEM~

o cidadão brasileiro JOse gs:
_-merrüao de Souza Lima a Pesqu.tser minérios de ferro, de manqu-

Autoriza

née e associa.ili s no . municipio de
Corumbá. Estado de Mato Gros~~J.

O Presidente da República usanc1o-

da. atribuição que lh-e confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos.

têrmos do Decreto-Ieí n.v }'985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro JOsé Esmeraldo de Souza
Lima a pesquisar minérios, de ferro,
de manganês e associados, em terreccs devolutas e em terrenos de
propriedade de Hipólito Arruda. .sí-
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tuados no local denominado Serra
Santa Cruz no distrito de Albuquerque. município de Corumbá. Estado
de Mato Grosso. numa área de trezentos f' vinte (' um hectares e Vi1)
te e cinco eres (321.25 ha.i. delimitada por polígono irregular que -em
um vértice a duzentos e setenta e
seis metros e vrcite e cince centímetros (276,25 m i. no rumo oer dadeíro de sete graus, dois minutos
noroeste (7 02' NW) do ponte ce
convergência das divisas da FaZ€::1C-a
Píranutcriaas. da Sociedade Brasítror-a de Imóveis Ltda.. da
Fazenda.
Mateus e terras d-evolutas. tende os
lados, a partir do vértice consideQ

rado, os seguintes eomprfm-ntos e
rumos verdadeiros: dois mil quinhentos e quarenta
metros (2.540 .0 I.
cinqüenta e cinco g1'aHS trinta minutos' nordeste

(55 9

~O'

NE):

dois

mil, Quatrocentos e dezessete ruetros p. cinqüenta centímetros ....
(2.417.50 m) , sessenta e quatro graus
cinoüenta e três minutos noroeste
l64\>

53' NW): mil

duzentos e ein-

qüenta metros (1.250 m ), vinte f'
oito graus quarenta minutos sudo...ste
l28\> 40' SW): mil quinhentos e t,f1;1ta metros 0.530 m i . vinte e sete
graus 5eis minutos sudeste
.

(270 06' SE).
Art. 2.9 O título da autortzacão Cf'
pesaulsa, que será uma via antênt.íca
déste Decreto. pagará a taxa de três
mil duzentos e vinte cruzeiros ..
rors 3 2?O.OO) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Pom-oto
da Producão Mineral do Ministéno
da Agricultura
Art. 3,1' Revogam-se as disposícôes
em contrário.
Ri. de .Ianeíro, 31 de dezembro de
1958, 137 da Independênoie, e '70."
da República.
O)

JUSCELINO

K'tJBITSCHEK

,Mário Meneghetti

DECRETO N.o 45.173 - DE 31
DE 'DEZEMBRO DE 1958
Autorizo o cidadão brnsileiro Jo«é g,,_
merald o de Souza Lima a pesquisar
minérios de terra. de manganes e
associados. no município de C0rmnbá. T?s/aào de Mato Grosso.

O prasidents, da Repúbüca, mando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.c I, da Const.íruicã., E nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29

devjar.eíro de 1940 (Código de Mír: as) , decreta:
Art. 1.0 Pica autorizado o cidadão
brasüeiro Jose Esmeralda d~ Souza
Lima a pesquisar mmértcs de ferro,
de manganês e assecíados [azktasvda
classe lU em terrenos de prcpríeuade de Fenpe Antonio Silva e ousr.ss.
n lugar denemmad., Serra de gar.ta
Cruz. distrlto de Albuqu-ruue, mu iClpO de Cx.rumba, Estado de Mato
Grosso. numa área de quinhentos hectares (500 na i delnmtada p01 um
PoligoI1o irregular. que rem um vertrce a cinco mil cen-o e cmqüenta e
cinco metros (5.155 m) ao rumo veroadeir-, de setenta ~ nove graus emqüenta e quatro minutos suces-e (79°
54' SE), do Marco Geodésico de vnanguiação do alto do Morro de Santa
Cruz e os lados a par tu dêsse ver .ce,

os segumres comprimentos e rumos
verdadeiros: oítocentose quarenta e
três metros e setenta e cinco centtmetros l843.75 mi . quarenta graus
quarenta e CInCO .niVutos nordeste
(40° 45· NE); mil cuzentos e quarenta
e três metros e setenta e cinco centímetros <1.243,75 fi) sessenta e quatro graus. quarenta minutas sudecre
(64 0 40' SE): mil quirhentos e Vinte
:2 sete metros e cinqüenta cennmerros (1.527.50 mi. círqüenra eiuis
graus vinte e oito mínutes sudeste
(52°28' SE); mil e setenta t: cinto
metros (1.0'75 m \. setenta e sete graus.
virAe e cinco minutos sudeste 117( 25~
bl!:): três mil e satema metros . ..
(3.070 mr . cmqüenra graus sudes-e
WJo SE): setecentos e cmqüent a vnetros (750 rrn . quarenta graus sudoeste
(40" SW); trêa mil metros (3, {Joa m .
cinqüenta graus nsroesre 1500 NW':
três mil OitOC2T.rtos e n1tenta e sete
metros e cinqüenta centímetros
(3.887-50 rm , sessenta e quatro graus,
vinte e cinco minutos noroeste <64 0
25' NW).
Art. 2.° O titulo da auterrzaçâo ue

pesquisa, que &2r:'l urno V1B, antêutv-a
dêste Decrete pagará a taxa de ctnce,
mil cruzeiros (Crg 5 000.00) e será
trav~crito no livre próprio da Di vtsào
de s'omen-n da Pr-cducãe Mineral do
MiniStério da Agricultura.
Art . 3,~ Revogam-se as díspcsfções
em contrário.
RIO de Janeiro. 31 de deeemm-, de
lq.S-R· 1?7 ° da Ior'r-peridêncta e 7{).~ da
República.
JUSCELINO KUBITSClIE'i:t

Mário Meneghetti
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DECRETO N.o 45.174 DE DEZE~BRO DE 19b8

DE

Art. 3

31

u Rev0gam~e

as disposições

em conjrártn.

Autoriza o cietactáo brasileiro José
Tiradentes de ..Ama ~l v<:sqU?~.;(~,
nérios de manganês, de [erro e associados. no municipio de Corumoà,
EStado de Mat ú o-oas ,

nu-

Rio doe Janeiro, 31 de dezembro
de 1958: 1374 da Independência ~ 709
da Repúblíea..
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario ]I1eneyhetti

o 'presIdente .da República, usando
da arrfbuiçâo que lhe ojnfere o ar-

DECRETO

tigL 87, n.c 1, da Oonstrtuíçao e nos
têrmos do Decreto-lei n c' 1 985, de 29
de janeiro de 1940 t Códígc de Minas), decreta: .

Concede à tame-acao Fecteral, S. A.
eutcrizacâo para COntinuar a funcionar como emprêsa d-P mmeracão,

A~·t.

l.~

Fica aurorrza/te o cidadão

orasileíre José I'íradenres de Lima a
pesquisar minercos de manganês. doe

ferro e assocíanoe (j:1Z-iÓ.:i da classe
Hf
em jerreno de proprredade de
Hipóute Arruda '" ramiüa

to

devclutes,

no rugar denemínad., Serra ce Santa
Cruz, distrito de Acnuqueruue. municip10 dê Corumbá Esrado de MatO

Grosso, numa área de qua-rocennjs e
t.oventa e três -ieet.ares -e dnz.;:> ares
(493.12 nar. denmítada por um pen'tàgono Irregular que tem um <J -r-tce
a dois mil seiscentos e quarenta e dois
metros (2. 642 mi. no vumc verdadeír a de vinte e seis graus ":- trinta "'11nUtoS sudeste (260 30' SE) do marco
geodésico do morro do Urucum e os
lados a partir dêsse vértice. os seguínres comprimentos e Turnos verdadcíros: mil setecentos e cinqüenta
metros 0.750 mj quarenta e dois
graus e' quinze mmures nordeste (12"
15' NE); dois mil trezentos e ClU~
qüenta e três metros e setenta 'e cmc.,
J

caotímerros (2.353,75 m) . sessema e
nove graus. quarenta e oito rmnuros
sudeste (69° 48' SE); novecentos e
trinta e sete metros e cinqüenta cenrimetros (93750 m r. oito graus e tdnta e oito mir.uros sudeste (8° 38' SE);
três mil, setecentos e trinta e )ito
metros (3.738 tm , oitenta e quaero
graus e crnqüenrj -n.nut-,s sudoeste
(84 0 50' SW>; oitocentos e dez metros (lHO mr , quinze graus nordeste

N.o 45 175

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 191)8

O Presidente da Repúu'tca usando
da8tribulção que lhe conte-e o artigo 87 n." 1 d'a Constttuíção e nos
têrmos do Decreto lei n " 1 985. de
29 de janeiro de 1940 (Códig-c de MiM
nas), decreta ;"
Artigo único. Ê conce-uda à Mineradora Federal S A ,sociedade em
que se transformou a Sociedade Mineradora Federal Lr.da . auto-lzada a
funcionar. pelo Decreto n e 33 971,
de 30 d - setembro de 195::J . pela esorítura pública de 4 de agôsto de 1958.
lavrada à" ris 74, do üv-c -íe notas
n °669 do cartório do 24 r Ofício
desta Capital. com sede '"l>l c.dade de
Raul Soares Estedr- de Mir-as Gerais autortzacão para -emttnuar a
funcíonar co-no emprêsa de mineraçêo r'canoo obrigada a -umprtr integralmente as l/i~ e -egulamentcs
em vigor ou qUE' venham a vtgorar
sõbre o objeto desta autortzacào
Rio de Janeiro 31 de rezembro de
1958: 137" da
da República

Independs-icia

JUSr:ELINi)

Mario

e 70. 0

KTTRTTSC'HEK.

ôâeneotietti .

DECRETO N o 45 176
DEZEMBRO DE

DE

31

DE

19,')8

<150 NE)

Autoriza o ciàucUio orosuaro
.José
Tíraaenies de Lima a pesquisar minérios de mamoanés, de ferro e associados no município .ze Corumbá"
Estado de Ma.to Grosso.

Art, 2, o O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
-dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e quarenta eruze-ros r Crê 4. !J.,40,JO) e sera trausorito no livro próprio da Divisão de Fomento da', Produção Mineral do Mtnistério da Agricultura.

O Presidente da Repúu-íca usando
da utrtbu.çâo que lhe confere o artago 87 n. 1 da Oonstituíçàc E' nos
têrmos do Decreto-lei n 1 985 de
29 de janeiro de 194.0 (Ct-dig( de Minas). decreta:
Art. LO Plca autorizá do o cidadão
nrasíleíro José 'I'u-adentes de LIma a

ATOS· DO PODER EXECUTIVO

pesquisar minérios de manganês. de
ferro e associados em terrenos devolutas, situados no lugar denominado
8erra de Santa Cruz, distrito. de Albuquerque, município de Corumbá,
Estado de Mato Grosso, numa área
de trezentos e cinqüenta e cinco hectares, sessenta e sete ares e cinqüenta centiares (355.675ú ha) delimitada por um polígono Irregular. que
tem um vértice a quinhentos e vinte
e cinco metros (525m) no rumo verdadeiro de setenta e um graus e dois
minutos sudeste (71 0 02' SE) d'o ponto de convergência das dívtsae da Fwrenda Píraputangas, Fazenda Mateus
€ terras devolutas, e os lados a oarttr
do vértice consrderaoo têm os se-guintes comprimentos e rumos verdadeíTOS:
seiscentos e noventa metros
16tM:'ml., cinqüenta graus noroeste (50 0
NW); dois mil quinhentos e quarenta metros (2. 540m) cinqüenta e cin00 graus e trinta minutos nordeste
(550 30' NE): mil quinhentos cinqüenta e dois metros (1. !l52m) vinte
e oito graus e vinte e nove minutos
sudeste (28° 29' SE); mil trezentos
e vinte e cinco metros q 325m) quarenta graus sudoeste (40 0 SWi; mil
quinhentos quarenta e d'<Jis metros e
cinqüenta centírrietres \.1 542.50m),
setenta e um graus e dois minutos
noroeste (710 02'NW) .
. Art. 2.° O titulo da autorização de
peequísa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três
mil quinhentos e sessenta cruzeiros
(Org 3.560.üO) e será transcrito no
livro próprio da Divisão :Je z'cenento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneqhetti,

DECRETO

N.9 45.177 DE
DEZElVIBRO DE 1958

31

DE

Outorga a Prefeitura Municipal de
ltaguaçu, Estado do Espírito Santo,
concessão para
aproveitamento
de energia hidráulica de um aes .
nível existente no rio Santa Joana,
Distrito de Itarana, Município de
ltaguaçu, Estado do Espírito Santo.

°

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

tigo 87, inciso 1, da Constituição, e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n.c 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Itaguaçu, Estado do Espirita Santo,concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de
um desnível existente no rio Santa
Joana, distrito de Itarana, Munícípto
de Itaguaçu - Estado do Espiríto
Santo, respeitados os direitos de terceiros.
§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura da queda a aproveitar, a descarga da derivação e a potência.
§ 2.0 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço público, de utilidade pública e
para comércio de energia elétrica no
Município de Itaguaçu - Estado. do
Espírito Santo.
Art. 2.0 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto
D. O 41.019, de 26 de fevereiro de' 1957~
que regulamenta os serviços de ener-.
gía elétrica.
Art. 3.° Caducará o presente titulo, independente de ato declaratório, se a concessionária. não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro d,o prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
decreto, o projeto do aproveitamento
hidrelétrico, observadas as. normas
técnicas relativas às instalacões estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II
Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo
de trinta (30) dias, contados da jJUblicaçâo do despacho da aprovação
da respectiva minuta, pelo Ministro
da Agricultura.
.
III - Requerer à Divisão de Aguaa,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obrasnos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
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Parágrafo único. Os prazos rctcríccs neste artigo poderão ser prorregados, por ato do Ministro da Agri-

ccltura ,
Art , 4,° As tarifas do fornecímenro
de --nergía elétrtca serão ríxadas é
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
ArL 5.';> Findo o prazo da con'cessão, todos os bens e instalações
que, no momento, existirem emfunçâo exclusiva e permanente da produção, transmissão e distribuição da
energia elétrica referente ao aproveitamento concedido, reverterão ao Estado do Espírito Santo.
~, 1.0 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal cue a
ccncesaâo seja renovada, mediante as
condíçôas que vierem a ser estípuIadas desde que faça .a prova de que .
o Estado do Espírito Santo não se
opõe
utilização dos bens objetos
da reversão,
~ 2.9 A concessionária deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior até seis (6) meses
'anter de findar o prazo de vígêncta
da concessão, entendendo-se, se o
não fizer, que não pretende a renovação.
Art. 6.9 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados a partir da data do
registro do, respectivo contrato pelo
Tribunal de contas.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições
-em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 137.9 da Independência e 70,0
.da República,
á

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N,9 45.178 - DE 31
DE DEZEMBP,O DE 1958
Outo,-ga à "Fábricas Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados S. A."
concessão para
o aprcmeitamento
de enerçia hidráulica de um desnível existente
no rio Chsqueiro,
2.9 distrito de 1J!agé, município de
Magé) Estado do Rio de Janeiro-

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso L, da Constituição. e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Aguas, (Decreto U.9 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:

EXECUTIVO
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Art. 19 :É outorgada à "Fábricas
Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados S, A." concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de
um desnível existente no rio Chíqueíro, 2.9 distrito de Magé, munícípío de Magé, Estado do Rio de Janeiro, respeitados os direitos de terceiros.
~ 19 Emportaría do Ministro da
Agricultura, DO ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura da queda a aproveitar, a descarga
da derivação e a potência.
~ 29 O aproveitamento destina-se
à
• produção
de energia elétrica para
consumo exclusivo da concessionária.
que não poderá fornecer energia a
terceiros, mesmo a título gratuito, excluídas dessa proibição as vilas operarias da concesisonária, desde que
êsse fornecimento seja gratuito.
Art, 2.9 Caducará o presente titulo, independentemente de ato declaratório. se a concesionária não satisfizer as condições seguintes:
I -- Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (l) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto do aproveitamento
hidráulico, observadas as prescrtcões
estabelecidas pela Divisão, de Águas,
do Departamento Nacional da PrOdução Mineral,
do Ministério da
Aerteultura..
II - Assinar o contrato disciplinar
da .concessâo dentro
do prazo de
tr-inta (30) dias, contados da publicação do despacho de aprovação da
respectdva minuta pelo Ministro da.
Agrtcultura..
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
MInistro da Agricultura.
Parágrafo único: Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3.1,1 A concessionária fica obrigada a construir e manter, nas proximidades do aproveitamento, onde e
desde quando fôr determinado pela
Dlvísâo de Aguas, as instalacões necessárias as observações fluvíométrtC<JS e medições de descarga do curso
d'água que vai utilizar, de acôrdo
com as Instruções da mesma tnvtsão.
Art. 4.9 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que.
no momento. existirem em função
exclusiva e permanente da produção,
transmtssâo e distribuição da energia elétrica, referentes ao aproveita-
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mento concedido, reverterão ao Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o estipulado nos arts. 165
e 166 do Código de éguas.
§ 1.9 A concessronarta poderá re-

querer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
eondícôes que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que
o Estado do Rio de Janeiro não Se
opõe à utilização dos bens objete da
reversão.
§ 2.9 A concessionária deverá entear com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior, até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se. se o

não fizer. que não pretende a renovação.

Art. 55) A presente concessão vigorará. pelo prazo de trinta (30) anos.
contados da publicação dêste De-

creto.

Art. 6.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 1379 da Independência e 701 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario M eneghetti

DECRETO N.I:! 45 179 --

DE

31

DE

DEZEMER,., DE 1958

Autoriza a "The Pernambuco Tramways & POWe?' Co. Lsâ, t> a ampliar
suas instalações termoelétricas.

o Presidente di'. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I. el?. Oonsríruíção, e nOS
têrmos do Decrqo-l.ei n . n 852, de 11
de novembr-- de 1938 e 2.059, de 5 de
març., de 1940;

EXECUTIVO

b) A suus-ínncão dos tsoladcres de2 alímenradores exiStel1t<es entre '"
subestação doe Bong i <'18 Ocmpanhía.
Hidr elétrica de São Fraucísco. e a da;
interessada, a fim de operarem em
66 kV.
c) Retirada de 2 alímentadores d':JS
4 existentes entre Sua subestação e ao
de Bongf, da Companhia Hldroelétrica
de São Francisco.
d) A instalaçã:, de 10 alímemadoresprímárfcs. stb tenSão de 13,2 kV, partindo da nova subestação a ser cena-

{ruída.

§ 1. o AI!, car actertsticas técnicas das
obras e modificações a serem introduzidas em seu .~f,tema. será-::l fixadas
oportunamente pelo Ministério lla:
Agricultura por ocasião da aprovação
do projeto.
§ 2. o A ampl'nção e as modificações

autorizadas.

destinam-se a melhcrta

das condições doe forneclmento de
energia elétrica no sistema da concessionária.
Art. 2.0 cadtlCarã a presente aujo-.
rtsacâo independente de ato -teclaraíório. se a tmeressada não cumprir as
seguintes COndições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nac'onal da Produ_
çâo Mineral do 'Ministél-io da Agricultura, dentro de n8ve"ta (90) dias
a COntar da data da publicação cêsre
decreto, cs estud.os,. projetos e orçamemos das obras a serem realizadas.

TI - Iniciar e concluir as obras n05
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parégt'af-, úniCc Os 01'ftZ08 a que
se refe~'e o prasenje 311igO. poderão
ser prorrogados par ato (10 Ministro
da Agrcultura..

Oons'derando que pela Resolucâo
n.? 1.557 a medida foi julgada COnveniente p<:lo Conselho Nac' opal de
Aguas e Energia Elétrica decréia:

Art. 3. o A b teressada fica sujeita
às demais nCTITH,S estabelecidas pelo
Decrer., n . ° 41.819, da 26 de fevereiro
de 1957. que regulamenta os serviços
de energia eléu-íea .

Art. 1.° Fica autorizada "The
Pernambuco 'I'ramways & Power Co.
Ltd.", a amplia)' e modificar suas
instalações, medía-je:

Art. 4. n O presente decreto er~tra
em vigor na data de SU8. publicação.
AI·t. 5. o Revogam-se as disposições

A c{)nStiução de uma subes-acâo
abalx adora de 6C kV P'n'8. 1.3.2 kV,
no pátio de sua arual Usina térmica,
localizada em R-ecife nü '8Stado de
Pernambuco, podendo int:!usive Instalar os equlpnmemcs Indispeusávefs
a)

para comrôle e operação.

em contrário.
RiO de Janeiro, 31 de dezembro de1958, 137. o da Independência e 70. o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO N.9 45.180, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1958

Autoriza a Preteitura Municipal. de
ponta Grossa, Estado do paraná, a
construir uma linha de trtmemíssãc.

Art. 5.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958: 1379 da Independência e 70 9 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

o

Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere, o artigO 87, Inícso I, da Constituição, e
nos têrmos do art 5.9 do Decreto-lei
n.s 852, de 11 de- novembro de 1958,

Considerando que pela Resolução.
1.506, a medida foi julgada conveníente pelo Oveiselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1Q Fica a prefeitura Mimicipal
de ponta Grossa, Estado do Paraná,
autorizada a construir uma linha de
transmíssâo entre a confluência da
Rua General carlos oavarcantt com
a estrada para Vila Velha e a EStação de Recalque do Botuquara, no
distrito sede do respectivo munícípio.
§ 1.9 Essa linha servirá para o
transporte e energia elétrica, a ser
fornecido pela concessionária local à
Prefeitura Municipal, que a utilizará
no funcionamento da Estação de Recalque do notuquara.
§ 2.Q Por ocasião da aprovação do
.projeto pelo Ministério da Agricultura
serão fixadas as características da
referida linha de transmissão.
Art. 2.9 Caducará a presente uutorjsação, independente de ato declaratório, se. a interessada não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão- de Águas,
do Departamento Nacional da rroduçâo Mineral, do Ministério da Agrtcultura, dentro de noventa (9t1) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreta, os estudos, projetos e orçamentos das obras a executar,
II .- Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Minis~
tério da Agricultura.
Parágrafo único. os prazos a que
.se refere êste artigo poderão ser prcrrogads por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3.9 Esta autortzaçào fica subordinada às demais normas do Decreto
n.c 41. 019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de' energia elétrica,
Art. 4.9 ãste Decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
JIl.O

Mario Meneghetti.

DECRETO N.9 45.181 -

DE

31

t\E

l?EZEMBRO DE 1958

Outorga à Prefeitura Municipal de
Picui, Estado da paraiba, concessão
para distribuir energia elétrica.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, .da Constituição, e
nos têrmos do art. 10 do Decreto-lei
no 2.281, de 5 de junho de 1'5'40, combinado com o art. 3.9 do Decreto-lei
nc 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1Q E' outorgada à prefeitura
Municipal de Pícui, Estado da Paraiba, concessão para distribuir energia
elétrica no município do mesmo nome, ficando autorizada a instalar usinas geradoras termeletrtcas nas sedes dos distritos e os sistemas locais
de distribuição .
Parágrafo único. Em portaria .~o
Ministro da Agricultura, por ocasiao
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência -e as caracterfstícas técnicas das instalações.
Art . 29 A presente concessão ficará
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art 39 Caducará o presente titulo,
independentemente de ato declaratório se a concessionária não satdstízer
as' seguintes condições;

I '- Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três :3)
vias, dentro do prazo de cento e oitenta (80) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto, os projetos
e orçamentos relativos às usinas e aos
sistemas de distribuição referidos lIO
art. 19.
II _ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30l dias, contados da publicação
do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
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Requerer à Divisão de águas,

do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agrt-

cultura, mediante o arquivamento da

certidão comprobatória, a averbação

'do registro do referido contrato no
Tribunal de contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
parágrafo único. Os prazos referidos neste artdgo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agrtcultura.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas.
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
deverá a concessionária requerer ao
Govêrno Federal que a mesma seja
renovada, na forma que, no respectivo
contrato, deverá estar prevista.
Art. 69 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do .respectivo contrato pelo Tribunal
de contas.
Art. 71( Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
195-8; 1379 da Independência e 701( ela
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO NI( 45.182

DE
ZEMBRO DE 195~

31

DF. DE-

outorga à Prefeitura Municipal de
Peçanha concessão para o aproveitamento progressivo de energia Indráulica da cachoeira do f'nnil~
existente no curso d'água denominado Sujo, Distrito de Sã,Q Pedro
do Suaçui, município de Peçcuüui,
Estado de Minas Gerais.

O, Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição. de
acôrdo com o art. 150 do Código
de Acuas (Decreto n.c 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 11( E' outorgada à prefeitura
Municipal de Peçanha concessão para
o aproveitamento progressivo da energia hidráulica da cachoeira do Punil, existente no curso d'água denominado Sujo, distrito de São Pedro
do Suaçuí, município de Peçanhn, F.stado de Minas Gerais, respeitados os
direitos de terceiros.

EXECUTIVO

§ 1.9 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação
dos projetos serão determinadas a altura da queda a aprov-eitar a descerga de derivação e a potência da etapa inicial, bem como das subseqüentes
à medida que forem sendo aprovados
os respectivos projetos
~ 29 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço
público, de utilidade publica c para
comércio de energia elétrica no munícípio de Peçanha, Estado de Minas
Gerais.
Art. 29 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
19,'}7, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3Q Caducará o presente titulo, independentemente de ato declaratório, se a concessionária nàc satisfizer às seguintes condições:'
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
decreto, o projeto do aproveitamento hidrelétrico, observadas as normas técnicas relativas às instalações
estabelecidas em Leis e Regulamcntos.
U ...:.... Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo .de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
'1I1 - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agr'ícultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de .éguaa.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e Instalações que,
no momento, existirem em função ex:-
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permanente da produção,
transmissão e dístríbiçàc da energia
.eletrtca, referentes 2.,0 aproveítamento concedido, reverterão ao Estado de
Minas Gerais.
~ 1o A concessionária poderá requerer ao Govêrnc Federal que a
.concessáo seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça prova de que o
Estado de Minas Gerais não se opõe
-â utilização dos bens objeto da rever.
clusíva e

sào.

§ 29

A concessionária deverá entrar
o pedido a que se refere o parágrafo .anterior até seis (6) meses
'antes de nndar o prazo de vígêncra
<ta concessão, entendendo-se se o não
fizer, que não pretende a r'enovaçao.
Art. 6l? Apresente' concessão vigo-rará pelo prazo. de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro do respectivo contrato, pelo Tritiunal de Contas.
Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .ranet-o., 31 de dezembro de
1958; 137l? da Independência e 70l.t da
República.
com

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N9 45.183 DE
DEZEMBRO DE 1958

31

DE

Outorça à Companhia Paromaense de

Ene1"}lia Elétrica - COPEL _ concessa? para o aproveitamento proçresstuo da energia hidráulica do
Salto Grande, situado no rio Içuacu
municipio de Cruz Machado Esia~
do do Paraná.
7

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 150 do Código de
águas (Decreto no 24.643, de 10 de
íunio de 1934), decreta:
.
Art. 19 E' outorgada à Companhia
Paranaense de Energia- Elétrica COPEL - concessão para o aproveitamento progressivo de energia hidráulíca do salto Grande, situado no
rio Iguaçu,' munícípío de Cruz Machado, Estado do Paraná, respeitados
0:0: direitos de terceiros.
19 O aproveitamento destina-se à
produção. transmissão e distribuição
de energia elétrica para serviço público, de utilidade pública e para co-
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mércio de energia na zona da concessionária .
§ 2\' Por ocasião da aprovação dos
projetos da etapa inicial e dos eubsequentes serão fixadas, pelo Ministério da Agricultura, a altura da queda, a descarga de derivação e a potência respectivas.
Art. 29 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer as condições seguintes:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da pubücação dêste
decreto, os projetos e orçamentos relativos à concessão outorgada, observadas as prescrições estabelecidas pela
Divisão de Aguas, do Departamento'
Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Il Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
.
IH - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação -do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da.
Agriéul tura.
Parágrafo único. Os prazos a' que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 39 A concessícriárla fica obrigada a construir e manter, nas proximidades do aproveitamento, onde e
desde quando fôr determinado pela
referida Divisão de Águas, as instalações necessárias às observações fluvíométrlcas e medições de descarga
do curso d'água que vai utilizar, ue
acôrdo com as instruções da mesma
Divisão.
Art. 4Çl O capital a remunerar será.
o efetivamente investido nas instalações da concessionária, em função
de sua indústria, concorrendo, de forma permanente, para a produção,
transmissão e distribuição de energia
elétrica.
Art. 5l? AB tarifas do fornecimento
da energia serão fixadas e trienalmente revistas pelo Ministério da
Agricultura.
Art. 69 Para a manutenção da integridade do capital a que se refere
o art. 4Q , será criado um fundo de
reserva que proverá às renovações.
determinadas pela depreciação ou impostas por acidentes.
Parágrafo único. A constituição
dêsse fundo; que se denominará re-
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serva de renovação, será realizada por
cota especial, que incidirá sôbre as

tenras. sob a forma de percentagem.

Esta cota será determinada tendo-se

em vista a duração média do material a cuja renovação a dita reserva
terá que atender, podendo ser modificada. trienalmente, na época da revisão das tarifas.
Art. 7Q A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data da publicação dêste
decreto.
Art. 89 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão à União em
conformidade c-om o estipulado nos
arts. 165 e 166 do Código de Águas,
mediante indenização, na base do
custo histórico, do capital não amortizado, deduzida a reserva de renovação a que se refere o parágrafo único
do art. 69.
§ 19 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem. a ser estipuladas. desde que faça a prova de que a
União não se opõe à utilização dos
bens Objeto da reversão.
§ 2 Q A concessionária deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior, até seis (6) r meses
antes de findar O prazo de vigência
da concessão. entendendo-se, se o não
fizer. que não pretende a renovação.
Art. 99 ltste decreto entra em vigor
na data de sua publtcaçâo ,
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 31 de dezembro de
1958; 1379 da Independência e 709 da
República.
JUSCELINO

KUDITSCHECK

Mario Meneghetti
DEORETO N. c 4:5.18<4 -

DE

31

DE

195,8
Outorga à ttiaroeietríca de Juçari S.
A . concessão para o aproveitamento progressivo de energia hidráulica da cachoeira do Rio Branco, existente no rio Aliança, distrito de Arataca, município de Una,
Estado da Bahia.
DEZE;MBRO DE

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

EXECU'IIVO

tlgo 87, inciso I, da Constituição e
nos têrmos do art. 150 do Código
de Aguas (Decreto nc 24.1343, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 1. 9 É outorgada à Hídroelétríca de Juçari S. A. concessão
para o aproveitamento progressivo
da energia hidráulica da cachoeira
do Rio Branco, existente no rio
Aliança. distrito de Arataca, municipio de Una, Estado da Bahia, respeitados os direitos de terceiros.
§ 1. 9 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão detet-mínadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência da etapa inicial, bem como das subseqüentes, à.
medida que forem sendo aprovados
os respectivos projetos.
§ 2.9 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço
público, de utilidade publica e para.
comércio de energia elétrica nas 10calídades de Rio Branco, Anuri, Arataca e Itatíquíra, no município de
Una, e Vila de .ruçart, no município
de Itabuna, Estado da Bahia.
Art. 2.9 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de- fevereiro de
19'57, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
A!t. 3,9 Caducará o presente titulo, Independente de ato declaratório
se a. concessionária não satisfizer a~
seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em tres (3)
vias, dentro do prazo de um O) ano
a contar da data da publicação des~
te decreto, o projeto do aproveitamento hidrelétrico, observadas as
normas técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
TI - Assinar o contrato díscípünar
da concessão dentro do prazo de
trinta (3(1) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agr-ícujtura
III
Requerer à Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Prcduçâo Mineral, do Ministério da.
Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatória, a
averbação do registro. do referido
contrato no Tribunal de Contas,
dentro de sessenta (6'0) dias do registro.
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IV - Iniciar e concluir as obras _tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos prazos que forem marcados pelo
nos têrmos dos arts. 19 e 29 do
Ministro da Agricultura, executandoDecreto-lei n.v 2.059, de 5' de março
as de acôrdo com os projetos aprode 1940, combinado com os arts. 10
vados e com as modificações que foe 11 do Decreto-lei n.s 2.281, de 5
rem autorizadas, se ncccssàrtas
de junho de 1940,
Parágrafo único. Os prazos referrConsiderando que, pela Resotuçãc
dos neste artigo poderão ser prorron.c 1.522,. a medida foi julgada congados, por ato do Ministro da Agricultura.
veniente pelo Conselho Nacional de
Art. 4. 9 As tarifas do fornecimenÁguas e Energia Elétríca, decreta:
to de energia elétrica serão fixadas e
Art. 1.9 Fica autorizado o Deparrevistas trienalmente pela referida
tamento de Aguas e Energia Elétrica
Divisão de. Aguaa.
do Estado de São Paulo a transferir
Art. 5. fi Findo o prazo da conces...
da cidade de Franca para a de ansão, todos OS bens e instalações que,
dradina, três grupos diesel-elétricos,
no momento, existirem em função
que supriam o canteiro de serviço da
exclusiva ~e permanente da produção,
Usina de Peixoto".
transmíssâo e diatrfbuíção da energia
elétrica, referentes ao aproveitamenParágrafo único. A energia produto concedido, reverterão ao Estado
zida destina-se ao suprimento em
da Bahia.
grosso às Emprêsas Elétrica de Ita§ 1. 'I A concessíonárta poderá repura S.,A, e Elétrica de Andradina
querer ~ ao Govêrno Federal que a
S. A.
conc~s~~w seja renovada, mediante as
condíçõss que vierem a ser estipulaArt. 2.9 Caducará a presente autodas, desde que faça a prova ue que
rização independente de ate declarao Estado da Bahia não se opõe à
tório se o conoeseaonárío não cumunr
utilização dos bens objeto da reveras seguintes condições:
são.
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
§ 2. fi A concessionária deverá endo Departamento Nacional da Pr «tutrar com o pedido a que se refere o
çâo Mineral. do Ministério da Agrlculparágrafo anterior até seis (6) metura, dentro de cento e oitenta 11RO)
ses antes de findar o prazo de vidias, a contar da data da publtcaeâo
gência da concessão, entendendo-se,
dêste decreto. os estudos, projetos e
se o não fizer, que não pretende a
orçamentos das obras.
renovação.
Art. 6. 9 A presente concessão viTI - Jmcíar p concluir as obras nos
gorará pelo prazo de trinta (30)
prazos que forem fixados pelo Mrrüsanos, contados a partir da data do
térto da Agr-icultura.
registro do respectivo contrato, pelo
Parágrafo único. Os prazos a que
'Tt-ibunãl de Contas.
se refere êste artigo poderão ser prorArt. 7. Revogam-se as disposições
rogados por ato do Ministro da Agriem contrario.
cultura.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
Art. 39 O interessado fica sujeito
1958; 137C.J da Independência e 709 da
às demais normas do Decreto númeRepública.
ro 41.019 de 26 de fevereiro de '957,
JUSCELINO KUBITSCHEk.
que regulamenta os serviços de eletricidade.
Mário Meneghetti.
o

Q

DECRETO N9 45.185 DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1958

Autoriza o Departamento de Águas
e Energia Elétrica do Estado de São
Paulo a transferir da cidade' de 'Franca para a de Andradina, três CTLlp03
diesel-elétricos.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o ar-

Art. 49 O presente decreto entra
em vigor na data da sua publícacao.
Art. 5.9 Revogam-se as disposicóes
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 1379 da Independência e 709 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N." 45.186 DEZE1~B&O DE

Outorga à

prefeitura

1958

DE

DO

31

PODER

DE

Municipal de

Goumésia, Estudo de Goiás, conces-

são para distribuir energia eletríca
mediante restrição da zona de concessão da Companhia Hiârcelétríca
São Patrício,
'

o

Presidente da República, usacoo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição. t n(J~

têrmos

do

art.

10 do Decreto-lei

n.v 2.281, de 5 de junho de 194'Ü, com-

binado

com

lei

3.763, de

fV

o art. 3." do Decreto25 de outubro de

1941, decreta:

Art. 1.0 E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Goíanésia, Estado de
Goiás, ocncessãc para distribuir encrgia elétrica na sede do município de
Goíanésla, mediante
restrição
da.

zona de concessão da Oompachta Hidroelétrica São Patrício, ficando autorizada a construir o sistema. de distribuição.

Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as caràcterfstícas técnicas da instalação.
Arü. 2.° Fica restringida a zoara de

concessão de que trata o Decreto número 43.539, de 9 de abril de 1958,
da Companhia Hidroelétrica São Patricia, com a supressão da. concessão
para distribuir energia elétrica na
&e'de do município de Goíanéeía..
Art. 3.0·A presente concessão ficará sujeita às disposições do Decreto

n.v 41. 019; de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de e-tergía elétrica.

Art. 4.0 Caducará O presente titulo, lndepeeidenteenente de ato declaratórío, se a concessionária não eatlsfízer as seguintes condições:

I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oit-enta (80) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
à usina e ao sistema de distribuícão .
II - Assinar o contrato dísclplinar
da concessão dentro do prazo de trmta (30) dias, eontadcs da publícacão
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agrlcul-

ture..

EXECUTIVO

III
Requerer à Oivisãc de
Aguas, do Departamento Necícnal da
Produção Mineral, do Mimsterro da
Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprcoatóna, J. averbação do registro do referido contrato no Tribunal de Co!..1t,3.S, dentro de

sessenta (6{}) dias do registro,
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcadcs pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos ref-eridos oeste artig-o poderão ser prorrogados por ato do Ministro d.:1, Agricultura.
Art. 5.° As tarifas do fornecímento doe energia elétrica serão lixadas e
revistas trfanajmen te pela referida.
Divisão de Aguac .
'
Art. 6." Findo o prazo da concessoo, deverá a concessícnárte requerer
ao Govêmo F'eU0T'>3J que a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, cevcrá estar prevista.

Art. 7.° A presente concessão
r-at-á pelo prazo de trinta (30)
cccitados a partir da data do
k:; do respectivo contrato pelo

vígo-

anos.
reaisTri-

bunal de Contas.

Art. 8.° Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de. Janeiro. 31 ôe dezembro de
19,58: 137.° da Indepcndêeicia e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário Meneçhetii,

DECRETO N.9 45-,187, DE 31
DEZEMBRO DE 19'58

DE

outorga à Prefeitura Mnnicipal de
MarZiéria concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de
um desnível existente no ribeirão
da Onça Grande, distrito se.. t. e do
município de Jaguaraçu, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
de acôrdo com O artigo 150 do Código
de Agúas (Decreto n.v 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 :f: outorgada à Prefeitura,
Municipal de Marliéria concessão
para o aproveitamento da energta. hidráulica de um desnível existente no
ribeirão da Onça Grande, distrito
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sede do município de Jagttaraçu, Estado de Minas Gerais, respeitados os
direitos de terceiros.
§ 1.9 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência.
§ 2.9 O aproveitamento destina- se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no município de Marliéria, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2.Q A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto nú.mero 41.019, de 26 de' fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços ce
energia elétrica.
Art. 3.9 caducará o presente titulo,
Independentemente de ato declaratório, se a concessionária não sensnvcr
as seguintes condições:
I _ Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura. em três (3)
vias. dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da puoücaçâo dêste
Decreto, o projeto do aprovertamento
hidrelétrico, observadas as normas
técnicas relativas às tnstalaeóes estabelecidas em Leis e Regulamentos.
TI . . :. . Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho de aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da
Agricultura,
lU - Requerer à Divisão de águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquívameuto ua
certidão comprobatória. a averbação
de registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar -e concluir as obras
nos prazos que forem narcados pelo
Ministro da Agricultura, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que rorem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos rcrerjdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.9 As tarifas .do fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Ar-t. 5.9 A presente concessão vrgcrará pelo prazo' de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro

do respectivo contrato pelo 'I'rfbunal
de Contas,
\
Art. 6.9 Findo o prazo da concessão,
.toôos 06 bens e ínstalações que 110
momento existirem em função exclusiva e permanente. da produção,
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão ao Estado de
Minas Gerais.
§ 1.9 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vieram a ser estipuladas, desde que faça prova de que o
E-stado de Minas Gerais não se opõe
à utilização dos bens objeto da reversão,
§ 2.9 A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até sela (6) meses
antes de findar o prazo de VIgência
da concessão, entendendo-se, se o
não fizer, que não preteute :1 renovação.
•
Art. 79 O presente. decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
Art. 8.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro deQ
1958; 137.° da Independência e 70.
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECR.ETO N9 4'5.1'8,3 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE H}58

Concede autorização para funcionamento do curso de serviço social da
Faculdade de Serviço Social de
Lins.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 23 do Decretolei nc 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para o funcionamento do curso de serviço social da Faculdade de
Serviço Social de Lins, mantida pela
Sociedade Feminina de Instrução e
Caridade e com' sede em Lins; no Estado de São Paulo.
Rio de' Janeiro, em 31 de dezem.bro de H.l·58; 137Q da Independência e
7{}9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado
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DEDRETO N.o 45.1n DEZ~1BRO

DE

d1

DE

DE 1958

Aprova o Regulamento para a BCl.:;e
Naval do Salvador

o Presidente de. República, is'ando
da atribuição que lhe confere o 'trt.137,
inciso 1, da Oonstdtuíçào decreta:
Art. 1.0 Frca aprovado o Reguiamento para a Base Naval do Salvador. que
com êste baixa. assinado' pelo Ministro de Estado da Marinha.
Art . 2.0 gste decreto entrará em 111gor na data de sua publicação revogadas as díspostçôes em contrár'o .

EXECU'.I'IVO

de Administração e Consesho
Econômico, compreende dois deoartamentes, a saber.

Departamento Militar (D'V1);
Departamento Indust-Ial \])1).
Parágrafo único. A BNS dispõe atnda de uma Secretaria. subordine.aa ao
1 -

II -

Comandante

Art. õo Os Conselhos de Administração e Econômico, os· Departamentos e a Secretaria terão sua constítuíçâo prevista no Regimento
Interno.
CAPÍTULO

JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia
REGULAMENTO PARA ., BASE
NAVAL DO SALVADOR
CAPÍTULO I

Dos fins
Art. 1.0 A Base Naval do Salvador
(BNS) é o estabelecimento rlo MB y,".l.C

tem por finalidade prestar apoio material e de pessoal às unidades da ME
em Salvadru bem como atende- aos
estabelecímer.tos da Mar-inha na sede
do 2." ustrttc Naval
Art. 2.° Para consecução de SUa finalidade. cabe especificamente à BNS;
1 - efetuar reparos que se fizerem
necessários aos navios e estabeiectmentes:
n - alojar pessoal e ceder trrgorífâcos ,

III - fornecer energia. água, combustivel e Iubrtítcautes aos navios.
Parágrafo único. A BNS -eauzará
seus trabalhos de acôrdo com os programas estabelecidos pelo 2,0 Distrito
Naval.
Art. 3.° A BNS está subordinada ao
Comando do 2.° Distrito Naval quanto ao comando militar, contrôle de coordenação e contrôle de adminístracáo.
CAPÍTULO

rr

Da orçaauzacão
Art . 4,° A BNS, sob a direção de um
Comandante, auxiliado pelo Conselho

m

Do Pessoal

Rio de .rar.etro, em 31 de dezembro
de 1958; 1370 da Indepen-tencla e 70."
da República.

.

Art. 6.9 A BNS dispõe do seguinte pessoal:
I - Comandante
Capitão-demar-e:-guerra, do CA;
TI - Chefe do Departamento Militar - Capitão-de-fragata, do CA,
lI! - Chefe do Departamento Industrial - Capitão-de-fragata,
do
CETN;

IV - tantos oficiais dos diversos
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha, quantos forem necessários aos
serviços, de conformidade com o
previsto no Regimento rutemo:
V tantas praças do CFSA e
CPSCFN, quantas forem necessárias
aos serviços, de conformidade ~OJ1l o
previsto no Regimento Interno:
VI
tantos servidores civis do
Quadro ê'ermanente, Tabela única de
Extranumerários-mensalistas ou Tabela Numérica Especial de Extranumerárfos-mensalístas do Míntstérto da
'Marinha, ou contratados. quantos forem necessários aos serviços, de conformidade - com o, previsto no Regimento Interno.
Art. 79 <\s nomeações e exonerações do Comandante da Base ;>:!aval
de SalVa'1\.:I' eâo feitas por decreto
do Presidente da República; as designações c dispensas do Chefe do
Departamento Militar, por portaria
do Ministro da Marinha; os dem-os
oficiais e J pessoal subalter-no são designados e dispensados de acôrdo com
as normas em vigor.
Art. 8':1 As nomeações,' desíg nacôes
Ou contratos, admissões. exonerações,
dispensas e demissões do pessoar CI 'IH
da BNS são feitas de ecôrdo com a
legislação e normas em vigor.
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Art. 99 O Regimento Interno especificará as funções de chefia, assessoramento e secreta! radc. que,
exercidas por servidores cívís. sejam
consideradas gratificadas
Art. 10 A BNS deve uoresentar
anualmente, junto com a proposta orçamentária, a correspondente às ai-teraçôes de lotação de iJe<;.:;")al cívn,
para atendimento dos programas que
forem estabelecidos para as suas ati ~
vídades.
CAPÍTULO

Art. 14 Os serviços a cargo da
BNS terão caráter industrial, ficando
sujeitos a horário e regime adequados.
CAPÍTULO V

Das Disposições

IV

Das Disposições Gerais
Art 11
aste Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno, elaborado e aprovado de
acôrdo com as normas am vigor.
Art. 12. O Chefe do Departamento,
Militar exercerá também as atribuições relativas a Imediato.
Art. 13 Sem prejuízo de sua finalidade, a BNS atenderá a serviços
particulares remunerados que lhe forem solicitados, cuja renda reverterá para o Fundo Industrial da BN8.
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1>l>NOWI".A<;).l.t) DO
ES<lh:IÂO gI1I'Ú/;lon,

Art. 16. O comandante da BNS
fica autorizado a baixar atos necessários à adoção das disposições do
presente regulamento até a aprovação
do Regimento Interno.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro
Jorge do Paço Matto3o
de 1958.
Maia.; Almirante-de-Esquadra, Ministro aa Marinha.

~
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Transitórias

Art. 15 No prazo de cento e vtute
dias, a partir da publicação do presente Regulamento em Botettrn do
Ministério da Marinha, o Comandante do 29 Distrito Naval submeterá à
aprovação do Ministro da Ma-inha o
projeto de Regimento Interno para a
BNS, elaborado de acôrdo CJm as
normas em vigor.

I[
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DECRETO

N}?

45.192 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1958

Aprova o Regulamento para o Conselho de promoções da Marinha.

o

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Oonstituíçào, de- .
ereta:
Art. 1.9. Fica aprovado o Regulamenta para o Conselho de Promoções
da Marinha, que com êste baixa, assínado pelo Ministro de Estado da
Marinha.

Art. 2.9 aete occrcto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em- contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1958: 137.9 da Independência
e 7{}.Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do paço Mattoso Maia
MINISTI!RlD

DA MARINHA

REGULAMENTO PARA O CONSELHO DE PROMOÇõES DA
MARINHA
CAPÍTULO I

Da Finalidade e das Atribuições

"Art. 15' O Conselho de Promoções
da Marinha (CPM) é o órgão da Alta

Administração Naval que tem por
finalidade assessorar o Ministro da
Marinha nos assuntos concernentes a.
promoção e carreira, dos Oficiais dos
diversos Corpos e Quadros da MB,
opinando sôbre a aplicação dos d1Spositivos legais que lhes dizem respeito" .
Parágrafo único. O C. P. M. é
diretamente subordínado: ao Mínístro
da Marinha.
Art 2.9 Ao C. P. M. compete:
a) organizar os quadros de acesso
para promoção de oficiais;
t» organizar as escalas de comando;
c) emitir parecer sôbre recursos e
quaisquer dúvidas relativas a promoções, classificação nas escalas .tc
antiguidade, agregações, transtetênelas para a reserva, reversões e assuntos correlatos;
d) apresentar sugestões sôbr e o
Regulamento de Promoções para Oficiais da Marinha e do C. P. Iv!., In-

formações

e Mapas exigidos

uare..

organivaçáo dos Quadros de Acesso-

e tudo que tiver relação com a melhoria do sistema de promoções de'
oficiais;
e) exarnmar os processos de promoção de oficiais.
CAPíTULO

n

Da Constituição e do Processo
Art. 3.'" O C. P. M. será. c0I1Stltuído por:
a)
Membros Efetivos: O DiretorGeral do Pessoal e mais oito oficiais.
generais do Corpo da Armada;
b) Membros Assessôres:
dots ofíclaís generais do Corpo de Fuailet1'OS Navais, dois oficiais generais do
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais, um oficial general do Corpo de
Intendentes da Marinha e um oficia!
g!!Hentl do Corpo c'e Saúde d~ Marinha;
C)
Membros Suplentes: O vtceDiretor do Pessoal e mais três offdais generais do Corpo da Armada.
§ 1.9 Todos êsses oficiais per-tencerão ao servíco ativo e serão nomeá..
dos pelo Ministro da Marinha.. .
§ 2.9 O C. P. M. será presídtdc
pelo oficial de maior graduação ou
de maior antiguidade.
§ 3." Os Membros Asseseôres. só tomarão parte nas reuniões em que
forem tratados assuntos rerativos aos
Cercos a que pertencerem
~ 4.9 Os Memoros Suplentes ,SUlJStituirão os Membros Efetivos em suas.
licençns, férias e ausências temporárias da sede e serão convocados
pelo Presidente do C. P. M.
§ 5S Quando o Membro Assessor
do Corpo de Intendentes da Marinha
ou jo Corpo de Saúde da Marmna
não puder tomar parte em reuniões
do C. P. M., o Presidente convocará
um Capitão-de-Mar-e-Guerra Intendente ou Médico, conforme o caso.
para substítuí-Io nese Oficial não
terá direito a voto.
ij 6.9 Anualmente o C. P. M. será
renovado de um têrço, com exceção
de Diretor-Geral do Pessoal e dos'
Membros Assessôres que serão perma»erues
A:1,
4.''> O Presidente poderá seUntar o comparecimento as zeantões
do CP. M. de quaisquer oõctets
para prestar esciarecímentos NI nptnu se ore assuntos em pauta. asucs
oficiais não terão direito a voto.

ATOS DÓ PODEJi

p.rt. 5.9 O C. P. M. se CC'J:l.l0,
sempre que convocado pelo Precídcnte, ela.: só poderá deliberar 1u4nd.u
presentes. p~lo menos. dois terços Õ.(Js
seus Ivlf.mbros areuvcs
Art. 6,9 Cada assunto a ser apreciado pelo C. P. M. será estudado
POl' urna comissão de três (3) membros escolhidos perc Presidente.
§ 1.9 Os trabalhos dessa Oomlssâo
serão sempre escritos, e terminarão
por um parecer devidamente justdtlcado que, depois de lido e discutido
em plenário, será submetido a votação.
§ 2.9 ~ assegurado aos Membros do
Conselho o direito de vista do parecer em discussão, antes da votação,
A 'vista será pelo prazo marcado pelo
Presidente e aquele que gozar dêsse
direito deverá apresentar um relatório escrito que será, oportunamente,
discutido em plenário
§ 3.9
Qualquer Membro poderá.
apresentar questões a serem apreciadas pelo C. P, M., desde que sejam consideradas pertinentes.
Art. 7.9 A votação do C. P. M.
será simbólica ou nominal e, neste
último caso, feita na ordem inversa
de antiguidade dos seus Membros.
Parágrafo único. Os Membros do
C. P. M., quando julgarem conveniente ou por determinação do ercstdente, justificarão, por escrito, os
seus votos,
Art 8.9 As resoluções e pareceres
do C. P. M. só serão adotadas quando aprovadas por, pelo menos, metade mais um dos seus Membros Efetivos.
"raragrafo único, Ao presioente
cabe o voto de qualidade.
Art. 9.° Os Membros do C. P. JVI.
não poderão abster-se de votar, salvo
em caso de suspeição aceita peta
maioria dos outros.
Art. 10. Pelo Diretor da Secretaria serão lavradas atas em que se
regístrarâo os pareceres, votos, abstenções e suas justificações e os fatos
importantes ocorridos durante as sessões.
Art. 11. Os pareceres, sugestões e
atos do C. P. M. serão encaminhados ao Ministro da Marinha com a
responsabilidade coletiva de seus
componentes, na medida dos votos
apurados.
Parágrafo único. Cópia autêntica
de tais documentos, bem como todos
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os elementos elucidativos dos precessos, serão arquivados na Secretaria
do C. P. M.
Art. I:':,. Todos os trabalhos do C.
P. M. e de sua Secretaria terão o
grau de sigilo correspondente ao assunto a que se referirem.
Parágrafo único. Ai; discussões havidas durante as sessões do C. P. lY.I.
terão sempre 'caráter secreto.
CAPÍTULO III

Da Secretarie

Art. 13. O C. P. M. disporá ce
uma Secretaria dirigida por um Oflcía! General ou Oficial Superior da
Ativa ou da Reserva do Corpo da
Armada é guarnecida pelo pessoal
necessário, em número üxadc pelo
Ministro da Marinha.
Parágrafo único, A secretaria do
O. P. M, funcionará no mesmo .Iocal e utilizará o mesmo pessoal que
a Secretaria do Conselho do Atml-

rantado.

Art. 14. Ao DIretor da Secretarfa
competirá:
a) organizar e manter em dla ama
coletânea de leis, regulamentos, decisões, interpretações e resoluções judiciárias, administrativas e do p.úprío
Conselho relativas aos assuntos de
sua alçada;
b) fornecer aos membros do oonselho a documentação e informações
que se tornarem necessárias ao preparo elos pareceres e resoluções:
C) convocar, quando determtnadc
pelo Presidente, os Membros do C.
• P M. para as sessões;
- d) tomar as providências necessárias ao bom funcionamento do C, P.
M.;
e) tomar parte nas sessões na qualidade de Secretário, sem dlrelto a
voto;
f) redigir as atas;
g) assinar ou autenticar o expediente da Secretaria;
h) dirigir as atividades da Secretaria e zelar por suas dependências;
i) baixar ordens de serviço necessãrías ao cumprimento do presente
Regulamento de modo a ser _assegurada eficiência e método nos trabalhos:

ATOS DO PODER 1!:XECUTIVO

1)

administrar as verbas e créditos

postos à disposição do C. P. M.

Art. 15. Nenhuma informação poderá, "Salvo autorização do Presidente,
ser prestada a estranhos, sôbre assuntos tratados no C. P. M. e que transitem cpela Secretaria.
.
Parágrafo único. A quebra de steno constitui grave contravenção díscíplínar, quando não constituir crime

Disposições Gerais

Art. HS. Fica revogado () Regulamento aprovado pelo
Decreto n51
35.280, de 26 de março de 1954, e
modificado pelo Decreto n.c 37. !67, de
13 de junho de 1955. - Jorge do Paco
1YJattoso Maia, Armirante-de-Esquaora, Ministro da Marinha.

DECRETO

N.9

45.193 -

DE DE~IVIBRO DE

pE

Altera valores monetários ib:etdos
pelo Decrete n.O 39'.067, de 1!}56,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o at ~
tígo 87, n.v I, da Oonstituiçào e tcndo em vista o disposto nos Decretosleis ns . 7.410, de 19-45, e 9 202, de
1946, e no Decreto n.c 38.933, ele 195-6,

decreta:

CAPÍTULO IV

Das

DECRETO N.\l 45-.19'4, -- DE 'H
D'EZEMERO DE 1958

DE

3l

1958

Cria o Hospital' Naval de Retem,
outras providências

P,

<tü

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art . 87,
inciso I. da Constátuiçâo, decreta ~
Art. 1.0 E criado o Hospital Naval
de Belém, com sede na cidade do mesmo n~)lne, no Estado do Pará.
Art. 2.° O Hospital Naval de Be.ém
é subord-nadc ao Comando do 4:.0 Di.strito Naval, para fins do Comando Militar e uontrôle de Cccrdenaçâo e a
Diretoria- de Saúde da Marinha para
fins de OO.::J.1:fÓle Administrativa.
Art. 3.° O Hospital Naval de Belém
terá sua orgamzaçâo e atividade" regidas pelo Regulamento para as Instttuiçôes Hospitalares e para-Hospitalares da Marinha, aprovado pelo Decreto n.o 37.687,_ de 3 de agôsto de 1.955.
Art. 4.° reste decreto antrarà r::m vigor na data de sua publicação. revcgcdas as disposições em contrário.
Rio de Janerto, em 31 de dezembro
de ·1958; 137.° da Independência e 70.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCEEK

Jorge do Paço Matoco Ma!r!

Art. 1.9 O artigo 251 do Decreta número 28.959, de 11 de dezembro de
1950 passa a ter a seguinte redação,
mantida a do seu parágrafo único:
"Art. 2.9 o" auxílio para transporte será concedido na razão da dü:tância entre os diferentes postos.vue
acôrdo com a "Tabela de ,\liilha,s",
elaborada pela Divisão do Pessoal e
aprovada em Portaria do Ministro
de Estado das Relações Exteriores, e
calculado à base' de:
a) .até o limite de duas mil milhas,
ors 14,20 por milha;
b) entre duas mil e urna ecuatro
mil milhas, Crg 9,60 por milha;
c) além de quatro mil milhas, Cr$
5,00 por milha".
Art. 2.9 O presente Decreto, revogadas as disposições em ecntrárto.
vigorará a partir de 1.9 de janeiro co
corrente ano.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1958, 137.9 da Independência
e 70.9 da República.
JUSCELINO

KU!JITSCHEK

Francisco Neçrão de Lima
Lucas Lopes

DECRETO

N.9 4:5.195 - DE
DEZEMBRO DE 1958

31 de

Altera as tabelas a que se retere o
artigo 15, § 2.9 , e- o ctl'tiQo ::.8 do
Decreto-lei n.O 9. 202, -ie 2G de abril
de 1946.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Oonstitutção, e tendo em vista o artigo 15, § 2.1, e o artigo 18 do Decreto-lei n.? 9-.202, de
26 de abril de 1946, decreta:
. Art. 1.9 Ficam aprovadas, pala o
ano de 1959, as tabelas fi que se re-

ATOS DO PODER

fere o artigo 15, § 25', e o artigo J8
do Decreto-lei n.c 9 302, de 26 de
abril de 194f:j.
Parágrafo único. As tabelas ele que
trata êste artigo Vigorarão a. partir
de t.c de janeiro de 19'59.
Art. 2.Q Os funcíonártos rias classes "M", "L" e "K" da Carretra de
Diplomata, .Ictados em postos situados na América Latina, Iarâo jus a
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um suplemento de 10%. calculado
sôbre a respectiva representação.
Art. 3.Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro
de 1958, 137.Q da Independência e
70.Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco Negrão ,de tsma

...

-a

o

TABELA I
A

i

Embaixadores ...... ··········1,
:EnViados Extraordinários e Ministros Plen'pctencíárlos ·.i
-Ministros para Assuntos EOOnô- i

micos padrão _.' C" ........ 1

I
I

1
J

840,000,00
540.000.00
550.000,00

B

I

I

906.aIJO.DD

I

591.000,00

II

595.500,00

O

i

972.000.00

I 1.071.000,00

II

606.000,00

\

6U.OOO,00

62,.500,00

610.500,00

I

621:000,00

630.000,00

I

I

Copenhague

I Belgrado
Assunção

Be'rure
Cairo

Guatemala

i

Camberra

Helsinki
Madrid
Oslo

Pretória
Vi'"na

O.LE.S.

I

Haia
LIma

Manágua
México
Panamá
P . Príncipe

praga

! São
Santiago
José

I Berna
I Bogotá
I BDnn
I Bruxelas
\ Estocolmo

I Genebra
I (Del.)
1

-rrunuo

1 Roma

Varsóvia
Vaticano

jTel-AViv

I

i

I

I
1 Buenos Air-2S
I Dir. Intern.
(ONU)
\
I
i
LOndres

I

Ottawa

Taipé

Teerã

I
I

Tóquio
UNESOO

Havana

I Lisboa
\ S. Salvador I MOntevidéu
\ Tegucigalpa I Quito

I

,

i

Atenas

Ancara

E

D

I

I

1.119.000,00

Caracas
Jacarta

Karachi
La Paz
\ Nova DeIni
! O.E.A.

I
I
I
i
I
I

!
I

\,
I

Paris

F

I
I
I

I
I
I
II

1.281.000,00

670.500,00

N. Unidas·

Wasbingto:1

~
"'

8

ó1
~
~

II

I
I

II
I
II

'"

~
~

n

d

~

TABELA II
A

,,

Cônsules Gerais, Ministros C011-1
selhetros, Ministros para!
Assuntes EConômicos pa-I
drão <'NU
,
,
;

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

465.000.00

!

I
I
I
I

I
!

516.000,00

550.000,00

I

1 Antuérpia

Barcelona
Capetown
Haia

\ BOnn

Madrid
Marselha
Pôrto
Rotterdam
Valnaraíso
Viga
Viena

,!

Damasco
Estocolmo
Gêncva
Hamburgo
Kcbe
Lima
Lisbca
\ M(xico
Santiago

I

I

\ ASSUnção
Bcgotá
1 Brux'Ias
I B. Aires
I Genebra

I

I

I

I

636.000,00

I

I
I

\ Caracas

OV8

I

I

j La Paz
Paris
IN. Unidas
S. Francisco
Washington

I

i

I

I»
~

668.000,00

Nova Ycrk
(C. Geral)

1 Nova Orleans

I Quito
: Roma
1 Tóquio
1 Zurique

1 Ottawa

i

61Xl. 000,00

I NHOng-Kong
Delht

I

Londres

F

I

I

I
I

I MOntreal
Montevidéu
I
I

vaucaao

E

D

I
I
I

I

Amsterdam

Líverpoot

C

B

I

I

'"
~

o

-o
o
~

"
"t'::j
X
"nc
8

"
o

;;:
~

*
TABEL<). III
B

A

s~-I

Conselheiros e Primeiros
cretários - . ............... )

Segundos secretários e ooneu-\
105 Adjuntos ___ .... ____ . _I

240.000,00

Terceiros Secretãrios e viceCônsules ..... _.... · ....

210,000,00

··1

Auxiliares Adm1histrativos .. , I
I

,

I
27{LOOO,00

,\

295,500,00

I

255,000,00

I

I,

135,000,00

,i

I

225.000,00
141.000,00

I

j

t

!
!

I

i
I

II

336.000,00
300.000,00

I
I

261.000,00

I

145.500,00

I
I
I

I Baía
Amsterdam I Argel
Blanca
Atenas
! Barcelona I Beirute
I Bordéus
I Berlim
Cadíz _
I Bremen

I Casablanca
I Funchal
I Havre
L. Palmas
1 Pôrto
I Rosário

C

Cairo
Capetown
Cardíff

I

\ Ancara

I
I

I
I

I

\

I,

I

i,
'i

i

II

355.5üO,00
321.000,00

2~.500,00

156.00'Ü,()O

\

165,000,00

1 Assunção

I Baltímore

Copenhague' I Estocolmo
,Damasco! Genebra
: Dusseldorf
I Hamburgo

I'

I Bombaim
' Chicago

Filadélfia
Guatemala
Havana
Hong-Kong
Houston

'I

I

I
I

I

385.500,00

I

II

345.000,00

Calcutá

Dakar
Jacarta
Karachi
La paz

Nova Delhí

I
I

~

175.500,00

I Nova York
I Washington

I

I

I
,I
I
I

,

I

:g
~

300.000,00

i

I Caracas
I

I

:'"
"o

.i:!

I

I

I

Oamberra

336,000,00

I,

I Boston

Bonn
Bruxelas
B. Aires

I,

,

I,

282.0OQ,(l0

I Bogotá

I Berna

370,500,00

"

i Belgrado

J

F

I
I

I

I Antuérpia

E

D

''"c:"
~

o

11'"

II,
!

Rotterdam
Tanger
Valparaiso
Viga

I, Florença

Frankfort

I

I

Gênova
Glasgow

J Gotemburgo

I Haia

I Iocoama

I

L. Angeles

I

Miami

Kobe
! Lima

I

I Lisboa

1

Londres

I,

M-éxico

Montevidéu

Helsinki

Istambul

P . -of-Spain

Marselha
Munique
Nápoles

Taipeh

I

Teerã
Varsóvia

Palerma

Vaticano
Zurique

Pretória

Tel Aviv

Oslo

Southampton
Veneza.
Viena

Paramaribo
Paris

Roma

Santiago

Milão

Montreal

i N. orieens
I ottawa
i Panamá

ii

.Praga

Liverpool
Madrid

Manágua

II

p. príncipe

Quito
S. Francisco
São José

~

S.Salvador

w

I Tegucigalpa
I Tóquio

8

\ Toronto
/ Trujíllo

i
~

~

lO

2

~

SUPLEMENTO DE REPRESENTAÇÃO
(Art. 18 do Decreto-lei nc 9. 2{)2, de 26 de abril de 194{;)
TABELA IV

Cr$

Nas Enlbaixadas
Nas Legações
Nos consulados Gerais

Nos oonsutacos

.
.
.

.

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

13.461,80
11.014,20
6,118,70
3,671,10

*-
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DECRETO N.!? 45.196 - DE 31
DEZEMBRO DE 1958

DE

Declara de utilidade pú1;lica, pCl1a
fins de desapropriação em taoor da
Petróleo Brasileiro S. A. - Petro-

brás, em caráter

de

urçéncia, o

imóvel que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituíçào, de
acôrdc com o disposto nos artigos 15,
inclusive parágrafos, e 40 do Decreto-

EXECUTIVO·

sileíro S. A. -

Petrobrás, que promovera e executara, amigável ou judicialmente, com os seus próprios recursos, a presente desapropriação.
Art. 3.9 ~ste Decreto entrará em
vigor a partir da data de sua pubhcação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 137.9 da Independência e 70.9
da República.
JUSCELINO

lei n.c 3.365 de 21 de tunno de 1941.
alterado pela Lei n.c 2.i&6 de 21 de
maio de 19'56, e nos artlgoa 24 e-3D
da Lei n. Q 2.004 de 3 de outubro de

1953, e atendendo à urgente necessídade de prosseguir a Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás na execução
das obras projetadas para instalação
e exploração da indústria de borracha sintética, com o aproveitamento
dos subprodutos da Refinaria Duque
de Caxias, em construção no' Município de Duque de Caxias, Estado do
Rio de Janeiro, decreta:
Art. 1.9 Fica declarada de utüída de
pública para fins de desapropriação,
de natureza urgente, mil favor da
Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás, área de terreno com 690.000m2
<seiscentos e noventa mil metro..., quadrados) , aproximadamente, que é
parte do loteamento inscrito no Registro de Imóveis da 1.~ Oircunscrfcâo
do Município de, Duque de' Oaxías,
sob o n.c 197, fls. 14&, do livro auxíliar 8k, conforme planta que cem
êste baixa.
Art. 2.9 Destina-se o imóvel acima
referido a atender às obras de construção e instalação de uma tábrtca
de borracha sintética, com o aproveitamento dos subprodutos da Refinaria Duque de Caxias da Petróleo BraDECRETO N9 45.19$ -

KUBnSCHEK

Lucas Lopes

DECRETO N9 45.197 - DE 31
DEZEMBRO DE 1958

DE

Altera a redação do Decreto n Q 43.190
de 12 de jevereiro de 1958, reteretite a junções de cficiais-çenerais,

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artdêo 87, item I, da. Constituição, decreta:
Art. 19 As funções de 19 Subchefe
do Departamento de Produção e
Obras, referidas na alínea "G" do artigo 1.9 do Decreto nv 43.190, de 12
de fevereiro de 1958, passam a ser
privativas dos postos de General de
Divisão Técnico ou General de Brigada Técnico.
Art. 29 úste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1958; 1379 da Independência e 709 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique .Lott.
DE

31

DE DEZEMBRO DE

1958

Prorroga o prazo a que se refere .o art. 49 do Decreto n Q 43.101, de 24
de janeiro de 19,58

°

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. lQ Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1959,'o prazo a que se
refere o art. 49, e seu parágrafo único, do Decreto nc 43.101, de 24 de janeiro de 1958.
Parágrafo único Fica excluído da prorrogação de que trata êsse artigo
o servidor Archimedes Dinau Tavares, que exerce a função de Contabilista
referência 28, da Tabela Oníca dE. Extranumerário-Mensalista do Conselhó
Nacional do Petróleo.
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Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se aa disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1958, 1379 da Independência e 10Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior
Jorge do Paço Mattoso Maia
H enriqúe Lott
Lucas Lopes
Mário Meneghetti
Fernando Nóbrega
Francisco de Mello
Mário Pinotti
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de 1959 - Concede a Matogrominex Ltda.., autorização para
funcionar como emprêsa de
de mineração - Publicado no
D. a. de .lO de abril de 19'5!L
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45.752 - Decreto de 7 de abril
de HJ.59 - Autoriza o cidadão
brasileiro Lucas oarvelo Filho,
a pesquisar água mineral no
munícípio de Goiânia, Estado
de Goiás - publicado no D. O.
de 10 de abril de 1959-,.......

5~

4c5 .763 ---..:. Decreto de 7 de :abril
de 1959
Autoriza a São
Paulo Líght S,A. - Serviço de
Eletricidade a construir uma
linha de transmissão entre a
linha tronco Cubatão-São Caetano e a vila de Curaçá, no
município de Santo André,
Estado de São Paulo - Publtcado no D. O. de 10 de abrít
de Hl59
,.........
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.&LS.764 - Decreto de 7 de abril
de 1959 - Declara públicas, de
uso comum, da domínio do Es":'

tado do Maranhão, as águas
do rio "Una" -

Publicado no

D. O. de 10 de abril de 1959'..
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45.7u5 - ' Decreto de 7 de abril
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de 1959 - Autoriza "Centra.is
Elétric8.s de Goiás S. A." a

ampliar suas instalações Publicado no
abril de 1959

o.o.

de 10 de
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Decreto de 7 de abri!
de 1959 - Autoriza a Companhia Fôrca e Luz de Minas
Gerais, a ·utilizar, em caráter
de emergência, a Usina Térmica Diesel, instalada na C1dade Industrial, de propriedade da "Centrais Elétricas de
Minas Gerais S. A." (CEMIGJ
- Publicado no D. O. de :10 de
abril de 191H) '., . . • • . . . . . . . . . .

45.767 - Decreto de 7 de abril
de lS59 ~. Restringe a, zona
de concessão da Companhía
Fôrça e Luz de Ibir.:lCi, Estado
de Minas Gerais, amplia a da
Companhia Paulista de Fôrça.
e Luz, e dá outras providências - Publicado no D.Q. de
'lO de abril de .lS'5-& ......•.•.

das frutas cítricas - Publicado no D. O. de 16 de abril

-4.5. '7€6 -

45.7{}8 - Decreto de 7 de abril
de 1959 - Autoriza o Govêrno
do Estado de Santa .Oatarína
a encampar a concessão outorgada à Companhia Hidrelétrica Piratuba pelo Decreto
11Q 25A{)5, de 30 de agôsto de
l~t Publicado no D.a. de
10 de abril de 1S59 .........•
45.769 - , Decreto de 7 de abril
de 195$' - Autoriza o Departamento de Aguas e Energia
Elétrica do Estado de São
Paulo a instalar uma usina
termelétrica e a construir linha de transmissão - publIcado no D. O. de 10 de abri!
de 1959
.
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46.774 - Decreto de 10 de abril
de 1959 - Altera o Decreto
n Q 0{5, 561, de 1{) de março
de 1959, dispondo sôbre Grupos de Trabalho na, Comissão
Nacional de Energia Nuclear,
e dá outras providências -Publicado no D. a . de .10 de
abril de 1959 ... . . . . . . . . . . .

74

i'7

4.õ .775 - Decreto de 13 de abl"Ü
de IS5!) - Concede autorização para o funcionamento de
Cursos - Publicado no D. a .
de 2-3 de abril de 1959 .... '

7~

~. 776

57

4(j.772 - Decreto de 9 de abril
de 1959 - Aprova novas espe-.
ctfícacões para classificação
e fiscalização da exportação

- Decreto de l3 de abril
de 1959 - Concede autoriza'ção para o funcionamento de
Cursos - publicado no D. O .
de 23 de abril de 195:;'

74

Dêcreto de 14 de abril
de 1959 - Autoriza a' cidadã
brasíleíra Maria Eulália Fa-

45.777 -

gundes Bek a lavrar calcá-

58

rio, no município de pinheiro
Machado, E s t a d o do Rio
.Grande do Sul - Publicado
no D.a. de 23 de abril .Ie
1959

...........•.....•......

t!5.7'78 - Decreto de 14 de abril
de 1959 - Renova o Decreto
n Q 39.055, de 18 de abril de
1956 - publicado no D.O. de
23, de abríl de 1959 ... , ... ,
58

~5 .771

- Decreto de 9 de abril
de 1959 Complementa o
Decreto n9. 45.581, atribuindo
resnonsabítídades . ao Ministério da Guerra, e dá outras providências Publicado no D. O. de 9 de abril
de 1959
.

6{1

'5G

~5, 770

- Decreto de 8 de abril
de 1959 - Dá nova redação ao
art. 28 do Regulamento do
I.N.I.C. baixado com o Decreto nÇl 36.193, de 20-9-54
- publicado no D. O . de 8
de abril de 1959
.

1959

1iõ.773 - Decreto de 10 de abrtl
de 1959 - Eleva à categoria
de Embaixada a Legação do
do - Brasil em Camberra Publicado nó D. a. de 10 de
abril de 195~

75

?õ.779 - Decreto de 14. de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão

brasileiro Francisco Fernando
Tareia a lavrar água mineral
no municipio de Betim, Estado de Minas Gerais - Pu-blicado no D . a . de 18 de
abril de 1959
.

59

~. 780

- Decreto de .14 de abril
de 1959 - Renova o decreto
de pesquisa nl? 40.094, de 9'
de outubro de 1956 - Publicado no D. a. de 18, de abzíl
de 1['59
,
.

76

x

íNDICE

Págs.

PáglJ.

Decreto de 14 de abril
de 1959 -: Autoriza a emprêsa
de mineração Th Badin de
Minérios Ltda~ a pesquisar
columbíta no município de
Rio de Contas, Estado da
Bahia - Publicado no D. O .
de '18 de abril de 1SS9
~. 5. 782 - 'Decreto de'14 de abril
de 1959 Concede à Emprêsa Acaíaca Emac S. A.
autorização p a r (J, funcionar
como emprêsa de mineração
- Publicado no ir.o, de 18
de abril de 1959
"....
~5. 783 Decreto de 1·1 de abril
de 1959' _: Autoriza o cídadão brasileiro Aristides Cockell a pesquisar mínéríos de
ferro e manganês no município de Corumbá, Estado de
Mato Grosso - Publicado no
D. O. de 18 de abril de 1959
'45.784 - Decreto de 14 de abril
de lS59 - Retifica o art. 1~
do Decreto n? 27.558, de 7 de
dezembro de 194!1 - Publicado no D. O. de 18 de abrtl
de 1959
"..

45.781 -
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78

15.783 -

'78
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82

Decreto de 14 de abrrl
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro José Tiradentes de

Uma a pesquisar areias ümenítícas no município de Brejo
Grande. Estado de ,Sergipe
- Publicado no D. O . de 20
45.793 - Decreto de 14 de abrrl
de 1959 - Autoriza E. Togi.1i
& Oia. a pesquisar bauxita e
argila no município de Poços
de Caldas. Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O .
de 20 de abril de 1959

20

80

83

84

45.794 - Decreto de 14 de abril
de 1959 - Estabelece área de
proteção para a 'fonte de água

mineral denominada Paiol no
município de Águas da Prata,
Estado de São paulo - publicado no D. O . de 20 de
abril de 1959

Decreto de 14 de abril

1~;'59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ouísar ílmenlta 'no munící,pio de Pal'anaguá, Estado do
Pa,raná - publicado no D. O.
de 20 de abril de 1959 .....

de abril de 1959

de 1959 -:- Retifica o art. 19
do Decreto nl? 37.752, de 17
de agõsto de 1955. - Publicada no D. O. de 20 de abril
.de

82

45.792 -

45.787. - 'Decreto de 14 de abril
de 195~ - Autoriza - ociãadão brasileiro Venino Fernandes Moreira a pesquisar fel-

dspato no município de São
Sebastião, Estado de S. Paulo
- Publicado no D. O. de 20'
de abril de 1959

brasileira I\,Iaria Judith Gançalves Melentovytch a pesquisar tlmeníta no munícípio de Paranagui, Estado do
Paraná. - Publicado no D.a.
de '20 de abril de 1959 .....
45. '791 -- Decreto de 14 de abril
de lS'.j9 - Autoriza a cidadã.
brasílelra Maria Judith Gonçalves . Melentovytcl1 a pes-

4-5.786 - Decreto de 14 de abril
de 1959 - Concede à Mineradora e Exportadora Flumi-

nense Ltda. autorização para.
funcionar como emprêsa de
rnineraçâo Publicado no
D.O. de 17 de abril de 1959

81

45.790 - Decreto de 14 de abril
de 1959 - Autoriza a, cidadã

45.785 - Dec~'eto de 14 de abril
de 1959- - Autoriza porcelana.

e Steatita S. A. a lavrar dolomita no município de Castro. 1!~stado do Paraná - Publicado no D. O. de 18 de
abril de 1959

45.789 - Decreto de 14 de abril
de 1959 - Autoriza a ComDanhía de, Mineração Novalímense a pesquisar minério de
ferro no município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de
20 de abril de 1959

84

45.795 - Decreto de 14: de abril
de 1959 - Autoriza o cidaciâo
brasileiro Aristides Cockell <t.

pesquisar minérios de ferro e
manganês no município de
Corumbá, Estado de Mato
Grosso - publicado no D. O .
de 20 de abri! de 1959 .",..
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45 :7GB - Decreto de 14 de abril
de 1959 - Autoriza a cidadã
brasileira Maria Judíth Gonçalves Melentovytch a pesquisar ílmeníta no município de
Paranaguá, Es~ado do Pa~
raná - Publicado no D. o. .
de 2{) de abríl de l'S'39
45. 797 - Decreto de 14 de abrfl
de 195~l - Altera a vigência
, do Decreto nl? 45.746. de '7 de
abri! de 1959 - Publicado no
D. O. de 14 de abril de 1959

45 .798 - pecreto de 14 de abrrl
de 1959
Restabelece a
transferência, da Parte Suplementar para a Parte Permanente da .Tabela única. de
Extranumerário-Mensalista do
Ministél'io
da
Aeronáutica,
das funções que menciona Publicado no D. 0.. de 14 de
abril de 1959
45 .799 - Decreto de 2 de abril
de 1959 Altera a Orde-nança Geral para o Sel'vico
<ia Armada. - Publicado no
D. O. de 17 de abril de 1959
45.800 - Decreto de 15 de abril
de 1959 - Altera o Regulamenta para a Escola de Marinha Mercante do Pará. Publicado no D. O. de 17 de
abril de 1959 ..... . . . . . . . . . .
45.801 - Decreto de 15 de abril
de 1959 - Altera o Regula,"
mento Geral dos Serviços de
Praticagem. Publicado no
D. O. de 17 de aortl de 1959
45.802 - Decreto de 15 de aoril
de 1959 - Altera o Regula..
menta para a Escola Naval.
- Publicado no D. O. de 17
de abril de 1959

45.803 - Decreto de 15 de abril
de 1959 - Transfere a especialidade de "Condutor-Motorista CC. F. N.)" da Categoría "li" para a Categoráa "B", do Decreto número'
30.034, de 1 de outubro de
1951. ---,- Publicado no D. O.
de 17 de abril de 1959 ......
~5:304 - Decreto de 15 de abril
de 1959 - Transfere função
da Tabela Numérica Especial
de Extranumerário Mensalista do Ministério da Marinhá,
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que menciona. -

Publicado
no D. O. de 17 de abril de

1959 •
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89

45.806 - Decreto de 15 de abril
de 1959 Altera artigo do
Decreto nl? 36.220, - de 9 de
outubro de 1954. - Publicado
no D. O. de 17 de abril de
1959 .
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45.807 -

86

87

87

89

45.805 - Decreto de 15 de abril
de 1959 - Altera a lotacão
numérica de repartições ~ do
Ministério da Aeronáutica. Publicado no D. O. de 17 de
abril . de 1959

Decreto de 15 de abril

de 1959 Regulamenta a
. exoneração, a pedido, prevista
no art. 75, item I, da Lei
nv 1.711, de 28 de outubro de
1952. - Publicado no D. O.
de 17 de abril de 1959

lJO

45.808 - Decreto de 15 de abril
de 1959. - Estende a jurtsdíção da Delegacia Regional
do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, no Estado do Piaui à cidade de
Timon, no Estado do Mara,·
nhão, e dá outras provídéncías. - Publicado no D. O. de
17 de abril de 1959
'.'

YO

45.809 - Decreto de 15 de abril
de 1959 - Transfel'e funcões
das Tabelas Numéricas Especiais de Extran um e r r i omensalista do Ministério da
Aeronáutica, que menciona.
- Publicado no D. O. de 17
á

88

de abrí! de 1959

88

88

'

45.810· - Decreto de 15 de abril
de 1959 Dispõe sôbre a
aplicação de recursos consignados no Orcamento Geral
da República" para a mudança dos órgãos Federais
para Brasília. Publicado
no D. O. de 15 de abril de
1959 .

45.811 - Decreto de 15 de abríl
de 1959 - Dá nova organização ao' Instituto Superior de
Estudos Brasileiros, .instituído no Ministério ·da Educação e Cultura pelo Decreto
n'? 37. 60S, de 14 de julho de
1955, modificado pelo de número 41. 500, de 15 de maio
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de 1957, dispõe sôbre o seu
funcionamento e' dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 15 de abril de 1959
45.812 - Decreto de 16 de abril
de 1959 Transfere, sem
aumento de despesa, funções
de Tabelas Numéricas Espe,·
cíaís de Extranumerário~men
salísta do M i n i s t é r i o da
Guerra, que menciona. - Publicado no D. O. de 16 de
abril de Hl59

91

94

neo-Iatmas tda Faculdade Ca..
.tólíca de Filosofia de Campina.
Grande. - Publicado no D.
O. de 17 de abril de 1959 ....
9,4

45.814 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - Transfere, sem aumento de despesa, funções de

Tabelas Numéricas Especiais
Extranumerários-m e n s alistas do Ministério da ouerra, que menciona. - Publicado no D. O. de 16 de abril
de

!:l4

45.815 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - Mudança de sede
do Quartel-General da Artt-

lharía Dívisionárra/S. - Publicado no D. O. de 16 de
abril de 1959

~b

45.816 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - Concede autoriza-

ção para o funcionamento de
curso. - Publicado no D. O.
de 16 de abril de 1959 .....

!Jb

96,

~Hl

45.821 '- Decreto de 16 de abril
de 1959 - Dispõe sôbre a desapropriação de imóveis destinados a edificações, instalalações e serviços da Universidade do Ceará. - Publicado
no D. O. de 20 de abril de
1959
"

~"

45 .822 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - Renova a concessão de suprimento e dá outras providências. Publicado no D. O. de 16 de abril
de 1959

98

45.823 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - Suprime' o cargo
extinto. - Publicado no D. O.
de 16 de abril de 1959 ......

9il

45.824 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - Abre, ao Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ .....•
12.000.000,00, para o fim que

45.817 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - ' Declara de utili-

dade pública para efeito de
desapropriação pelo Departamento N a c i o n a 1 de obras
Contra as Sêcas, área de terreno necessária à construção
do ,açude público Barra, no
Município de Sertânia, Estado
de Pernambuco. - Publicado
no D. O. de 20 de abril de
1959
..

ção para o funcionamento
dos cursos de ciências econômícas, sociologia e política e
administração pública, da Fa.-euldade Católica de. Ciências
Econômicas, de Curitiba. Publicado no D. O. de 23 de
::tbril de 1959
45.820 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - Concede reconnecimento dos cursos de letras
anglc-germânícas e 1e t r a s

9~

de 1959

~

45 .819 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - Concede autoriza-

45.813 - Decreto de 16 de abril
de 1959 Transfere função
da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mens a I i s t a do Estabelecimento

Regional de Subsistência da
Região Militar para idêntica ta bel a do Estabelecim e n t o Regional de Subsistência da 2~ Região Militar
ambas do Ministério da Guerra. - Publicado no D. O. de
16 de abril de 1.959

45 .818 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - Autoriza a Rádio
Difusora de Cuiabá Limitada.
a alterar seu contrato social.
- Publicado no D. O. de 2~
de maio de 1959

especifica.

-

/ Publicado

no

D. O. de 16 de abril de 1959
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45.825 - Decreto de 16 de abril
de 1959 - Autoriza a Com-

panhia Fôrça e Luz' de

Pom~

S. A. a constituir hipoteca sôbre os seus bens e ínspéu

so

talações em favor do Banco
do Brasil Sociedade Anônima
Publicado no D. O. de 16
de abril de 1959
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.:15 .826 - Decreto de 17 de abril
de 1959 - Autoriza a cessão
gratuita do terreno que menciona, situado no Distrito Federal. - Publicado no D. O.
de 15 de maio de 1959
45. 827 - Decreto de 17 de abril
de 1959 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, si tua d o no
Município de Ipiaú, no Estado da Bahia. - Publicado
no D. O. de 23 de abril de
1959 .
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1959 .

100

-Especiais

do Ministério da Guerra, que
Publicado no
».o. de 24 d.e abril de 1959...

103

4-5.83-ô .:....- Decreto de 2·2 de abril
de 1'959 - Declara de utilidade
pública e autoriza a sua desapropriação imóvel que menciona, situado na Cidade de
Bauru, Estado de São Paulo ,
necessário a-o Serviço do Exército - Publicado no D. O. de
24 de abril de HJS9
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~5. 837- -

100

101

Decreto de 22 de abril
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C2tegoria A prevista no artigo 122 da Lei ng 1. 31ô. de
20 de janeiro de 1951 - Publicado no D. a. de 24 de abril
de 1'95f}
. . . . . . . . . . . . . . ..

104:

{5.838 _ Decreto de 22 de abril
de 1959 - Dispõe sôbre tempo
de serviço nacional relevante
- Publicado no D. O. de 24
de abril de 1959

104

~5.839

101

- D-ecreto de 22 de abril
de 19'5& - Fixa, a natureza especial do ·Edifício da. Praia
Vermelha e delimita .a área
sujeita à Adminístraçâo Militar na qual se encontra Publicado no o.o. de 24 de
abril de .1959

HHi

45.840 ..--: Decreto de 22 de abril
de 195-9 - Autoriza :a. Alumínio

dências -

Decreto de 2JO de abril
de 1959 - .Transrere função
de Extranumerário-Mensallsta
do Hospital de Aeronáutica de
Belém para a do Serviço Genàl
de Expediente e Arquivo da
Aeronáutica Publicado no
D.O. de 20 de abril de 1959..
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de Extranumerário- Mensalista

e dá outras provi-

Publicado no D. a.
de 23 de abril de 1959........
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Decreto de 17 de abril
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art. 5Q do Decreto nl? 42.315,
de 20 de setembro de 1957, que
regulamenta a Lei n 9 3.039, ele
20 de dezembro de .1956, na
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Publicado no
D.O. de 23 de abril de 1'!}5S..
46.831' - Decreto de 18 de abril
de Hl59 - Abre ao Ministé:!'io
da Fazenda o Crédito Extraordinário de Cr$ 5'Ü.'ÚOO.OOO,OO
- Publicado no Ir.O, de 18
de abril de 1:&590
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D .'0. de 24 de abril
de

45.828 - Decreto de 17 de abril
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para explorar OS serviços de
energia elétrica; em Campos
Gerais, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de
24 de abril de 19'59..........
(5.842 - , Decreto de 22 de abril
de 19,59 - outorga à Prefeitura Municipal de Campos
Gerais, Estado de Minas Gerais, concessão para distribuir
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providências, - Publicado no
D •O. de 24 de abril de 1959 ..
45.84:3 - Decreto de 22 de abril
de 195-fl
Autoriza a. São
Paulo Light S. A. - Serviços
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uma linha de transmissão,,Publicado no D. a. de 24: de
abril de 1959'
4'5.844 :...- Decreto de 22 de abril
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Uníão e do Estado do 'Ceará,
as águas do rio '1JI:undaú Publicado no D. O. de 24 de
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45 . 845 - Decl'eto de 22 de abril
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Est3.do de Minas Gerais, as
águas do rio '''Serra Azul" Publicado no D. a. de 24 de
abrii de l11Sg
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Decreto de 2,2 de abril
, de IS5!) - Decl2.ra núblicas de
uso comum, do domínio do
Estado, do Paraná, as águas do
rio "Vermelho" - Publicado
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45.847 - Decreto de 2'2 de abril
de 1959 - outorga à Prefeitura Municipal de Conceição

~5. 248

- Decreto de 22 de abril
de 1959 '- Declara pública de
uso comum, do domínio do
Estado do Rio Grande do Sul,
as águas do rio "Monjolo",
"Monjolo" e "Cinco Voltas",
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45 .849 - Decreto de 2.2 de abril
de 1959 _
Transfere da

"S.A. Ituberá Comércio e In.,.
dústria." para o Govêl'no do
Estado da Bahia a concessão
para o aproveitamento da
, energia hidráulica da. Cachoeira da Pancada Grande,
no rio Serinhaem, outorgada
a Norberto Oldebrecht, pelo
Decreto n" 29.971, de 1{) de
setembro de 1951, e dá outras
providências - Publicado no
D.a. de 24 de abril de 1959..

110

45.850 -

Decreto de 22 de abril
de 11J'53' - Transfere da Prefeitura Municipal de São
João deI Rei para a Centrais
Elétricas de Mín?,S Ger·:üs S.A.
(CEMIG), a concessão para; a
produção, transmissão e distribuição de energia elétrica
no Muníoínio de São J oâo
deI Rei e nas localidades de
Vila Santa Cruz, Águas Santas e César de Pína, no Estado
de Minas Gerais - Publicado
no D. O. de 24 de abril de

'1959

45.846 -

das Alagoas concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira dos Coelhos, existente no rio' Uberaba, distrito de Conceição das
Alagoas. município do mesmo
nome, Est:1.do de Minas Gerais - Publicado no D. O. de
24, de abril de J959

Págs ,

chos superior, médio e inferior - Publicado no D. a. de

:........

11&

45.851 - Decreto de 22 de abril
de 19-59
Autoriza a Sâo
Paulo Light Sociedade Anônima - Serviços de Eletricidade, a' ampliar o seu sistema
de transmissão no município
de São P:9.ulo
Publicado
no D. O. de 24 de abril de
1959

111

45. 852 - Decreto de 22' de abril
de 1959 - Declara públicas de
uso comum, do domínio da.
União, as águas do rio "'Sete
Ranchos ou Tabocal-Bura-'
nhem", "Buranhem" e "Buranhem" respectivamente nos
seus trechos superíor, médio e
inferior
Publicado no
D.a. de 24 de abril de 19-59.

11:l

4-5. 853 - Decreto de 22 de abril
de 1959 - Autoriza a Central
Elétrica do Piau S.A., a constituir 2f.1- Hipoteca sôbre osseus bens em favor do Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico
Publicado no
D. a. de p4 de abril de 1959.

.1 12

l

108
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Págs.

45.354 ,. Decreto de 22 de abril
de 1~59 - Amplia a zona de
fornecimento
a
Francisco
Lindner -& eia. Ltda. - Publicado no D. O. de 24 de abril
de 1959
4-5.855 -

112

Decreto de 22 de abril

de 1'9'59 -- Transfere da firma

Frigorífico [deal S. A., para
a Comissão Estadual de Energia' Elétrica a concessão para
a produção e fornecimento
de energia. elétrica. no distrito
de Serafiria Correia, município de Guaporé, Estado do
Rio Grande do Sul - Publicado no D. a. de 24 de abril
de 1'959
\45.85$ - Decreto de 22 de abril
de 1959 - Autoriza a Companhia Hidrelétrica do Rio Pardo a instalar, no Estado de
São Paulo, um sistema de línhas de transmissão em alta
tensão, e as subestações transformadoras abaíxadoras necessárias
Publicado no
D. O. de 2'4 de abril de H159.

113

45.857 - Decreto de 22 de abril
de 1959 - Autoriza o Departamento de .Aguas e Energh
Elétrica do Estado de Sào
Paulo a instalar uma usina
termelétríca - Publicado 110\
o.o. de 24 de abril de 1959'.

H~

Decreto de 22 de abril
Autoriza a Comissão Estadual de Energia Elétríca do Estado do Rio de
Janeiro a ampliar suas instalações - Publicado no D. O.
de 24 de abril de 1959.......

113

45.2.58 -

de 1959 -

45.859 '-- DecI"eto de 22 de abril
- de 1959 - Autoriza á Companhia Mineira de Eletricidade
a alienar glebas de terra de
sua propriedade, e dá outras
providências - Publicado no
D. O. de 24 de abril de 1D59 Retificado no D. O.
30 de
junho de 1959

de

45.860 - D8creto de 22 de abril
de 1959 - Transfere, sem aumento de despesa, função de
Tabela Numérica Especial de
Extranumerário-mensalista do
Ministério da Agricultura.Publicado no D. a. de 24 de
abril de 1959
".........

115

Págs ,
45.861 - Decreto de 22 de abril
de 1959 - Altera a lotação de
repartições atendidas' pelos
Quadfos Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura - Publicado no D .0.
de 24 de abril de 1959
;,5 ,8ô2 - Decreto de 22 de abril
de 1959 - Altera a lotação de
repartições atendidas, pelos
Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura - Publicado no D. a .
de 22 de abril de 1959
4:5.863 - Decreto de 22 de abril
de 1959 - Altera a, lotação de
repartições atendidas pelos
Quadros Pel'manente e Suplementar do Ministério da Agricultura - Publicado no D.O.
de 24 de abril de 1959 ........
45.864 - Dê'creto de 22 de" abril
de 1959 - Altera a lotação de
repartições atendidas pelos
Quadros Pelmanente e Suplementar do Ministério da Agricultura - Public':1do no D.a.
de 24 de abril de 1959
45.865 - Decreto de 22 de abril
de 1959 - Autoriza. o Servico
do Patrimônio da União ~ a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município de Ipamel'i, no Estado
de Goiás - Publicado no D.a.
de 24 de abril de 1959
~5. 866 Decreto de 22 de abril
de 1959 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doacão do terreno
que menciona, .situado no Munícípío de Goiânia, no Estado
de Goiás - Publicado no n.o.
de 24 de abril de 1959
~5
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117

117

117

118

118

.867 - Decreto de 22 de abril
de 1959 - outorga concessão
à "D. C." TV Rádio Socie-

ciedade Anônima para estabelecer uma estacão de radíotelevisão nesta. Capital - Publicado no D. O" de 23 de abril
de 1959

11~

Decreto de 22 de
abril de 1959 - Adota para' a
Classificação das Guarnições
Especiais critério de contagem
de pontos para efeito de pro-

45.867-A -

116

moções - Publicado no D. O .
de 2S de abril de 1959

119'
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Págs.
45. 868 -

-!5'. 8r/6 -

Decreto de 23 de abril

de 1959 -

Dispõe sôbre a in-

clusão de pessoal na Tabela
Numérica de Extranumerário-

Mensalista do Departamento
dos Correios e Telégrafos e dá
outras providências - Puhlicado no D. a. de 24 de abril
de 1959
.§:5 • 869 - Decreto de 25 de abril
de ~959 - Altera o Regulamento do Gabinete do Ministro da Aeronáutica - Publicado no D. O. de 28 de abril de
1959
..
-45 . 870 - Decreto de 25 de abril
de 1959 - Transfere funcão da
Tabela Numérica. EspeCial de
Extrànumerário-mensalista da
Escola. de
Especialistas de
Aeronáutica para a da Políelí.nica de Aeronáutica de São
Paulo - Publicado no D. O .
de 28 de abril de 1959 .......
45.871 - Decreto de 25 de abríl
de 1959 - Abre, ao Ministério
da Educaçã:o e Cultura, o crédito especial de Cr$
'..
12.000.000,00 para atender as
despesas com a realização do
V. Congresso Nacional de Municípios - Publioadó no D. O .
de 25 de abril de 1959

119

124

maio de !959

45.874 - Decreto de 27 de abril
de 1959 - Abre ao Tribunal
de Contas o crédito especial
de Cr$ 23.600.702,20; para os
fins que especifica - Publicado no D.a. de 2 de maio
de 1959
.45.875 - Decreto de 27 de abril
de 1959 - Revoga o Decreto
n 9 BAgO, de 27 de dezembro de
1941
Publicado 'no D. O.
de 5 de maio de 1959

de 1959 - Suprime cargo extinto - Publicado no D.O. de
27 de abril de 1959
45.877 - Decreto de 27 de abril
de 1959 - Autoriza estrangeira a adquirir, em transferência de aforamento.
tração
ideal do domínio útil do ter":
reno de marinha, que menciona, no Distrito Federal - Publicado no D. o. de 2 de maio
de 1959
45.878 - Decreto de 27 de abril
de 1959 - Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio pleno
dos terrenos que menciona, situados no Distrito Federal Publicado
D. o . de 2 de
maio de 1959
45.879 - Decreto de 27 de abril
de 1959 Modifica. o artigo 29 do Decreto n 9 39.816, de
21 de agôsto de 1956, referente
à cessão, sob o regime de atoramento, à firma Moinhos
Brasileiros S. A. , do terreno
de acrescido de marinha situado entre as Avenidas Hildebrando de Gois e do Pôr to, na
Cidade de Natal, no Estado do
Rio Grande do Norte - Publicado no D.O. de 2 de maio
de 1959
45.880 - Decreto de 27 de abril
de 1959 - Autoriza estrangei1'0 a. adquirir o domínio pleno
do terreno que menciona, sítuado em Sepetiba, no Distrito Federal - Publicado no
D.O. de 2 de maio de 1959
4.5.831 - Decreto' de 27 de abril
de 1959 - Autoriza a cessão
gratuita do terreno que menciona, situado no Distrito Federal - Publicado no D. o. de
2 de maio de 1959
45. 882 - Decreto de 27 de abril
de 1059 - Fixa a distribuição,
em cada arma e em cada' pôsto, das funções gerais dos Oficiais do Exército, a vigorar a
partir de 24 de abril de 1959
- Publicado no D. O. de 27
de abril de 1959 - Retificado
no D.a. de 8 de maio de

no

124

124

45.872 - Decreto de 25 de abril
de 1959 - Concede o abono
provisório aos servidores da.

Caixa Econômica Federal do
. Amazonas
Publicado no
D. O. de 25 de abril de 1959 ..
45.373 - Decreto de 27" de abril
de 1959 - Autoriza a cessão
gratuita. do imóvel que menciona, situado no Município de
Sa.nta Rita de JacutInga, no
Estado de Minas
GeraisPublicado no D. O . de 2 de

Decreto de 27 de abril

125

125

125

1959

126

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

45. 883 - Decreto de 27 de abril
de 1959 - Altera o Regulamento da Escola de Oficiais

126

126

126

127

127

127
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Especialistas e de Infantaria.
de Guarda - Publicado no
D.a. de 2 de maio de 1959
·45.884 - Decreto de 27 de abril
de 1959 - Aprova Ô Regulamento da Diretoria de Material de Intendência (DMI) Publicado no D. O . de 2 de
maio de 1959
45.885 - Decreto de 28 de abril
de 195-9 - Autoriza o cidadão
brasileiro Rubens Pinto de Almeida 8, pesquisar minério de
ouro e diamante no município
de Itupíranga, Estado do Pará
- Publicado no D. a. de 5 de
maio de 1959
45.883 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Renato Viana Perdigão a pesquisar areias ílménítíeas no município de Tut6ia,
Estado do Maranhão' - Publicado no D.a. de 5 de maio de
1959'

129

130

135

135

45.887 - Decreto de 23 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Rubens Pinto de Al-

meida a pesquisar minério de
ouro e diamante 'no município
de Itupiranga, Estado do Pará
- Publicado no D. O. de 5 de
maio de 1959.................
45,888 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro
Rodolpho Pôrto
D'Ave a pesquisar diamante e
minério de ouro; .no munícípío
de
Itupíranga, Estado do
Pará - Publicado no D.a.
de 5 de maio de 1959
45.2B9 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão'
brasileiro Nestor Barreto dos
Santos a pesquisar calcário,
no município de Pinheiro Machado. Estado do Rio Grande
do Sul - Publicado no D. O .
de 5 de maio de 1959
45.890 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Ooncede à Mineração Jundú Ltda., autorização
para funcionar como emprêsa
de mineração - Publicado no
D.O. de 5 de maio de 1959 ..
45.891 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Renato Viana. Perdigão a pesquisar' areias ilme-

136

XVII

Pág1t.
nítícas no -Município de Tutóía, Estado do Maranhão Publicado no IJ. a . de 5 de
maio de 1&59
133
45 .892 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro
Rodolpho. Pôrto
D'Ave a pesquisar diamante e
ouro, no município de Itupiranga, Estado do Pará - Publicado no D. O. de 5 de maio
de 1959
138
45.893 - DeCl~eto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Alvaro Alencastro de
Souza a pesquisar -quartzo e
feldspato no Município de Itaboraí, Estado do Rio de Janei':'
1'0 Publicado no D. O. de 5
de maio de 1959
- 139
45.894 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
Francisco Faria Braga a lavrar calcáreo, no município de
Ouro Prêto, F..stado de Minas
Gerais - Publicado no D. a. .
de 5 de maio de i959
140
45.395 - Decreto de 28 de abrtl
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro José dos
Santos
Querido a pesquisar diamante
e ouro, no município de Itupiranga Estado do Pará - Publicado no D. O. de 5 de maio
de 1959

14Q

45.896 - Decreto de 28 de abril
de H}59 - Autoriza o cidadão
brasileiro Rubens Pinto de Almeida a pesquisar minério de

136

137

138

ouro e diamante no município
de Itupiranga, Estado do Pará
- Publicado no D. O. de 5 de
maio de 1959

141

45, 397 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro José. dos Santos
Querido a pesquisar diamante
e minério de ouro, no município de Itupíranga, Estado do
Pará - Publicado no D.a. de
5 de rnaío de 1959

141

45.898 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Francisco Ribeiro de
Carvalho a pesquisar cassiterita no munícípío de Nazareno, -no Estado de Minas Gerais - Publicado no D. a. de
5 de maio de ~959

142

xvnr
PáID!.
- Mineração Brasileira Ltda.
autorização para, funcionar
como emprêsa de mineração.
- Publicado no D. O. de 5 de
maio de 1959
45.900 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza e. cidadã.
brasileira Bernarda Barbosa
Laender a pesquisar turmalina no município de ttambacurí, Estado de Minas Gerais. Pubticado no D.a.
de 5 de maio de 1959
,~.901 Decreto de 28 de abzil
de 1959 -- Autoriza a emprêsa de in mera ção Magnesíta
S. A. a pesquisar cromita no
município
de
Hidrolândia,
Estado de Goíás.. - ' Publicado no D. O. de 5 de maio
de 1959
..w.902 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Luiz Vilela de Carvalho a pesquisar feldspato, no
município São João da Boa
Vista, Estado de São Paulo.
- Publicado no D.O. de 5
de maio de 1959
';-;
~5. 903 Decreto de 28 de abri!
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Elpídlo Barreto dos
Santos a pesquisar calcário
no município de Pinheiro Machado, Estado do' Rio Grande
do Sul. - Publicado no D. O.
de 5 ,de maio de 1959
45.904 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Renato Viana Perdigão a pesquisar areias ilmenítícas no município de Tutóía, Estado do Maranhão.
- Publicado no D . O .' de 5
de maio de 1959
45.905 - Decreto de 28 de abril'
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro José dos Santos
.Querido a
pesquisar diamante e minério de ouro, no
município de Itupiranga, Estado do Pará. Publicado
no D. O. de 5 de maio de 1959
~5. 906 -

Decreto de 28 de abril
de 1959 Autoriza a S. A.
Mineração da Trindade a pesquisar calcário no Munic1pio

Pág-s.

de Ouro Prêto, Estado de Mi-

45. B99 - Decreto de 28 de, abril
de 1959 - Concede à Mibral

H3

nas Gerais. - Pubilcado no
o.o, de 5 de maio de 1959 '.

146

-4:5.907 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Renato Viana Perdigão a pesquisar areias ílmenítíeas no município de" Tutóía. Estado do Maranhão. ~
Publicado no D. O . de 5 de
maio de 19~9
i>

147

45.908 - Decreto de 28 de abril
de 1959 - Autoriza a S. A.

143

JVlineração da Trindade e. pesquisar bauxita no município
de Mariana, Estado de Minas
Gerais . ...:....- Publicado no D.O.
de 5 de maio de 1959 .-.......

148

~5.909

143

144

145

145

146

- Decreto de 28 de abril
de 1959 - Abr-e, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de o-s 12.387. 75G,OO,
para pagamento de indeniza·ção ao proprietário da fazenda Pedra Branca, no Município de Nova F'riburgo, Estado
do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O" de 28 de abril
de 1959

143

~5.910

- Decreto de 29 de abril
de 1959 Concede à socie-

dade anônima Société de su-·
creries Brésiliennes autorização para continuar a funcionar na. República. - Publicado no D.a. de 2 de julho de
1959 ............•............

149

45.911 - Decreto de 29 de abril
ide 1959 Concede à Companhia de Trans'portes Rio de
Janeiro autorização para continuar a funcionar como emprêsa de navegar-ão de cebotagem. ---:- Publicado no D.O.
de 23 de maio de 1959 ....••

1.49

45.912 - 'Decreto de 29 de abril
de 1959 - Concede permissão
para que I.P.A.S.A. S.A. Indústria de Papel, estabelecida no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo,
funcione aos domingos e nos
feriados civis e religiosos. Ainda não foi publicado no
D.O. por falta de pagamento

150

~5.913

- Decreto de 29 de abril
de 1959 Modifica o Regimento do Conselho Nacional
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de Saúde, aprovado pelo Decreto n 9 35.347, de 8 de abril
de 1954 - Publicado no D. O .
d.e 5 de maio de 1959
45.914 - Decreto de 29 de abril
àe 1959 - Transfere, sem aumento de despesa, funções de
Tabelas Numéricas Especiais
de Extranumerártos-mensalis."$ as do Ministério da ,Agricultura, que menciona.
Publicado no D . O . de 5 de
maio de 1959
'..
45.915 - Decr-eto de 29 de abril
de 1959 - Autoriza :a AlumíDia Minas Gerais S. A. a
4lonstruir uma linha de transmissão entre Conselheiro Laiaiete, município' do mesmo
nome, e S-aramenha, município de Ouro Prêto, Estado de
:Minas Gerais. Publicado
no D.O. de 5 de maio de 1959
~5. 916 -

Decreto de 29 de abril
de 1959 \" Autoriza a Prefeítura Municipal de Coimbra,
'Estado de :Minas Gerais, a
construir uma linha de transmíssão. - Publicado no D.O.
de 5 de m~io de 1959
~5. 917 Decreto de 29 doe 'abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Tulio Guimarães da
Gama a pesquisar minério de
manganês no Município de
Itabirito, Estado de Minas oeraís. - Publicado no D.O. de
'5 doe maio de 1959
-45.91'8 - Decreto de 29 de abri!
'de 1959 - Autorize. o cidadão
brasíleíro Dario Barreto dos
SaJ:ltos a ,pesquisar calcário,
no Município de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande
do Sul.
Publicado no
D.O. de 5 de maio de 1959.
- Reproduzido no D.O.de 10
de junho de 1959
45.919 - Decreto de 29 de abril
d-e 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro J()aquim Frederico
Souza de Arcújo a pesquisar
areias Ilmenítícas no município de Tut6ia, Estado do Maranhão. - Publicado noD.O.
de 5 de maio de 1959
~5 . 920 Decret-o de 29 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro José dos _Santos

XIX

Págs.
Querido a pesquisar díamante e minério de ouro, no município de Itupira.nga, Estado
d~, Pará. Publicado no
150
D\O. de 5 de maio de 1959. IH
45.921 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Autoriza. o cidadão
brasileiro Joaquim Antunes
Ribeiro a pesquisar minério
de cobre no município de
MOêda, Estado de Minas Gerais. Publícado no D. O .
de 5 de maio de 1959
15ã
150
45.922 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Euzébio -Justíno Neto a pesquisar mica, no munidpio de Alto Rio Doce, Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 5 de maio de
1959, .. '
"
-.. . .
.
15'5
-45.923
Decreto
de
29
de
abril
151
de 1959 - Autoriza o cidadão
-' brasileiro Fitos Mimoso, a;
pesquisar dolomita, xisto argiloso, no município de Santana do Paraníba, Estado de
São Paulo. Publicado no
D.O. de 5 de maio de 1959 ..
156
151
45.924 - Decreto de 29 de ahrIl
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasüeíro Jean Claude Abel
Heymenn a pesquisar caulím,
argila e feldspato, no muníctpio de Santana. do Parnaíba,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 5 de maio
152
de 1959 ..................•...
157
45.925 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Autoriza o Cidadão
brasileiro Rodolpho põrto D'
Ave a pesquisar diamante e
ouro, no município de Itupíranga, Estado do Pará,
Publicado no D . O . de 5 de
maio de 1959
158
45. 926 - Decreto de 29 se abril
153
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Djalma Silvestre
Pinto a pesquisar minério 'de
cobre no município de Miranda Estado de Mato Grosso. Publicado no D . O .. de 5 de
maio de 1959
158
45.927
Decreto
de
29
de
abril
154'
de 1959 '- Autoriza o cidadão
brasileiro Jesulindo Almeida e.
pesquisar quartzo no município de São João do Paraíso,

íNDICE

Págs.

Págs.

Estado -de Minas Gerais.
Publicado no D.O. de 5 de
maio de 1959
' 159
- Decret-o de 29 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Rubens Pinto de
Almeida a pesquisar minério
de ouro e diamante no Municípío de Itupiranga, Estado
do Pará ~ Publicado no'
D.O. de 5 {te maio de 195.9 ..
15S

45~928

45 .929 - Decreto de 29 de abril
'de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro 'Renato Viana Perdigão a pesquisar areias ilmenítícas no município de Tutóíe., Estado do Maranhão. Publicado no D.O. de 5' de
maio de 1959 " -. . . . . . . . . . . . . .

45 . 930 _. Decreto de 29 de abril
de 1959 - Concede à Mindobrás Minérios" do Brasil
S. A.' autorização para funcíonar como empresa de mineração .
Publicado no
D.O. de 5 de maio de 1959.
45.931 - Decreto de 29 de abril
de 1959 ,- Autoriza o cidadão
brasileiro Joaquim Frederico
de Souza d-e Araújo a pesquisar areias ümenítícas no município de Tutóia, Estado do
Maranhão. Publicado no
D O de 5 de maio de 1959.
45.932 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Dímas José de Queiroz a pesquisar mica e pedras
coradas no município de Santa Maria .do Suaçuí, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D.a. de 5 de maio de 1959 ..
45. 933 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Úbatumírnn Lotufo
Garcez a pesquisar argila no
município de Taubaté, Estado
de São Paulo - Publicado no
D.O. de 5 de maio de 1959 ..

16G

160 '

161

16S

brasileiro BrauJino Vieira dos
Santos a pesquisar quartzo e
pedras coradas, no município
de Oaraí, Estado de Minas ~

rais - Publicado no D. O. de
5 de maio de 1959
45.937 - Decreto de 29 de abril
de 1959 ..;....... Autoriza o cidadão
brasileiro
Rodolpho
Porto
D' Ave a pesquisar minério de
ouro e diamante, no município de Itupiranga, Estado do
Pará - Publicado no D. O. de
5 de maio de 1959
45.938 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
'brasíleíro Manoel de Sena
Azevedo a pesquisar mica no
município de Sáo Sebastião do
Maranhão, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O .
de 5 de maio de 1959
45.939 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Declara caduco o
Decreto n Q 12.595, de 16 de junho de 1943 - Publicado no
D . O. de 5 de maio de 1959 .,

164

164:

165

165

Decreto de 29 de abril
de 1959 - Renova o Decreto

45.940 n~

40.906, de 13 de fevereiro
de 1957 - Publicado no D.O.
de 5
maio de 1959

165

, 45.941 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Abre, ao Ministério
da Guerra, o crédito especial
de crs 65.000.000.00, para
ocorrer à despesa que especifica - Publicado no D. O. de
29 de abril de 1959

166

15.942 - Decreto de ,29 de abril
de 1959 - Dispõe sôbre a organização do Departamento de
Seguros Privados e C3,pitalizacão do IPASE - Publicado no
b.o . de 5 de maio de 1959 ..

166

de

161

162

~5.

934 - Decreto de 29 de abril
de 19S9 - Autoriza o cidadão
brasileiro Coriolano Martins
dos Santos :;I, pesquisar minério
de manganês no município de
Senhor do Bonfim, Estado da
B8 hia - Publicado no D. a .
de 5 de maio de 1959 ......

45 .935 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro José dos Santos
Querido a pesquisar minério
de ouro e diamante, no município de Itupiranga, Estado
do Pará - Publicado no D. O .
de 5 de maio de 1959
45 ,936 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Autoriza o cidadão

163

45.943 - Decreto de 29 de abril
de 1959 - Acresce o número 6
à letra "e" do art. 4«;1 do Regulamento aprovado pelo De-
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ereto n Q 30.163. de 13, de novembro de W51, modificado
pelo Decreto n Q 36.448, de 10
de novembro de 1954 - Publicado no D. O. de 29 de abril
.de 1959 - Retificado no D. O .
de 30 de abril de 1959
~5. 944

-

45.952 -

de 1959 -

168

Decreto de 30 de abril

45 .945 - Decreto de 30 de abril
de 1959 - Aprova o Regulamento da Díretoría do Ensino
de F'ormacão - Publicado no
D.Q. de 8" de maio de 1959 ..

45.94ü - Decreto de 30 de abril
de 1959 - Aprova o Regulamento da Diretoria de Aperfeiçoamento e Especialização
(R-119) ---.: Publicado no Diário Oticuü de 8 de maio de
1959 Retificado no D. a .
de 11 de maio de 1959

ção da

3~

169

175

178

-184'

45.950 -

184

45 .951 --

185

200

45 . ~56 - Decreto de 30 de abril
de 1959 - Aprova o Regulamento, da Diretoria Geral do
Material Bélico (DGMB) Publicado no D . O . de 9 de
maio de 1959

205

Caixa Econômica Federal de
Santa Catarina - Publicado
no ti.o, de 4 de maio de 1959

211

cifica -

Publicado .no

de 4 de maio de 1959

D.a.

212

185

45.959 - Decreto de 4 de maio
de 19'59 - Concede o abono
provisório aos servidores da.
Caixa Econômica -Federal de
Sergipe - Publicado no Diá- .
rio Oficial de 4 de maio de
1959
21!

189

45,960 - Decreto de 4 de maio
de 1959 - Concede o abono
provisório aos servidores da
Caixa Econômica Federal da
Bahia - Publicado no D. O .
de 4 de maio de 1959 ........

Aprova. o Regula-,

Aprova o Regula-

mento da Diretoria de MaWríaí de Engen:p.aria (DME) Publicado no D. O . de 8 de
maio de 1959 •..............

mento da Diretoria de' Armamento e Munição (DAM) Publicado' no D.O.- de 8 de
maio de 1959

rio da Guerra, o crédito .espe-

Decreto de 30 de abril

de 1959 -

199

eíal de Cr$ 576.400,00. para
ocorrer à despesa que espe-

menta da Diretoria. de Assis-

tência Social (DAS) - Pultlicado no D. O. de 8 de maio
de 1959 - Retificado no D. O .
de 11 de maio de 1959

45 .S54 - Decreto de 30 de abril
de 1959 - Cria o Parque Nacional de trbajara, Estado do
Ceará - Publicado 110 D. a.
de 30 de abril de 1.959 .....

45 .958 - Decreto de 4 de maio
de 1959 - Abre, ao Ministé-

Decreto de 30 de abril

de 1959 -

159

provisório aos servidores da

30-

cificador" "- Publicado no
de 8 de maio de 1959

Pública por Oficial do Exército, Engenheiro Sanitarista'Publicado no D . a . de 8 de
maio de 1959 -' Retificado, no
D . O. d,e 11 de maio de 1959

45,957 - Decreto de 4 de maio
de 1959 - Concede o abono

45 . 943 - Decreto de 30 de abril
de 1959 - Extingue os 3Ç e 6Q
Batalhões de Saúde e cria as

».o,

194

45.955 - Decreto de 30 de abril
de 1959 - Aprova o Regula-

Companhia de Polí-

e 6l.'- Companhias Independentes de Saúde - Publicado
no D.O. de ~ de maio de lS59
45.949 - Decreto de 30 de abril
. de 1959 - Dá nova redação
ao Decreto n? 37.745, de 17 de
agôsto de 1955, que regula. a
concessão da "Medalha do Pa-

de maio de 1959 . . . . . . . . . . . . .
Decreto de 30 de a.bril
de 1959 - Considera de interêsse militar função exercida

45.953 -

no Serviço Especial de Saúde

45 . 947 - Decreto de 30 de abril
de 1959- Muda 3. denominacia do Exército - Publicado no
D.O. de 5 de maio de 1959 ..

Aprova o Regula-

mento da Diretoria de Material de Comunicações (DMC)
- Publicado no D. a . de B

, de 1959 - Aprova o Regulamento da Diretoria Geral do

Ensino - Publicado no D. O .
de 8 de maio de 1959 - Reti1icado no D. O. de 11 de maio
de 1959 .... :.................

Decreto de 30 de abril
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45.961 -

45.969 - Decreto de 8 de maio
de 1959 - Dispõe sôbre a lotacão de servidor cedido à R.
F.F.S.A. Publicado rio
D.O. de 8 de maio de 1959 .•

Decreto de 4 de maio

de 19-59 - Autoriza. o Instituto Nacional de Imigração e
Colonização a ceder ao Ministério da Justiça e Negóci03
Interiores a Fazenda Madressilva, situada no município
de Macaé, no Estado do Rio
de Janeiro, para o fim que
menciona - Publicado no Diário .O[icial de 4 de maio de

1959

.. ;......................

45. SÔ2 - Decreto de 4 de maio
de 1959 - Cria uma Embaixada do Brasil no Vietnam do
Sul - Publics,do no D. O . de
4 de maio de 1959
45.963 - Decreto de 5 de maio
de 1959 - Concede autorízacâo
para o funcionamento do curso
de bacharelado da Faculdade
de Direito da Universidade
Oatólica de Pernambuco Publicado no D. O . de 6 de
maio de l!!59
4~L964

213

213

213

Decreto de 5 de maio
de 1959 - Abre, ao Ministério
da Agricultura, o crédito extraordinário de Cr$

transitório, junto à Presidência da República, as funções
. que menciona, e dá outras pro.vídêneias - Publicado no DiáTio Oficial de 8 de maio de
1959

-

.

26.500.000,00 - Publicado no
o.o, de 5 de maio de 195~.

!li

45.970 - Decreto de 8 de maio
de 1959 oría, em caráter

213

- Decreto de 5 de maio
de 1959 - Considera de caráter cu de ínterêsse militar as
funções de direção ou orientação técnica exercidas por ofieíaís das Fôrcas Armadas na
Companhia Úrbanízadora da
Nova Capital do Brasil -...:. Publicado no D. O. de 5 de maio
de 1959

214

45. Bê6 - Decreto de 5 de maio
de 1959 - Altera o Decreto
n 9 45. 556, de 7 de março de
1959 - Publicado no D. O. de
5 de r.naio de 1959

214

. .. . .

21i

instalar uma estação radiodifusora - Publicado no D. O .
de 22 de junho de 1959

2111

<45.972 - Decreto de 9 de maio
de 1959 - Outorga concessão
à Rádio Clube Metrópole Limitada para instalar uma estação radiodifusora - Publicado no D. O. de 1 de junho' de
1959 - R~tificado no D. O. de
22 de junho de 1959

!ii

~. 973

~5.965

'..

45·.971 - Decreto de 9 de. maio
de 1%9 - Outorga concessão
à Rádio Difusora Sul da Bahia Sociedade Anônima, para

Decreto de 9 de maio
de 1959 - Dispõe sôbre a lotação ele servidores cedidos à
R.F.F.S.A. - Publicado no
ri.o . de 14 de maio de 1959
-

~7

45.974 - Decreto de 9 de maio
de 1959 - genova o Decreto
n 9 31.503, de 2 de outubro de
1952, que declarou de utilidade
pública para fins de desapro-

45.967 - Decreto de G de maio
de lS5G - Autoriza o Ministro
da Fazenda a dar a garantia
do Tesouro N3,ciona! a empréstimo a ser realizado pela
Companhia Vale do Rio Doce
- Publicado no D. a. de 6 de
maio de 1959

214

45.968 - Decreto- de 6 de maio
de 19-59 - Suprime cargo extinto - Publicado no D.a. de
6 de maio de 1959

216

priação p310 Departamento
Nacional de Obras ocntra as
Sêcas, área de terreno situada
no Município de Mauriti, Estado do oeará - Publicado no
D.O. de 14 de maio de 1959.
Decreto de 11 de maío
de 1959 - A:p~ova o Regulamento da tnsnetona Geral da
Aeronáutica -=-- Publicado no
o.o . de 15 de maio de 1959.
~5. 976 D8creto de 11 de maio
de 1959 - Concede o abono
provisório aos servidores do
Conselho Regional de Enge~
nharía e Arquitetura - 4~
Região (Minas Gerais e Goiás)
Publicado no D. O . de 11
de maio de 1959

!lS

45.975 -

~1I

~1

Pãgs.
45 .977 - Decreto de 11 de maio
de 1959 - Concede reconhecimento ao curso de auxiliar de
enfermagem da Escola de Auxiliares de Enfermagem do
Hospital dos Servidores do Estado - Publicado no D. O. de
3 de junho de 1959
_ :i:22
45.978 -

Decreto de 11 de maio

de 1959 - Concede autorização para o funcionamento do

curso de odontologia da. Faculdade de Odontologia de Caruam - Publicado no D . O .
de 15 de maio de 1959

:)22

Decreto de 12 de maio
de 1959 - Concede à sociedade
anônima The Italian Economie Oorporation autorização
para funcionar na República.
- publicado no D. O. de 15 de
maio de 1959
. 222

45.979 -

""-'~

Decreto de 1.2 de maio
de 1959 - Abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito extraordínárío de Cr$
.
20.000.000,00 para assistência
e amparo das populações vítimas das ínundacões ocorridas' no Estado de Mato Grosso - Publicado no D. O. de 12
de maio de 1959

45.930 -

.

,

22!

Decreto de 14 de maio
de 1959 - Cria uma função na
parte suplementar da Tabela
única de
ExtranumeráTio~
mensalista do Ministério da
Fazenda - Publcado no D. O .
de 19 da maio de 1959
4i}.9E17 .:- Decreto de 14 de maio
de 195B - Autoriza a cessão
gratuita do terreno aue menciona, situado no Município
de Escada, no Estado de Pernambuco. - Ainda não foi
publicado no Diário O [icitü,
por falta. de pagamento .....

~

m

223

~5.988

- Decreto de 14 de maio
de 1959. - Concede reconhede 1959

228

45.982 - Decreto de 12 de maio
de 1959 - Aprova o Regimento
da Divisão de Orcamento e

:..........

~

cimento ao curso de auxiliar
de enfermagem da Escola de
Auxiílares de Enferma.gem do
Espírito Santo. - Publicado
no D.O. de 27 de maio de
1959

Organização, do Instituto de
Previdência e Assistência. dos
Servidores do Estado - Publicado no D. O. de 15 de maio

~5. 990

223

45.983 - ,Decreto de 12 de maio
de 1959 - Altera a estrutura e

Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e dá outras providências
- Publicado no D.a. de 15 de
maio de 1959
45.984 - Decreto de 14 de maio
de 1~53 - Restabelece função
de ex í;ranume:·~~. río-mensaüsta
na ':'::..bela trníca de Extranu-

., .............•

·Yj.98D - Decreto de 14 de maio
de 1\)59 - Concede reconhe-

nário de Cr$ 10.000.000,00 -

de 1959

1959

~

45.986 -

cimento a curso. - Publicano no D.a. de 27 de maio

45.931 - Decreto de 12 de maio
de 1959 - Abre, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito extraordíPublicado no D. a. de 12 de
maio de 1959 ......••.........
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merário-mensalista, do Ministârio da Marinha - Publicado
no ».o, de 19 de maio de 1959
.045.985 - Decreto de 14 de maio
de 1959 - Retifica o Decreto
nO 37.489, de 13 de junho de
1955, que alterou as Tabelas
Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista da Diretoria do pessoal da Marinha e
da Diretoria de Intendência da
Marinha, ambas do Ministério da Marinha - Publicado
'110 D. O . de 19 de maio de

........•....•..•.....

Decreto de 14 de maio
de 1959. - Autoriza o funcionamento de Curso. - Publicado no D . O . de 15 de
maio de 1959 . .'............

O

227

2~

-

'15.991 - Decreto de 14 de maio
de 1959. - Concede à "Rotas Aéreas de Colômbia Limitada leR AS", autorização
para funcionar na República.
- Publicado no D. O . de 22
de maio de 195{} •.• ~ .. . . . . .

-45.992 -

Decreto de 14 de maio
de 1959 Autoriza a concessão de suprimento de re-

22~
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cursos à Comissão de Marinha Mercante e dá outras
providências. - Publicado no
D. O . de 14 de maio de 1959

4,5'.993 - Decreto de 14, de maio
de 1959. - Autoriza o Ministro da Fazenda a dar garantia do Tesouro Nacional a
empréstimo a ser concedido à
Braztlían Traction Light and
Power - Publicado no D. O .
de 14 de maio de 1959

230

230

45.994 - Decreto de 15 de maio
de 1959. Transfere, sem
aumento de despesa, função
da Tabela Numérica Especial

de Extranumerária - mensalista da Guarnição Militar de'
Fernando de Noronha, 'para
idêntica tabela do Estabelecimento de Subsistência da
7~ Região Militar', ambas do
Ministério da Guerra. - Publíeado no D O
de 23 'de
maio . de 1959
- 231
.f-5.9g5 - Decreto de 15 de maio
de 1959 - Altera Iotação' do
Ministério da Guerra. - Publicado 'no D. O., de 19 de
maio de lB59 Retificado
, no D.a. de '23 de maio de
1959

.

231

-45.9B"5 ' - Decreto de 15 de maio
de 1959. Dispõe' sôbre as
funções de Diretor Geral do
Pessoal da Aeronáutica e do
Centro Técnico da Aeronáutica Publicado no D . O .
de 19 de maio de 1959
232
~5 .Si)7 Decreto de 15 de maio
de 1959. - Transfere funçãoda Tabela Numérica Especial
de Extranumerárío- mensalísta
do Destacamento de Base
Aérea de Campo Grande para
o Hospital de Aeronáutica
dos Aronsos. - Publicado no
D.O. de 19 de maio. de 1959
232
415 .998 - Decreto de 15, de maio
de 1959. - Retifica o artigo
.1I? do Decreto nl? -40.'761,_ de
15, de janeiro de 1957. - Publicado no D • O . de 18 de
maio de lB59
233
45 .999 - Decreto de 15 de maio
de 1~59. - Autoriza o cidadão brasileiro Domicio Gondim Barreto a pesquisar mí-

néríos de zinco, chumbo e
cobre no município de Vazante, Estado de Minas Gerais publicado no D . O.
de -15 de maio de 1959 ....
46.0{)l} - Decreto de 15 de maio
de 1959. - Concede permissão em caráter permanente à
'Tecelagem Textilia S. A. (Seção de retorção e beneficiamento de fibras têxteis), com
sede em São Paulo, Capital,
para funcionar aos domingos
e nos feriados civis e religiosos. - Ainda não foi publicado no Diário Oficial, por
falta de pagamento
4Q . (lO! - Decreto de 15 de maio
de 1959.' Aorova alterações íntrcduzidas nos Estatutos, inclusive 'aumento do
capital-social da Companhia
de Seguros "Cruzeiro do Sul".
- Publicado, no D. O . de 23
de maio de 19594,3.002 - Decreto de 15 de maio
de 1959. ..:...... Aprova o Regulamento do Instítuto Brasileiro
do Sal - Publicado no D. O.
de 22 de maio de 1959 ....•.
46.1JQ3 - Decreto de 1'5 de maio
de 1959 outorga concessão à Rádio Dlfusora do Ma-.
ranhâo Limitada para instalar, uma estação radiodifusora - Publicado no D. O. de
,24 de junho de 1!}59
,.
~fj. 004 Decreto de 16 de maio
de 1959. - Cria uma Embaixada do Brasil na Tailândia.
- Publicado no D. O . de 22
de maio de 1959 ..... . . . . .
~6. oos . .:. . - Decreto de 16 de maio
de 1'959. - Declara de utili.dade pública, para fins de
desapropriação, á-reas de· terreno necessário à construção
ferroviária Brasília-Burubi, no
Estado de Goiás - Publicado
no D.O. de 22 de maio de
1959

234

234-

234

235-

245'

246

24~

~6.,006

- Decreto de 16 de maio
de 1959. - outorga concessão
à Rádio Por Um Mundo Melhor Limitada para instalar
uma estacão radiodifusora. Ainda não foi .publícarío no
Diário Oficial, por falta de
pagamento
. . . . . ..
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46.007 - Decreto de 16 de maio
de 1959. - Outorga concessão à Rádio Difusora M,earim
Sociedade Anônima para ínstalar uma estação radíodif'usora] - Ainda não foi publicado no Diário Oficial, por'
falta de pagamento
24.6
46.008 - Decreto de 18 de maio
de 1959. - Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo Lacerda de Oliveira a pesquisar
diamantes, nos municípios de
Diamantina e Bocaiuva, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D . a . de 22 de
maio de 1959

247

46.009 - Decreto de 18 de maio
. de 1959. - Renova o Decreto nv 40.821, de 23 de janeiro de 1957. Publicado

no

o.o,

T959

247

43.011 - Decreto de 13 de maio
de 1959 - Autoriza a cidadã.
brasileira Aleth de Araújo, a
pesquisar. areias ilmenítícas
nos municípios de Barreirínhas e Primeira Cruz, Estado do lI,.faranhão. - Publicado no D.O. de 22 de maio
de 1259
,'....
Decreto de 18 de maio
de 1959 - Atoríza o cidadão
brasileiro Geraldo SI:1yer Prates a pesquisar minérios de
ferro no município de Betím,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O . de' 22 'de
maio de 1959
'

248

252

brasileiro Sebastião Geraldo
da Silva a lavrar, ouro e diamante no município de Diamantina, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O .
de 22 de maio de 1959

:25Q

46.018 - Decreto de 18 de maio
de 1959. - Autoriza o cidadão
Carlos Kampmann a pesquisar minério de ferro, no município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná no D. a . de
22 de maio \de 1!l59

253.

Decreto de 18 de maio
de 1959. - Autoriza o cidadão
brasileiro Francisco Ferreira
Castelo Branco a pesquisar
areias ílmenítícas e associados no município de Barreírinhas, Estado do Maranhão.
- Publicado no D. O. de 22
de maio de 1959

2'5~

46. (}19 248

4$.012 -

41UH3 --'-o Decreto de 13 de maio
de 1959. - Autoriza o cidadão
brasileiro Francisco Altamirando de Barros a pesquisar
mica e minério de ferro no
município de Rio Piracicaba,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 22 de
maio de 1959

município de Itabirtto,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. 'de 22 de
maio de 1959

46.017 - Decreto de 18 de maio
de 1959. - Autoriza o cidadão

46.0lG - Decreto 'de 18 de maio
de H~5'J - Atoriza o cidadão
brasileiro CarI Rod.erich Raeder a pesquisar rlmeníta no
município de Paranaguá, Estado do Paraná. - Publicado no D.a. de 22 de maio
de 1959

45.016 - Decreto de 181 de maio
de 19'39 - Autoriza a Mineração e Usina Wigg S.A. a
pesquisar minério de ferro,
110

de 22 de maio de
,..........

Pãgs.
46 .O!4 ~ Decreto de 18 de maio
de 1959. - Autoriza o cidadão
brasileiro Francisco Ferreira
Castelo Branco a pesquisar
areias ilmeníticas e associados no munícípío de Barreirínhas, Estado do Maranhân..
- Publicado ·no D.a. de 22
de maio de 1959 .
25()
46,015 - Decreto de 18 de maio
de 1959. Retifica o artiso lodo Decreto n<;l 38.798,
.de 29 de fevereiro de 1956.
Publicado no D. O . de 22
de maio de 195·9
'
251

249

25()

46.020 - Decreto de 13 de maio
de 1959. - Autoriza Mineração Lobato Ltda. a pesquisar
areias ilmeníticas no município de Barreirmhas, Estatado do Maranhão. - Publicado no D.O~ de 22 de maio
de 1959
4:6.021 - Decreto de 18 de maio
de 1959. - Atoriza o cidadão
~)rasileiro Renato de Araújo

2541

10WI

Págs.

Págs.

a pesquisar areias ilmenítíeas
no município de Barreírínhas,
E-stacto do Maranhão. - Publicado no D . O . de 22 de
mala de 1959 .
46.022 - Decreto de 18 de maio
de 1959. - Autoriza a Prefeitura Municipal de Poços de
Caldas a pesquisar bauxita
no município d e Poços de
Caldas, Estado de Minas Geraís. - Publicado no D. O •
de 2-.2 de maio de 19.5·9
~. 023 Decreto de 18 de maio
de 1959. - Autoriza o cidadão
brasileiro Antônio Mo u r ã o
Guimarães a lavrar minério
de fero, no município de Belo
Horizonte, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 22 de maio de 1959
~6 .024

Decreto de 18 de maio
de 1959. - Autoriza o cidadão
brasileiro Renato de Araújo
a pesquisar areias ílmeníticas
no município de Barreírínhas, Est8,do do Maranhão.
- Publicado no D. a. de 22
de maio de 1959 •.•.........

255

25$

256

-

Decreto de 18 de maio
de 1959. - Concede. à S~nta
. Bl~nca - Indústria de Mármore Ltda. autorização para
funcionar como emprêsa de
mineração. Publicado no
D . a . de 22 de maio de 1959

257

-4;1).025 -

195-9

de

1959"

.

• ..•... ~'. . . . . . . . .

258

25&

Decreto de 18 de maio

de 1959. - Autoriza a cidadã
brasileira Julieta Laura Bitancourf de Araújo a pesquisar areias ílmeníticas no município de Primeira Cruz, Estado do Maranhão. - Publicado no D. O:' de 22 de maio
de

1959

Decreto de 18 dê maio
de lS59. - Autoriza o cidadão brasileiro José Pereira
de Oliveira Júnior a pesquísar argila no município de

{(l.028 -

.

. ...•....... , . . . . . . . . .

Decreto de 18 de maio
de 1959. - Autoriza. a cidadão brasileiro
Rena ta de
Araújo a pesquisar areias ilmenítícae no município de
Barreirínhas, Estado do Maranhão.
Publicado no
D . O. de 22 de maio de 1959
-1:3.034 - Decreto de 13 de maio
de 1959. - Retifica o Decreto n? 39.884, de 3 de setembro de 1956. - Publicado no
D. a. de 22 de maio de 1959
.{6.035 - Decreto de 18 de maio
de 1959. ~ Autoriza Mineração Lobato Ltda. 9, pesquisar
areias íhnenítícas no munícíDia de Barreirinhas, Estado
do Maranhão. - Publicado
no D.a. de 22 de maio de

2S't

-46.033 -

48.026 - Decreto de 18 de maio·
de" 19'59. Autoriza :Mineração Lobato Ltda. a pesquíBar areias ilmenttícas no municfpio de Barreirinhas, Estado do Maranhão. - Publicado no D.a. de 22 de maio
4fL027 -

Mogi das Cruzes, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D .O. de 22 de maio de 1959 259
-4.6.029 - Decreto de 18 de maio
de 19'59 - Renova o Decreto
n 9 41.18{), de 19 de março de
1957. Publicado no D . O.
de 22 de maio de 1959
260
.w .03"0- - Decreto de 181 de maio
de 1~59 - Autoriza o cidadão brasileiro Renato de
Araújo a pesquisar areias ílmenítícas no município de
Barreirinhc:.s, Estado do Maranhão. - Publicado no D. O.
de 22 de maio de 1959
268
ML 031 - Decreto de 18 de maio
de 1959 - Autoriza a cidadã
brasileira Neusa Souza de
Araújo
a pesquisar areias
ílmeníticas no município de
Barreírmhas, Estado do Maranhão. - Publicado no D. O .
de 22 de maio de 1959 ..... ~ ssí
~6. 032 Decreto de 18 de maio
de 1959". - Autoriza. a cidadã
brasileira Neuza Souza de
Araújo a pesquisar areias
ilmeníttcas no município de
Barreirínhas, Estado do Maranhão. - Publicado no Diário O [icial de 22 de maio de

253

1959

,.

Decreto de 18 de maio
Autoriza o cidadão brasileiro Cfcero Iridelécío
de Souza a lavrar caulím no

4ô.036 -

de 1959. -

2.2

26-3

2ü~

XXVI!
Págs.

município de Santo Antônio
do Monte, Estado de Minas
Gerais. - Publicado' no·D.O.
de 22 de maio de 19"59 ••.•.
43.037 - Decreto de 18 de maio
de 19'59. - Autoriza a cidadã
bra-sileira Aleth de Araújo a
pesquisar areias ílmeníticas no
município de Primeira Cruz,
~stado do Maranhão. Publicado no D ..O. de 22 de
maio de 1959
~6 . 038

rncipio de Primeira Cruz, Es2U4

265

Decreto· de 18 de maio
de W59 - Autoriza o cidadão
brasileiro Carl Roderich Raeder a pesquisar i1menita no
Municipio de Paranaguá, Estado do Paraná - Publicada
no Diário Oficiol de 22 de
'maio de 1959
~. 045 Decreto de 1& de
maio de .19'5·9 - Autoriza o
cidadão brasileiro
Rodolpho
Pôrto D'Ave a pesquisar diamante e ouro, no Município
de Itupíranga, Estado do Pará

26-S

- Publicado no Diário Of:ctal de 22 de maio de 1959...
-!6.046 - Decreto de 18 de maio

27f>

de .1959 - Autoriza a Emprêsa CosmoDolitana de Comércio e Minêração S. A. a pesquísar mica no Munícípío de
Santa Maria dó Suassuí, Estado de Minas Gerais - Publicado no Diário Oficial de 22'
. de maio de 1959 .... ".....-, .
~6. 047 Decreto de 13 de maio
de 1959 - Autoriza 'AbilÍo Pedro & Filho Ltda. a la vrar
calcário no MuniCÍpio de Rio
Claro, Estado de São Paulo
- Publicado no Duirio Oficial de 22 de maio de 1959..

2'7t

Decreto de .18- de maio
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Josefino ottoni Al-

Decreto de 18 de maio
de 19-59. - Autoriza o cídadão brasileiro Cesário Teixeira Oarmona a pesquisar diamantes nos municípios' de
Grão Mogol e Tunnalina, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O . de 22 de
maio de 1959

-!6.039 -

~6.MO

Decreto de 13 de maio
de 1959. - Renova o decreto
de pesquisa nl? 40.287, de 5
de novembro de 1956. - Publicado no D. O .
22 de
maio de 1959
".... ..

~6.()...11

266

-

de

26'7

Decreto de 18 de maio
de 1959'. - Autoriza
cidadã.
brasileira Julieta Laura Bitancourt de Araújo a pes-

a

blicado no

D. O .

de 22 de
.

257

~6.{l42 -

Decreto de 12 de maio
de lS59. - Autorlza a cidadã brasileira Julieta Laura
Bítancourt de Araújo a pesquisar areias ilrnenítteas no
município de Primeira Cruz,
ESÚldo do Maranhão: - Publicado no D. O ~ de 22 de
maio de 1959 "
"... '"
46.043 - Decreto de 18 de maio
de 1959. - Autoriza a cidadã
brasileira Julieta Laura Bítancourt de Araújo a pesquisar areias ilmenítieas, no mu-

2St

Z,71

.w .13-1:8

cursar areias ílmenítícas no
municípío de Primeira Cruz,
Estado do Maranhão. - Pumaio de 195& .. """.......

:lii

48.044 -

-

ves a pesquisar quartzo e minério de ferro no munícíníe
de Sêrro, Estado de Minas
Gerais, - Publicado no D. O .
de 22 de maio de 1959

tado do Maranhão. Pu~
blicado no D . O. de 22 de
maio de 1959· •.. """ ... "....

Decreto de 18 de maio
de 195-9 - Autoriza a cidadã
brasileira Julíeta Laura Bítancourt de Araújo :), pesquisar areias ílmeníticas no Município de Primeira Cruz, Estado do Maranhão - Publicado no Duirio Oficial de 22
de maio de 195!} . . . . . . . . . . .

·272

~06. 049

268

- Decreto de 18 de maio
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro otto
Antonio de
Càrvalho a pesquisar mica no
'Mu!licipio de Virgolâr..dia, Estado de Minas Gerais - Pub!icado no Diário O[icial de
'22 de maio de 19,5.!J!

.{6.02'0 - Decreto de 13 de maio
de 19.59 - Autoriza a cidadão
brasileira Aleth de Araújo a
pesquisar areias ilmenítícas no

27i\

XX1VIII

tNDICE

Págs.
Município de Primeira' Cruz,
;Estado do Maranhão - Pu-'
blicado no Diàric Oficia; de 22
de maio de 1959
273
~6. Q51 Decreto de 18 de maio
de Hi59 - Autoriza o cidadão
brasileiro Homero de Oliveira
Júlio .a pesquisar mica e pedras coradas, no Município de
Santa Maria do Suassuf, Estado de Minas Gerais - Publicado no Duirio O ticuü de 22
de maio de 195,9 .... • .'. . . . .
273
o{6.052 - Decreto de 18 de maio
de 1959 - Renova o Decreto
n~ 4:0.461, de 3 de dezembro
de 1956 - Publicado no Diário Oficial de 22 de maio de
19"59

.

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

,{'S .053 - Decreto de 13 de maio
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Renato de Araújo' a
pesquisar areias ílmenítícas no
Município de
Barreirínhas,
Estado do Maranhão - Publicado no Diário Oiicuü de 22
de maio de 1959
46.054 - Decreto de 18 de maio
de 1SSS1 - Autoriza a cidadã.
brasileira Neusa
Souza de
Araújo a pesquisar areias ílmenítícas no Município de
Barreirínhas, Estado do Maranhâo Publicado no D.
O. de 22 de maio de 1059_ •. :

4'tL0550, -;- Decreto de 19 de mato
de 1959 - Regulamenta a Lei
n9 3 .~~,9, de 13 de janeiro de
1939, que dispõe sôbre a aposentadoria integral dos jornalistas profissionais, e dá outras providências -- Publicado no Diário O ficiul de 19 de
maío de 1959 ..'..............

Decreto de 19 de maio
de 1959 - Abre, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, o crédito especial de
Cr$ 5.IÜ~O.0:{):n,oÜl para os fins
que especifica - Publicado no
Diário Oticuu de 22 de maio
de 1959' . •

274

- Decreto de 9 de maio
de 19591 - Abre, ao Poder Ju:diciário - Justiça' Eleitoral Tribunal Superior ELeitoral, o

277

277

46.05-9 - Decreto de 1~ de maio
de 1959 - Abre, ao Poder Ju-

diciário - Justiça Eleitoral Tribunal
Regional Eleitoral
do 'Rio Grande do Sul, o cré dito especial de Cr$ 120.GOD,CQi
para o" fim que especifica -Publicado no Dtár~o Ofbia! de
22 de maio de 1959
.
Decreto de 19 de maio
de 195:9 - Abre; ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do
Piauí - o crédito especial de
Cr$ 300. ()1:J<v,OO, para o fim que
especifica Publicado no
iL{.ário O jicial de 22, de maio
de 1959 . ' . .
.
4-fU161 - Decreto de 1G! de maio
de 1959 -' Abre, ao Poder Judiciário - Justiça do Trabalho, o crédito especial ,de o-s
12.600.0o-0,0D', para o ftmque
especifica Publicado
~o
Diário Oficial de 22 de maio
de 19~-9 . .
, .
{t6 .Q62 Decreto de 19 de maio
de H3'59 - Abre, ao Poder Judiciário - Justiça do 'I'rabalho, o crédito especial de Cr$
3.'000.0'00,00, para o fim que
especifica Publicado : no
Diário O ficial de 22 de maío
de 1959 . .
.

27&

46.0'60 -

271

275-

2'75

{.{j.056 -

~6. 057

Págs.
'crédito especial de Cr$
4..800JDQO,OO, para o fim que
especifica Publicado, ~o
lDiário oticio; de 22. de maio
de 1959 . '. •
"
.
.46.058 - Decreto de 19 de maio
de 1959 - Abre, ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe - o crédito especial
de Cr$ 25~. O{)O,O{)t, para o fim
que especifica -. Publicado
no Diârzo Oficial de 22 de
maio de 1959
,
..

273

278

278,

Decreto de 19 de maío
de 1959 ,- Altera a redação do
art. 13 do Regulamento' para
a Base Naval de Salvador,
aprovado pelo Trecreto número 45.191, de 31 de dezembro
de 1958 - Publícado no Diário Oticuü de' 22, de maio ele

-!6.1003 -

277

1959

.

. ...........•• ,.

279

xxrx

ATOS DO PODER EXECU~IVO

Págs.
4-6.();ô4! - Decreto de 19 de maio
de 1959' - Transfere, sem aumento de despesa, Junção de
Tabela Numérica Especial de
Extranumerãrio-mensalista da
Escola Industrial de Teresina"
para idêntica tabela da Diretoria do
Ensino Industrial,
ambas do Ministério da Educação
cultura ..:.- Publicado
no Diário Oficial de 22 de
maio de 1959
, . . 279

e

~.ü{j5

-

Autoriza estrangeiro
a adquirir o domínio útil do
terreno acrescido de marinha
que menciona, em Salvador,.
no Estado da Bahia - - Publicado no Diário O jicuil de 23
de maio de 1959............

279

46.üB6 ....:-. Decreto de 19 de maio
de 1959 - Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio útil
do terreno de marrnha que
menciona, situado no Distrito
Federal - publicado no Diário Oticuü de 23 de maio de'
1959 . . . •
'...

2SQ

280

280

2080

4.05.07'Ü - Decreto de 19 de maio
de 1!}59 -:- Revoga o Decl'eto
n 9 ' 21.929, de 25 de outubro
de 1946 - publicado no Diário, Oiicial. de 23' de maio de
.

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

Decreto de 13 de maio
de HI'59 - Renova c Decreto
n 9 40. S64, de 14 de fevereiro

46.m1 -

281

46.072 - Decr~to de 19 de maio
de' 1959 - Declara sem efeito
o Decreto' n 9 44.137, de 25 de
julho de lS58 - Publicado no
Diário O ticuü de 23 de maio
de 1959 . . ..'
,
,

281

, 46.:073 - Decreto de 19 de maio
de 1959 - .Altera a lotacâo

46. (}74 - Decreto de J 9 de maio
de 1,9-5:f) - Transfere,
sem
aumento de despesa, função
da Tabela Numérica Espcchl
de Extranumerário-mClls8,li sta
do Ministério da Agricultura,
que menciona - Publívado no
Diário Oficial de 23 ele mato
de 1959.
.
'.'
,

281

282

48.075 - Decreto l!1õ' 19 de maio
de 195H --..:.. Altera, a lotação de

repartições
atendi.das pelos
Quadros Permanente e Su·
plementar do Mínislérto da
Agricultura Publicado no

46.069 -

19.:''9 . .

,.....

ae

Decreto de 19 de maio
de 1S'59 - Autoriza a FranceUno Horta
Júniof . & Cia .
Ltda. a comprar pedras preDecr.eto de J9' de maio
de 1959 - Autoriza a firma
Riley & Cia. Ltda , a comprar
pedras preciosas - Publicado
no Diário ottciai de -23 de
maio de 1959
,

1959

Agricultura.- Pub i.co,dG no
Diário Ojir;al de 23 de maio
.1959.
. ..... _. . . . . . . . .

.{'6.(}S8 -

ciosas - Publicado no Diário
Oficial de 23 de maio de 195,9

Publicado no Diàrio Oficial de 23 de maio de

de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Mini"it~~_'io 'da

Decreto de 19 de maio

de 1959 -

46.007 - Decreto de 19 de- maio
de 19-59 - Autoriza ~ cessão
de terreno de marinha e de
acrescido que menciona 110
Estado do Pará - Ainda não
foi publicado no Diir:rio Oficial por falta de pagamento.

Págs.

de Hl5,7 -

280

Diário Oficial C03 23 de maio
de 1959, .
. . ......... .

282

46.'Ü76 - Decreto de 19 de maio
de "195B - Autoriza a Emprêsa .de Luz e Fôrça de Florianópolis S. A. (ELFA) a ínstalar uma usina dicsel-elétrica ~m, Florianópolis, Estado
de Santa Catarina - Publicado no Diário Oficial de 23
de maio de 1959

282

48.077 - Decreto de 19 df' maio
de 1959 - Autoriza :}, Emprêsa de Luz e Fôrça de Florianópolis S. A. (ELE'A) a ampliar suas instalações ~ Publicado no Diário Oiicitü de
23 de maio de 1959
:.

283

46 .1~78 - Decreto de 19- de maio
de 1959 - Altera a lotação de

repartições

atendidas

pelos

Quadros Permanente e Suplementar do Minístéríó 'da Agri-

INDICB

Págs.

Págs.

cultura Publica,do
no
D:ário Oficial de 23 de maio
de 19:-81 . .
.

~6. 085

283

~.679 - Decreto de 19 de maio
. de 1959 - Transfer:~, sem aumenta" de despesas, runções
de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da Agricultura, que menciona - Publicado no Diário C ticuü de
23 de maio de 1959

.

284

.

-4:tLOS2 -- Decreto de 19 de maio
de 12-59 - Autoriza o cidadão
brasileiro Antônio Raphael da
Silva a pesquisar minério de
ferro no Município de Santa
Bárbara, Estado de 1-!.linas Gerais - Publicado no Diário
Oficial de 23 de
maio de
1959.
.
.

28~

43.034: - Decreto de 19 de maio
de 1959 - Autoriza a cidadã,
brasileira Neusa
Souza de
Araújo a pesquisar areias ílmenítícas .no Município de
Barreirinhas, Estado do Maranhão -- Publicado no tIJiário O [icicü de 23 de maio de
195-9

2Sa

46.087 - Decreto de 19 de maio
de 1959 ...:..... Autoriza o cidadão
brasileiro Raul AI vos de Brito
a pesquisar minério de manganês no Município de Urandi, Estado da Bahia - Publicado no Diário Oficial. de .
213 de maio de 1959
283
- Decreto de 19 de maio
de 19.:9 - Outorga à Companhia Paranaense de Energia
fElétrica concessão para distribuir energia elétrica em
Mandaguaçu, Estado do Pa-.
raná, e dá outras providências Publicado no !Diátio O iicuü de 23- de maio de

.{.ti .088

284

1959

289'

.{.().oro - Decreto de 19 de maio
19~ E.stabelcce a freqüência dos sistemas da Companhia Prada de Eletricidade, para os Municípios que
especifica Publicado no
Diário Oficial de 23 de maio
de 1955!.
. . . . . . . . . . . . . .. .

290'

-!>S.09l) - Decreto de 19 de maio
"de 19M - 'Transfere da Prefeitura Municipal de Maricá,
:Estado do Rio de .raneíro,
para o Govêrno do mesmo
Estado a" concessão para distribuir e fornecer energia elétrica na cidade de Maricá Publicado no Diário Oticuü
de 23 de maio de 195·g........

29Cl-

de

285

oi6.083 - Decreto de 19 de maio
de 1959 - Autoriza Minera-

ção Lobato Ltâa. a pesquisar
areias ítmenítícas no Município de Barreírínhas, Estado
do Maranhão - Publicado no
Diário O iicuü de 23 de maio
de .1'959 . .
.

287.

-!Ô.086 - Decreto de 19 de maio
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Carl Roderich Raeder a pesquisar ilmenita no
Município de Paranaguá, Estado do Paraná - Publicado

no Diámo O [icial de :;13 de
maio de 1959 . .

repartições
atendidas pelos
Quadras Permanent~ e Suplementar do Ministério da Agri-·
eultura -- Publicado no Diário Oficial de 23 de maio de
1959

Decreto de 19 de maio
de 1959 - Autoriza a cidadã
brasileira Neusa
Souza de
Araújo a pesquisar areias Ilmenítícas no
Município de
Barreirinhas, Estado do 1\([anhão -- Publicado no D. O.
de 23 de maio de 1959......

46.080 - Decreto de ~9 de maio
de 1959 -- AJtera a lotação de

416.001 -- Decreto de 190 de maio
de 1959 - Autoriza a cidadã
brasileira
Teresa Rodrigues
Larreta de Corrêa, a pesquisar
argila, no Município de Magé, Estado do Rio de Janeiro
-- Publicado no Diário Oficial
"de 23 de maio de 1959 .....

-

286

286

OW.Ú91 - Decreto de ::'9 de maio
-de 1959 -- Concede autorização para funcionar como em~
prêsa de energia elétrica à

ATOS

})O

PODER EXEGu'rr-ro

Págs.

companhia Distribuidora de
Eletricidade do Brejo Paraibano Publicado no Diário
Oficial de 23 de
maio de
,1959 .

•

.

291

46.092 - Decreto de 19 de maio
de 1959 - 'Declara públicas de'
uso comum, do domínio da
União e do
Estado do Rio
Grande do Sul, as águas do
rio "Jaguari" - Publicado no
Diário O [icial de 23 de maio
de 1859

.

.

;. . .

46.093 - Decreto de- 19 de maio
de 1959 - Declara públicas de
mo comum, do domínio do
Estado de Goiás, as águas do
rio "Ll.tges" Publicado no
D. O. de 23 de maio de 1959
46.094 - Decreto de 19 de maio
de 1959 - 'Dá nova redação
ao parágrafo 29 do art. 19 do
Decreto 119 35.951, de 29 de
julho de 1954 - Publicado no
D. O. de 23 de maio de 1959

:491

291

291

46.095 - Decreto de 19 de maio
,de 1959 - Autoriza à Luz e
Fôrça Santo Amaro Limitada
ao instalar um grupo termelétríco no Distrito de Santo
Amaro da Imperatriz, Município de Palhoça, Estado de
Santa Catarina - Publicado
no D .. O. de 23 de maio de
1959 .

295

'46.096 - Decreto de 19 de maio
doe 1959 - Autoriza a Ernorêsa Elétrica Cambraia Ltrui. a

ampliar suas instalações
Publicado no D. O. de 23 de
maio de 1959
'. . . . . . . . .
46.097 - Decreto de 19 de maio
de 1959 - Transfere da Emprêsa Fluminense de Energia
Elétrica S. A., pare, o Govêrno do Estado <ia Rio de Janeiro a concessão .para produção e fornecimento de energia elétrica ao município de
Silva Jardim, Estado do Rio
de Janeiro Publicado no
D. O. de 23 de maio de 1959

Decreto de 19 de maio
de 1959 - Autoriza a .Usínas
Siderúrgicas de Minas Gerais
S. A., a construir para uso
exclusivo. urna linha de transmissão entre a localidade de

04t9.098 -

PlÍg-S._

Acesita e o distrito de Ipatrnga, município de ooronei
Fabriciano, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D.Q.
de 23 de maio de 1959 .....
46.099 - Decreto de 19 de maio
de -1959 - Abre, ao Ministério
da Educação e Cultura, 'o
crédito especial de Cr$ ....
175.000,00 para atender às
despesas de que traia o irem
4 da Lei nO 3.404, de 12 de
junho de 1958, parte referente ao, citado Ministério. PubU,cad.o no D. O. de 23 de
maio de 1959
4:5.100 - Decreto de 19 de maio
de 1959 - Dispõe sôbre a aplicação das taxas gerais da. ta-

293

294.:

bela "D", da tarifa de cada
pôrto, de acôrdo com a Lei
n- 3.244, .de 14 de agôsto de
1957 Publicado no D. O.
de 19 de maio de 1959 .... -.
46.101 - Decreto de 20 de maio
de 1959 Concede o abono
provisório aC\S servidores do
In.stituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Publicado no D. O. de 20 de maio
de 1959
-......
.
-46.1ú2 - Decreto de 20 de maio
,de 1959
Assegura preços
mínimos à produção de juta
e- malva da Bacia Amazônica,
da safra de 1959 - Publicado
no D. O. de 20 de maio de
1959 ., ..... ~ . .. .. .... ... ... . .

293

29(-

46.103 - Decreto de 21 de maio
de 1959 - Concede ao Estado
do Maranhão autorização para- constituir. mediante subscrição pública, a "Centrais
Elétricas do Maranhão Sociedade Anônima", (CEMAR) ---.;
Publicado no D. O.' de 21 de
maio de 1959
46.104 - Decreto de 21 de maio
de 1959 - Outorga à Prefeitura Municipal de Santa Rita
de Jacutinga concessão paro o
aproveitamento de energia hidráulica da cachoeira do Areal
existente no curso d'água denominado Bananal, distrito de
Santa Rita d-e Jacutinga, município do mesmo nome, Estado de Minas Gerais --.:... Publicado no D. O. de 21 de
maio de 1959

295.

295,·

296·:

296'

29'1"
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Págs.
46.105 - D-ecreto de 21 de maio
de 1959 - Concede à Socie~
dade Radiocomunicaçães Limitada autorização para am..
pliar a concessão a que se referem os Decretos ris. 27.986,
de 12 de abril de 1950, e
37.950, de 20 de set-embro de
1955 - Publicado no D. O.
de 3 de junho de 1959 .....•
298
-46.106 - Decreto de 21 de maio
de 1959 - Outorga concessão
à Rádio Itatiaia Limitada para
estabelecer uma estação radiodifusora de ondas médias
- Publicado no D. O. de 27de maio de 1959
298
46.107 - De-creto de 21 de maio
de 1959 - outorga concessão
à Rádio Itatiaia Limitada para
instalar uma estação radiodifusora - Publicado no D.O.
de 2'7 de maio de 1959

Decreto de 21 de maio
de 1959 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a .doação do terreno
que menciona, situado no Município de Ibaiti, no Estado do
Paraná - Pubíícado no D. O.
de 23 de maio de i959 ....
·46.109 - Decreto de 21 de maio
de 1959 Autoriza a aplicação de crédito. de Cr$ .....
8.000.000,00 para construção
de armazéns e silos nos Municípios de Mossor6, Açu . e
Pau dos Ferros, Estado do
Rio Grande do Norte - Pu~
blicado no D ~ O. de 21 de
maio de 1959
·46.110 - Decreto de 21 de maio
de 1959 - Autoriza o S~rviço
do Patrímônío da Uníão a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situada no Município de DJm Joaquim, no
Estado de Minas Gerais
Publi-cado no D. O. de 23 de
maio de 1959
·40.111 - Decreto de 21 de maio
de 1959 - Autoriza o ServiÇo
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situ-ado no
Município da Estância de Amparo no Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de 23
de maio de 1959

Págs.
46. 112 - Decreto ~de 21 de maio
de 1959 - Autoriza o Servico do Patrimônio' da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Mu- '
nidpiode ItapuÍ, no Estado
de São Paulo - Publicado no
D. O. de 23 de maio de 1959
30e
4:6.113 - Decreto de 21 de maio
de 1959 - .Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município de Recreio, 110 Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de 23 de
maio de i959,
301
46 .IH - Decreto de 21 de maio
de 1959 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação dê terreno
que menciona, situado no Município das Flôres, no Estado
de Pernambuco - Publicado
no J). O. de ·23 de maio de
1959 .

301

46. 115 - Decreto de 22 de maio
de 1959 Dispõe sôbre o
uso e a ocupação temporária
de emprêsas -de transporte
marítimo e· dá outras providências - Publicado no D. O .
de 22 de maio de 1959 .....

301

46.116 - Decreto de 22 de maio
de 1959 - Counsídera Guarnição Especial, de Primeira
Categoria a sediada na localidade de Nioaque, MT, Publioodo no D. O. de 22 de
maio de 1959

302

299

46. 117 - Decl''eto de 22 de maio
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Tan1e-r Teixeira a
'Pesquisar cassiterita, tantalíta, columbíta e feldspato, no
município de rpamen, Estado
de Goiás ~ Pubhcado no
D. O. de 22 d~ maio de 1959

302

300

46. 118 - Decreto de 23 de maio
de 1959 Dispõe sôbre as
funções, ou. missões, de C3,ráter transitório --------:- Publicado
no D. O. de 23 de maio de
1959 .

304

399

,46.108 -

299

300

46 . 119 - Decreto de 23 de maio
de 1959 Regula a aplicacão dos efeitos do Decreto
n 9 46.115, de 22 de maio de
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1959 a emprêsas que especí,fica - Publicado no D. O.
de 23 de maio de 1959

304

46. 120 - Decreto de 25 de maio
de 1959 - Concede à "Alian""
ça, Gaúcha Companhia de Seguros. Gerais" autorização para funcionar e aprova os
seus E,3tatutos - Publicado no
D. O. de 26 de maio de 1959

304

48.121 - Decreto de 26 d.e maio
de 1959 - Dá nova redação
aos arts. 1 Q e 2" do Decreto
n Q 43.717. de 19 de maio de
1958 - Publicado no D. O.
de 26 üe maio de 1959- Retificado no D. O. de 2 de junho de 1959

305

46.122 - Decr>eto de 26 de maio
de 1959 - Autoriza a concessão de suprimento de recursos
à Viação Férrea do Rio Grande do Sul e dá outras providências - Publicado. no D. O .•
de 26 de maio de 1959
46.123 - Decreto de 26 de maio
de 1950 - Cria. a Floresta. Nacional de Jaiba e dá outras
providências - Publicado no
D. O.' de 26 d,.e maio de 1959

309

309

46. 124 - Decr-eb de, 26 de maio
de 1959 - Estabelece procedimento para a entrada no Brasil e o sobrevôo do seu t-erritório por aeronaves estrangeiTas não engajadas em serviço
aéreo regular - Publicado no
D. O. de 29 de maío de 1959

310

46.125 - Decreto de' 27 de maio
de 1959- Baixa nGITfl2S para
o aproveitamento d.'efinitivo
dos servidores de que trata
a Lei n Q 125, de 24 de outubro de Hl47 - Publicado no
D. O. de 27 de maio d<~ 1959

314

46.126 - Decreto de 27 de maio
de 1959 ,- T'ransfere, sem aumento de despesa, função da
Tabela Numérica Especial de
Extranumerário Mensalista. da
Colônia Agrícola do Distrito
Feder~l, para idêntica tabela
da Penitenciária Professor Lemos de Brito, ambas db Ministério da Justiç2. e Negócios
Interiores --.:....' Publicado no
D _ O. de 27 de maio de 1959

315
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46. 127 - Decreto de 27 de maio
de 1959 - Retifiea a relação.
nominal a que se refere o parágrafo único do art. 1Q do'
Decreto n- 27.654. de 2(} de
dezembro de 1949.- Publicado
no D. O. de 27 de maio de
1959 . .
,.............
315
46.128 - Decreto de 27 de maio
de 1959 - Extingue e suprime 51 (cinqüenta e um) cargos dos Quadros Pennanen~
e Suplementar do Ministério
das Relações Exteriores - Publícado no D. O. de 1 de junho de 1959 - Retificado no
D., O. de 2 de junho de 1959
46.128-A - Decreto de 27 de
maio doe 1959 - Aprova o Regulamento da Lei de Promoções dos Oficiais do Exército
- .Publicado no D. O. de- 3
de junho de 1959
46.129 - Decreto de 1 de junho de 1959 ....:... Dá nova redação ao art. 9Q do Decreto
n'> 39.324, de 7 de junho de
1956 - Publicado no D. 0-.
de 2 de junho de 1959 .'.....
46.130 - Decreto de 2 de junho de 1959 - Aprova o Re~
gulamento sôbre o alojamento
das tripulações da Marinha
Mercante Publicado no
D. O. de 2 de junho de 1959
- Retificad.o no D. O. de ti
de junho de 1959
46.131 - De-creto de 3 d-e ju..
nho de 1959 - R.egule,menta a
concessão das gratificações
previstas no art. 145, Itens V
e VI da Lei 11 9 1.711, de 28 de
outubro de 1952, aos servidores que exerçam cargos ou
funcões relacionados, com o
serviço da engenharia, no Serviço Público Federal e nas
autarquias, e dá outras providências
Publicado no
D. O. de 4 de junho de 1959
- Retificado no D. O. de 22
de junho de 1959
46.132 - Decreto de ~ de [unho de 1959
Concede o
abono provisório aos, servidores do Instituto Nacional de
Imigracão e Colonização
Publicado no D. O. de 3 de
junho de 1959
'.

315

317

333

:533

342

343

Pâgs.

46.133 - Decreto de 4 de junho de 1959. - ' Concede à
" Aerolínecs Argen tL'12.5"
autcrização para continuar' a
funcíonar na ReDúblic2 - Pubhcado no D. -O: de 22 de
junho de 1959
,.

344

46.134 - Decreto de 4 de junho de 1959 - Conc-ede reconhecimento aos cursos de J.êtras neolatínas e pedapogia
da Faculdade "Auxíhum" dê
Filosofia, Ciências e Letras Publicado no D. O. de 22 de .
junho de 1959
344
46.135 - Decreto de 4 de junho de 1959 Ooncede l'econhecimen to ao curso de auxiliar de enfermagem da Escola de Auxiliares de Enfermagem Sagrado Coração de
Jesus - Publicado no D. O.
de 5 de iunho de 1959
46.136 - D2cr0to .se 4 de junho de 1959 - Concede ~
conhecimento aos cursos de
filosofia e didática da Faculdade-, de Filosofia da Universidade da Paraíba Publicado no D. O. de 25 de junho de 1959
46.137' - 'Dacret.o de 4: de ju-.
nho de 1959 - Aprova o Estandarte do 6<> Batalhão de
Infantaria da Polícia Militar
do Distrito :F'ederal - Publicado no D., O. de 10 de junho de 1959
;..
46.138 - Decreto de 4 de junho
de 1959 - Concede aos Bureau International de L':f:di,tion Mécanique (B.LE.M.)
autorização para funcionar no
Brasil - Publicado no D. O.
de 24 de junho de 1959 ....

345

345

Decreto de 4 de junho de 1959· Declara de
utilidade pública a Maternidade de campinas, com sede

46.140 -

3-16

347

46.142 - Decreto de 5 de junho de 1959 - Abl~e, ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral Tribuna; Regional
Eleitoral de Goiás, o crédito
especial de Cr$ 300.000,00, para o fim que específica - Publicado no D. O.. de 1(, de
junho de 1959 '..............

347

46.143 - Decreto de 5 de junho de 1959 --.:.. Outorga concessão à Rádio Sociedade Educadora Cariri Limitada para
instalar uma estação radiodifusora - Publicado no D. 6.
de 24 de junho de 1959 ....

347

{6.144 - Decreto de 5 de junho
de 1959 - Retifica o art. 1.0
do Decreto n.O 44.7·53 de 27
de outubro de 19,58 .....: Ainda
não foi publicado no Diário
Oficial por fa.lta de paga-

menta. .

Decreto de 5 de junho
de 1959 - Retifica o art. 1.'>
do Decreto n.e 44.955, de 1 de
dezembro de 195.R - Publicado no Diàrio Oficial de 10
de junho de 1959
46.146 - Decreto de 5 de junho
de 1959 - concede a Irmãos
Cioccari Limitada autorízacâo
p21 a funcionar como .emprêsa
de mineração - Publicado no
Diário Oficial de 10 de junho
de 1959 .... ,................
·:16.14'; - Decreto de 5 de junho
de J959 Autoriza o Governe do Estado do. Pará a
pesquisar ouro, no município
de Pôrto de Mós, Estado do
Pará - Ainda. não foi publicado no Diá.rio O jicial por
falta de pagamento .:.......
46.148 - Decreto de '5 de junho
de 1959 - Renova. o Decreto
n. 0 40.095, de 9 de outubro

3~8

46.145 -

34.5

346

46.139 - Decreto de 4 de junho de 1959 - Declara de
utilidade pública a Associação
Cristã de Moços de Sorocaba,
com sede em Sorocaba, , Estado de São Paulo
Ainda
não foi publicado no Diário
Oficial por falta de paga-

mento .

Págs.
em Campína.s, Estado de São
Paulo - Ainda não foi publicado no Diário Oficial por
falta de pagamento
46.141 - Decreto de 5' de junho de 1959 - Abre, ao t'oder Judiciário - Justiça do
Trabalho, o crédito especial
de Cr$ 614.928,00, para o fim
que
especifica - . Publicado
no D. O. de 10 de junho de
1959

346
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349
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de

1956
Publicado no
Diário O iicuü de 10 de junho
de 1959

349

Decreto de ·5 de junho
de 1959 - Altera o art. 1.0
do Decreto n.O 16.628, de 20
de setembro de 1944 - Publicado no Diário' Oficial de
10 de jurUlo de 1959

349

-4() .149

-

~ .150 -:""Decreto de ,5 de junho
de 1959 - Renova o Decreto
n.o 49 .oss, de 9 de outubro
de 1956
Publicado no
Diário Oficial de lO de junho
de 1959 •...................•

Págs.
de Pârto de Móz, Estado do
Pará '- Ainda não foi publicado no Diário O jicial por
falta de pagamento.........
46.157 - Decreto de 5 de junho
de 19,59 Autoriza o Govêrno do Estado do Pará, a
pesquisar ouro no município
de Pârto de Móz Estado do
Pará - Ainda não foi publicado no Diário Oficial' por
falta de pagamento . ~...... .

350

vêrno do Estado do Amazonas a pesquisar ouro, no
- município de Maués. Estado _
do Amazonas - Ainda não
foi publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento ....
350'
Decreto de 5 de junho
de 1959 - Renova o Decreto
n.v 4ú ,{)73, de 8 de outubro
de .1956
Publicado no
Diário Oficial de 10 de junho

46.1'52 -

brasileiro João Hilário da
Cunha, a pesquisar esteatíta
no município de Congonhas,
Estado de Minas Gerais Publicado no Diário' O jicial
de 10 de junho de 1959 .....
46.159 - Decreto de 5 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Jaime Búrígo a
pesquisar fluorita no município de Tubarão, Estado de
Santa Catarina - Publicado
no Diário O ticial de 10 de
junho de 1959
,.....

46.16-0 - Decreto de 5 de junho
de 1959 .
350
de 1959 - Concede autorização à Cooperativa de Con, 4'6,153 - Decreto de 6 'de junho
sumo dos Servidores e Assisde 1959 - Autoriza o Gotidos do Departamento Arvêrno do Estado do Pará, a
diocesano de Ação Social, de'
pesquisar ouro, no município
Natal, a adotar nova catedo Pôrto de Mós, Estado do
goria - Ainda não foi publiPará - Ainda não foi publicado no Diári,o O jicial p01'
cado no Diário O ticial por
falta de pagamento
falta de pagamento
351'
46.1.61 - Decreto de 5 de junho
46.154 - Decreto de 5 de [urino
de 1959 - Declara caduco o
. título de concessão outorgada
de 1959 Autoriza o \Govêrno do Estado do Pará a
à Companhia Fôrça e Luz de
pesquisar ouro no município
Abaetá, com sede na cidade
pesquisar ouro, no município
de Abaeté, Estado de Minas
de Pârto de Mós, Estado do·
Gerais, pelo Decreto número
Pará - Ainda não foi pu21.943, de 14 de outubro de
,blicado no Diário O [icial por
1946 Publicado no Diário
Ojicutl de 10 de junho de 1!}59
falta de pagamento
351
46.155 - Decreto de 5 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão

Decreto de 5 de junho
de 1959 - Autoriza o Govêrno do Estado do Pará, a
pesquisar ouro, no 'município

46.156 -

46.162 - Decreto de 5 de junho
de lSS9 - Autoriza Azevedo
'& Sodré a construir uma linha
de transmissão Publicado
no Diário O lieial de 10 de

Rolim
muni-

de Sáu
Diário
de 1959

352

46.158 - Decreto de 5 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão

46.151 - Decreto de 5 de junho
de 1959 Autoriza o Go-

brasileiro Octavio S.
a lavrar calcário no
cípio de Apíaí, Estado
Paulo - Publicado no
0jicial de 10 de junho

352'

junho de 1959

351

Decreto de 5 de junho
de 1959 - Revalida o Decreto n.o 39.063 de 18 de abril
de 1955, que amlíou a zona
de fornecimento da ocenpa-

46.163 -

352

352

353

353
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Pãgs.
nhía Fôrça e Luz SãD João
do Matipó e restringiu a da
Companhia Leste Mineira de
Eletricidade - Publicado no
Diário Oficial de 10 de junho.
de

1959

354

46.1ü4 - Decreto de 5 ele junho
de '';'959 - Autoriza a Companhia Fôrça e Luz Cachoeirense S. A. a reformar e
ampliar o seu sistema de distríbuíção de energia elétrica

-

publicado no Diário Ofi-

cua

de 10 de junho de 1959
4ô .16'5 - Decreto de '5 de junho
de 1959 Autoriza a São
paulo Light S. A., Servicos
de ,E1etricidade,' a construir
uma. linha de transmissão no
município de Sào Ber-nardo
do Campo, para servir às fábricas Mercedes Benz 8. A.
e Wi1lys Overland do BraSil
S. ,A, - Publicado no Diá1'io
Oficial de 8 de junho de 1959
4{;.166 - Decreto de -5 de junho
de 1959 - Outorga à Prefeitura Municipal de Bonfim
concessão para o aproveitamento de energia hidráulica
da cachoeira de Caquende,
no rio Macaúbas, no distrito
de Piedade das Gerais, município de Bonfim, Estado de
lVIinas Gerais - Publicado no
Diário Oficial de 10 de junho
de 1959
~ .
46. 167 - Decreto de 5 de junho
de 1959 - Transfe l-e, sem aumento de despesa, funções de
Tabelas Numéricas Especiais
de E>.:tro.numerário-mensalista
c~.o Ministério da Agricultura,
que enencíona Publicado
no Diárío Ojicic!Z dê 10 de
junho de 1959 ...........•...
46.163 - Decreto de 5 de junho
de 1939 - Transfere, sem aumento de despesa, funcóes de
Tabelas Numéricas Especiais
de ExtranlLmerál'io-mensalista
do Ministério da Agricultura,
que menciona Publicado
no Diário OficiaZ de 10 de
junho de 1959
46.169 - Decreto de 5 de junho
de 1959 - Retifica o Decreto
n.O 44.481, de 8 de setembro
de 1958
Publicado no
Diário Oficial de 10 de junho
de 1959

354

355

46.170 - Decreto de 5 de julho
de 1959- Ii:stitui um grupo
de trabalho para estudar as
providências nnaís para o
aorovcítamento do Salto-Funil, no rio Paraíba do Sul, e
dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de
5 de junho de U~'59 - Retificado no Di{úioOticia; de
6 de junho de 1959

358

45.171 - Decreto de fi de junho
de Ig39 Disnôe sóbre o
Quadro de Pessoal e a Tabela
de ExtranU111el'áric-mensalista.
do .Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários
e àá outras providências Public:1do . no Diário Oficial
de 8 de junho de 1959.........

358

45.172 - D-ecreto de 8 de junho
de 1959 - Transfere a Comissâo de Organização da
'Trlticultura Nacional (COTRIN) em Comissão de 01'- .
ganízaçâo da. Trttícultura Nacional
e
Armazenamento
Geral (COTRÍN'AG) e dá
outras nrovídêncías - Publicado nó Diário Oficial de 8
de junho de 1959
335
Decreto de ,8, de junho
de 1&59 -- Altera o art. 2.°
do Decreto n.s 43.992, de 8
de julho de 1958, modificado
pelo Decreto n. o 44. 391, de 27
de f1<"ôsto de 191)8 - Publicado
Diário Oficiaz'de 8 de

46. 173 -

356

node

junho

357

..

387

46 . 1'7{ - concede à sociedade
anônima Caísse Generale de
Prêts Foncien; et Iridustriels
autorização para continuar
B.. runcronar na Re-uública Puolícado no; Diá1~o Oficial
dê .22 dê junho de 1959 .....

1959

387

Decreto de 9 de junho
de 1958 Retifica o Decreto n. O 44.044, de 18 de
julho de 1958. que reguloementa a Lei n. o 1.998-, de 1
de outubro de 1953, e di
outras providências - Publicado no Diário Oficial de 22·
de junho de 1959

383

4ô.175 -

357

357

4:5.176 - Decreto de 9· de junho '
de 1959 - Constitui, no Ministério da Educação e Cultura, o Grupo de Estudos da
Jndústria do Livro e dos .Pro-
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Págs ,
blemas do Exterior - Publicado no Diário O ticuü de 22
de junho de 1959
,. .- .
338
4.,6.177 - Decreto de 9 de junho
de 1959 - Concede à sociedade 'Emprêsa. de Navegação
Marajoara Limítada autorização para funcionar como
errrpr~sa de navegação de C2.~
botagem
Publicado no
junho de 1959
389
46.178 - Decreto de 9 de junho
de 1959 - Estende à Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil o disposto no Decreto
n.e 44.609, de 8 de outubro
dé 1958
Publicado no
Diário, O ficiaZ de 9 de junho
de 1959
389
46.179 - Decreto de 9 de junho
de 1959 Funde, sem aumento de despesa, Tabelas
Numéricas ,Especiais de Extranumerários-mensalistas do
Minístério 'da Agricultura,.
que menciona, e dá outras
pro-vidências - Publicado no
Diário Oficial de 15 de junho
de 1959
:............
390
4<i .180 '- Decreto de 9 de junho
de 1959 ...:..- Dá nova redação
ao art. 19 do Decreto número 44. 607, de fi de novembro de 1958' para cumprimento de decísão judicial
- Publicado no Diário oiicuü
de 16 de junho de 1959 .....
391
, 4.6. un - Decreto de 9 de [unho
de 1959 - Altera a lotação
de repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da.
Educacão e cultura -' Publicado no Diário O jicial de
'15 de junho de 1959
391
-46.182 - Decreto de 9 de junho
de 1959 - Autoriza a CeSSa0,
sob o regime de aforamento,
dos terrenos que menciona,
situados no Município de
Florianópolis, no Estado de
,Santa Catarina - Publicado
no Diário Oficial de 22 -de
junho de 1959 . '. . . . . . . . . . . . .
391
Decreto de 9 de junho
de 1959 - Altera, sem aumento de despesa, as Tabe!as
Numéricas Especiais de Extranumerário Mensalista da
Administração do Edifício da

46.183 -

Págs ,

Fazer:.da e da. Alfândega do
Rio de Janeiro, ambas do
Ministérío da Fazenda
!Publicado no Diário Oficial
de 9 de junho de 1959
392
4ô. 184 - Decreto de 10 de junho
de 1959 Transfere, sem
aumento de despesa, função
da Tabela Numérica Especial
de ~tl'an'Umeririo Mensalista do Ministério da Guerra,
que menciona Publicado
no Diário O iicial de 22 de
junho de 1959
.392
46.185 - Decreto de 10 de junho
de 1959 - Transfere sem aumento de despesa, runção de
Tabelas Numéricas Especiais
de Extranumerário mensalista
do Ministério da Guerra Publicado no Diário Oficial
de 22 de junho de 195-9 .•...
~92
46.136 - Decreto de 11 de junho
de 19,59 - Autoriza o "Banco
de La Nación Argentina'! a
funcionar com uma filial no
Brasil, Distrito Federal
Publicado no Diário O jicial
de 17 de junho de Hl5~ ....
393
46.187- Decreto de 11 de junho'
.de 1959 - Autoriza o "The
First National city Bank of
New York' a instalar agências em Belo Horizonte (MG)
e Curitiba. (PR) . - Publicado no Diário O ticuü de 15
de junho de 1959
393
46.188- Decreto de 11 de junho
de 1959 - Declara nulo o Decreto n.o 33.086, de 18 de
junho de ·1953 Publicado
de 1959 .
393
46.189- Decreto de 11 de junho
de 1959 Autoriza a Comissão do Vale do são Francisco 2. aceitar, na sede do
Municínío
de
Palmas de
Monte -Alto, Estado da Bahia,
a doação de uma área de
11.200 m2, de propriedade do
Agrônomo Waldemar Teixeira de Moura e de sua espôsa, D. Nilza Laranjeira
de Moura Publicado no
Diário O ficial de 22: de junho
de 1953
393
46.190 - Decreto de 11 de junho
ele 1959 - Regula o exercício
de runção de . Comando em

Estabelecimento

Militar

de
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Publicado
no
Diário Oficial de 22 de junho

'Ensino

de 1959

46.uíl- Decreto de 11 de junho
de 19,59 - Transfere funções
das Tabelas Numéricas Especiais do Ministério da Aeronáutica, que menciona - Publicado no Diário O [iciat de
22 de junho de 1959
46.192 - Decreto de 11 de junho
de 1959 - Declara de utilidade pública a União dos
Agricultores e Criadores (TI.
N. 'A. C.) com sede em
Frederico westphaien. Estado'
do Rio Grande do Sul
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de,
pagamento " ...... , ... :....
46.Hl3 - Decreto de 11 de junho
de 1959 - Autoriza a cidadã
brasileira Maria de Jesus
'Wendel Mamede a lavrar
minério de ferro no município
de Santana de Parnaíba, Estado de Sáo Paulo - Publicado no Diário O ticial de 23
de junho de 1959
46.194 ---"- Decreto de 11 de junho
de 1959 Autoriza a Companhia Materiais Sulfurosos
Matsulfur a lavrar gípsita no
município de ourícún, Estado de Pernambuco - Publicado no Diário Oficial de
23 de junho de 1959 .... ,...
46.195 - Decreto de 11 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Nicolau Priolli a
pesquisar trípolí no . município de Tatui, Estado de São
'J?aul0 - Publicado no Diário
Oficial de 23 de junho de
1959 .
46.196- Decreto de 11 de junho
de 1959 Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Tobias
Duarte a pesquisar areias ílmenítícas no município de
Pr ímeira Cruz, Estado do
Maranhão - .Publtcado no
Diário O[iciai de 23 de junho
de 1959
'.' .. ,.,
,..
46.197 - Decreto de 11 de junho de 1959. - Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Tobias
Duarte a pesquisar areias ilmenítícas no município de Primeira Cruz, Estado do Mara-

394

394

395

395

396

397

397

nhão. - Publicado no Diário
Oficial de 23 de junho de 1959
46.198 - Decreto de li de junho de 1959. - Autoriza a cidadã brasileira Maria' Pereira
Bem a pesquisar calcário no
município de Matosinhos, Estado de Minas' Gerais. - Publicado no Diário o iicuü de 23
de junho de 1959
46,199 - Decreto de 11 de junho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Tobias
Duarte a pesquisar areias Ilmeníticas no
município de
Primeira Cruz, Estado do Maranhão. - Publicado no Diário
oticuü de 23 de junho de 1959
46,200 - Decreto de, 11 de junho de 1959 - Autoriza o cidadão brnsíleiro Pedro Tobias
Duarte a' pesquisar areias ilrnenítícas no
município. de
Primeira Cruz, Estado do Maranhão. - Publicado no Diário Oiicuil de 23 de junho de
1959.
. ., ,
' . . .. .
46, 201 ~ Decreto de 11 de junho de 1959 - Concede à Cia,
Mercantil e Industrial Ingá,
autorização para
funcionar

398

398

399

399

como emprêsa de mineração.
- Publicado no Diário Oficial de 23 de junho de 1959 400
46.202 - Decreto de 11 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Chrrstian Von Bu10w a pesquisar água mineral no município de Amparo,
Estado de São Paulo. - Publicado no Diário Oficial de
23 de junho de 1959
400
46.203 - Decreto de 11 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Francisco de Assis
Drumond a pescuísar minério
de ferro e manganês no município de Itabira, Estado de
Minas Gerais. - Ainda não
foi publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento ,.... .401
46.204 - Decreto de 11 de ju-,
nho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Pedro· Tobias
Duarte a pesquisar areias llmenítícas no
município de
Primeira Cruz. Estado do Maranhão. - Publicado no DiáTio O Iicial de 23 de junho de
1959 . . .
101

XXXIX

ATOS DO PODEIl EXECU ~IV~

Págs ,

Págs ,

46.205 - Decreto de 11 de junho de 1959 Autoriza a
Comna.nhia Brasileira de Usi.nas -Metalúrgic~).:> a construir,
para. uso exclusivo, uma linha de transmissão entre a
sua usina siderúrgica de Barão de Cocais, Estado de Mi- <,
nas Gerais e' a Usina ele pcti,
da Companhia li'ôrça e Luz de
Minas Gerais. ,-' Publicado no
Diário Oficial de 22 de junho de 1959 . . .
401
46.206 - Decreto de 11. de junho de 1959 ~ Transfere de
Heráclito de Paula, Martins
para Domingos Ferreira Rios a
concessão para a produção e
fornecimento, de energia elétrica ao distrito de oaputtra,
município de Matípó, Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no Diário Oficial de 23 de
junho de 1959 . .
402
46.207 - Decreto de 11 de junho de 1959 - Dispõe sôbre o
Regimento do Colégio Pedro
TI, aprovado pelo Decreto número 34.742, de 2 de dezembro de 1953. - Publicado no
Diário Oficial' de 11 de junho de 19.59 - Retificado no
Diário Oficial de 22 de junho
de 1959 . .

46.208 - Decreto de 12 de junho de 1959 - Concede autorização para o funcionamento
do curso de bacharelado da
Faculdade Goiana de Direito
- Publicado nc Diário O jicial de 12 de junho de 1959.
46.209 - Decreto de 12 de ju. nhí de 1959 - Retifica' a Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
do
Estabelecimento de 'Material,
de Intendência da 3(1. Região
Militar do Ministério da Guerra. - Publicado
no Diário
. Oficial de 24 de junho de 1959
46.210 - Decreto de 12 de junho de 1959 - Transfere. sem
aumento de despesa, funções
de Tabelas Numéricas Especíais de Extranumerário-mensalista do Ministério da. Guerra que menciona. - Publicado no Diário Oficial de 22 de
junho de 1959 . .
"/'. .

A,

402

403

403

46.211 - Decreto de 12 de junho de 1959 - Transfe!'e, sem
aumento de despesa, funções
de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da Guerra, que menciona. - Publiblicado no Diário O jicial de
22 de junho de 1959 . .....
46.212 -

nho de 1959 - Retifica 3, Tabela Numérica' Especial" de

Mensalísta do Est8.Delecimento Regional de Subsistência da
4il< Região Militar, do Ministério da GUerra. - Publicado
no Diário Oficial de 21 de [u'nho de 1959 . .

'l{}6

46.213 - Decret~ de 12 de junho de 1959 - Suprime o artigo 91, do Regulamento para.
a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, aprovado pelo Decreto nv 36.955, ,
de 25 de fevereiro de 1955. Publicado no Diário O ficial de
24 de junho de.] 959 .
409

46.214 - Decreto de 12 de .íunho de 1959 - Aprova o Regulamento para Publicações do
Exército (R/150). Publi-'
cado no Diário Oficial de 26
de junho de 1959 .
409
46.215 - Decreto de 12 de junho de' 1959 - Concede nacionalização à sociedade The
San Paulo Gás Company. Límited, sob a denominação de
Companhia Paulista de Servícos de Gás .. - Publicado no
Diário O jicial de 13 de junho
de 1959. - Retificado no Diário Oficial de 23 de junho de
1959 . . .

,426

46.216 - Decreto de 12 de junho de 1959 - Concede nacionalização à sociedade The Rio
de Janeiro
Tramway, Light
and Power Oompany, Limi-'
ted, sob a denomínacão de Rio
Light S. A. Sérviços de
Eletricidade e Carris. - Publicado no Diário O ticitü de 13
de junho de 1959 - Retificado no, Diário Oficial
15 de
junho' de 1959 - Reproduzido
no Diário Oficial de 18 de junho de 1959 . .
,........
427 .

de

406

406

Decreto de 12 de ju-
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- Publicado no Diário O jicíal de 24 de junho de 1959.

46.217' - Decreto de 12 de ju430
nho de 1959· - Concede nacionalização à
sociedade" São
46.224 - Decreto de 16 de juPaulo Electric Company, Linho de 1959 - Dispõe sôbre
mtted'", sob a denominação de
a lotação de servidores ce"São Paulo - Serviços de Eledidos à R. F .F. S. A. tricidade S. A. s . - Publicado
Publicado no Diário Oficial de
no DiárioOjicial de 13 de ju24 de junho de 1959
43,:)
nho de 1959 . .
427
46,225 - Decreto de 16 de ju46,218 - ooncede nacionalizanho de 1959 - Renova a deção à sociedade. Brazilian Hyclaração de ut.lídade públídro Electric Company, Límí-.
blica a que se refere o Decreted, sob
a denominação de
to n(l 32.282, de 18 de. feveoompanhía
Flu.minense de
reiro de 1953, para fins de de"Enel'g1f1 Hich'elétrica -- Publ;-.
sapropriação, pelo
Departacado
Di/iria Oficial de 13
mento Nacional de Obras Conde junho de 1959. - Retifitra as Sêcas, da área de tercado no Diário .O ficuü de 22
reno situada 110 Município de
de junho de 1959 . ,
428
Santana do Ipanema, Estado de
Alagoas, - Publicado no Diá46.219 - Decreto de 12 de jurio Oficial de 26 de junho de
nho de 1959 - Concede nac.o.'..............
434
1959 .
nalízaçâo à sociedade The City
of Santos Improvements Com46.226
Decreto
de
16
de
jupanv, Limited, sob a denominho de 1959 - Outorga con-'
nação de' "Cidáde de Santos
cessão à Rádio Paulista Li- Serviços de Eletricidade e
mitada para 'instalar uma esG2.S S. A." - Publicado no
tação radiodifusora. - Ainda
Diário Oficial de 13 de junão foi publicalo no Diária
nho de 1959
..........
42B
O jicial por falta
de pagamento .
435
46.220' - DecretodG 12 de junho de 1959 - outorga con46.227
Decreto
de
16
de
jucessão à Rádio Paulista Linho de 1959 - Renova I a demitada. para instalar uma esclaração de utilidade públitação radiodifusora. - Aínda..
ca a que se refere o Decreto
não foi pubfíeado no Diário
nl? 32.492, de 30 de março de
Oficial por falta de pagamen1953, para. fins de desaproto . .
;
,., ..,.
129
priação,
pelo Departamento
46.221 ' - Decreto de 12 de juNacional d> Obras Contra as
nho de 1959 - Declara de utiSêcas, da area de terreno situada no Munícípío de Pelidade pública, para fins de desapropriação pelo
Departatrolína, Estado de Pernambuco. - Publicado no Diámento Nacional de Estradas
de Rodagem, área 'de terreno
110 Oficial de 2G de junho de
necessária à construção da Ro1959 .
.., ... , ..... , , . .
435
dovia BR-31 - ' (Vitória-Bel0
46,228 - Decreto de 16 de ju. Horizonte) no Estado do Esnho de Hi59 - outorga à Prepírito Sô,nto - Publicado no
feitura Ivllli.1icipal de Palmas
Diário Oficial de 24 de junho
concessão para o aproveitade 1959 . . .
429
mento progressivo de energia
4G.222 - Decreto de 12 de juhidráulica do Salto
Pinhal,
nho de 1959 - ' Autoriza, a
no rio Chopin, no distrito e'
aquisição de ações da Emprêmunicípio de Palmas, Estado
sa Centrais Elétricas de Goiús
do Paraná. - Publicado no
Sociedade Anônima. PuDiário O jidal de 24 de junho
blicado no Diário Oticuü de
de 1959
'. . . . . . . . . . . . tl..35
12 de junho de 1959 . .,.,...
429
46.229 - Decreto de 16 de junho de 1959 - Modifica. o De46,223 - Decreto de 16 de jucreto nv 4.6,115, de 22 de maio
nho de 1959 - Prorroga prazo
de 1959, e o Decreto númepara a conclusão de rodovias.

no

I

Aros
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DO PODER EXECuTIVO

Págs .

Págs.
1'0

. Diário Oficial de 23 de junho
de 1959 '.

46.119, de 23 de maio de

1959. Publicado no Diário O [iciiü de 16 de junho de
1959

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

436

46.230 - Decreto de 16 de junho de 1959. -- Altera o Decreto nl? 45.363, de 29 de janeiro de 1959. -- Publicado no
Diário O/leial de 16 de junho
de 1959 . .

43'1

.

46.231 -

Decreto de 17 de junho de 1959 - Torna. ínsubsístente o Decreto nl? 45.647, de
25 de março de 1959. - Publicado no Diário Oficial de
22 de junho de 1959 . .
46.232 - Decreto de 17 de junho de 1959 Declara. de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, . 6 (seis) lotes
dé terreno, no Município e Cidade de Presidente Epiticio,
Estado de São Paulo, para Os
fins que especifica. - Publicado no Diário Oficial de 22 de
junho de 1~59 . .
46.233 - Decreto de 17 de junho de 1959 - Cria função na
Parte Suplementar. da Tabe13, única
de Extranumerário mensalistas
do Conselho
Nacional de Economia. - Publicado no Diário O ticia; dé
22 de junho de 1959
~6.234 Decreto de 17 de junho de 1959 - Altera artigo do
RBr;imento baixado e mandado executar pelo Decreto número 35.187, de 11 de marco
de 1954 .
-- Publicado
Diário Oficial de 22 de junho de 1949 . . .... . . . . . . .
46.235 - Decreto de 17 de junho de 1959 - Concede abono provisório aos servidores do

437

de 1959 .

437

.438

And Fire Insurance Company, Limited,
com sede em
Tokío, Japão, para funcionar
na Repblica, operando em se-

guros e resseguros dos ramos
elementares. ~ - Publicado no

. .

439

440

46.239 - Decreto de 18 de ju~
nho de 1959 - Nomeia osmembros da Comissão Incorporadora da Companhia Hidrelétrica de Campo Grande.
- Publicado no Diário Oficial.
de 18 de junho de 1959

440

46.240 .:-. Decreto de 19 de junho de 1959 - Suprime cargo extinto. Publicado no
Diário Oficial de 19 de jurUJo de 1959
,
,

440

46.241 - Decreto de 19 de junho de 1959 - Dispõe sôbre a
função gratificada de -Assístente do Delegado Fiscal no
Estado de
Pernambuco, do
Ministério da Fazenda. - Publicado no Diário O ticial de
26 de junho de 1959

440

Decreto de 19 de Iunho de 1959 ~ Retifica o Decreto nl? 45.745, de ·7 de abril
de 1959. - Publicado no Diâ-.
rZo O [icuü de 26 de junho de
1959 .

441

46.242 -

no

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - 9~ Região (Ceal'á e Piauí) . - Publicado no Diário ottcio; de
17 de junho de 1959
46.236 - Decreto de 17 de ju000 de 1959 - Concede autorrsação a The Tokio Marine

46.237 - Decreto de 18 de junho de 1959 - Regula a publicação de atos relativos a pessoal da administração descentralizada e dá outras providências. - Publicado no Diário
Oficial de 18 de junho de 1959
46.238 - Decreto de 18 de junho de 1959 - Estipula condições para o preenchimento de funções gra tírícadas e
correlatas no
Departamento
Nacional de Obras de Saneamento. .- - Publicado no
Diário O ticitü de 18 de junho

433

438

46.213 - Decreto de 19 de junho de 1959 - Abre, pelo Mi-

438

nistério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00
destinado . a auxiliar a Prefeifeitura Municipal de Estrêla,
no Estado do Rio Grande do
Sul, na realização da I Exposição Nacional de Suínos.
- Publicado no Duirto Oficial de 26 de junho de 1959 .' 441
46.244 - Decreto de 19 de junho de 1959 - Transfere fun-

ção da Tabela Numérica Es-
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Págs.

Págs.
pecial
de ExtranumerárioMensalista da Escola de Aeronáutica do -Mínistérío da Aeronáutica para idêntica Tabela da Administração do Edifício da Fazenda, do Ministério da Fazenda. Publicado no Diario O jicial de 26
de junho de 1959 . .
46.24:5 -

441

Decreto de 19 de ju-

nho de 1959 - Autoriza Ge-_
raldo Dias a comprar pedras
no.
preciosas. - Publicado
Diário Oficial de 24 de junho
de 1959 .
Decreto de 19 de junho de 1959 - Retifica os Decretos ns , -36.291, de 5 de outubro de 1954 e 37.431, de 7 de
junho de 1955. Publicado
no Diário aticuü de 26 de junho de 1959

442

46.246 -

442

46.248 - Decreto de 19 de jUnho de 1959 - Autoriza estrangeiro _a adquirir fração ideal
do domínio útil do terreno de
marinha
que menciona, situado no Distrito Federal. Publicado no Diârio a ticia;
de 27 de junho de 1959

442

445

Decreto de 19 de junho
de 1959 ao Poder .rudíciário - Tribunal de- Justiça
do Distrito Federal, o crédito
especial de Cr$ 8 _000. OCiO.ÜQ
para: o fim que especificaPublicado no D. a. de 26 de
junho de 1959
46.255 - Decreto de 19 de junho
de 1959 - Dispõe sôbre as nomeações para o QUô,dro do
Instituto de Aposentadoria P.
Pensões dos Bancários - Publicado no D. a . de 19 de
junho de 1959 .......•......

Abre,

Decreto de 10 de junho
de 1959 - Altera o Regimento do Conselho Nacional do
Petróleo, aprovado pelo - Decreto nl? 42 _786, de dezembro
de 1957. - Publicado no D. a .
de 19 de junho de ~959 ..•..
46.257 - Decreto de 22 de junho
de 1959 - Concede autorizacão à Companhia Yasuda
Contra Incêndio e Marítimo.
com seae em Tókio, Japão,
para runcíonar na República.
operando em seguros e resseguros dos ramos elementares
- Publicado no D. O. de 24.
de junho de J959...........
46.258 - Decreto de 23 de junho
de J.959 - Aprova o Regulamento da Escola Nacional d~
Saúde pública, do Ministério
da Saúde ....:. Publicado no
o.o, de 24 de junho de 1959

446

4.46

46:256 -

443

46.249 - Decreto de 19 de junho de 1959 - Extingue Co-Ietoria Federal. - Publicado,
no Diário a lidaI de 26 de
junho de 1959 . .
'143

46.250 - Decreto de 19 de junho de 1959 - Abre, ao Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 3'r3.168. 866,50,
para o fim que especifica. Publicado no Diàrtc Oficial
de 24 de junho de 1959 .....
46.251 - De 19 de junho de
1959 - Autoriza estrangeira a
adquirir, em transferência de
aforamento, fração ideal do
domínio útil de terreno da
marinha que menciona. no
Distrito Federal Publica-

445

445

1959.
46.254 -

46.247 -

Decreto de 19 de [u, nho de 1959 .:»: Autoriza o
Servico do
Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado no Município de Cana do
Reíno, no Es.tado de Minas
Gerais. - Publicado no Diário O [icitü de 26 de _junho de
1959
....•..............

do no Diário Oficial de 24
junho de 1959
46.252 - De 19 de junho de
1959 Autoriza estrangeira
a adquirir em transferência
de aforamento. frações ideais
do domínio útil do terreno de
marinha Que menciona. no
Distrito Federal -- Publicado no D. O. de 24 de junho
de 1959.
,46.253 - De 19 de junho de 1959
-- Abre ao Ministério da F8.zenda o erédito especial de
c-s 272.162,00, para o fim que
especifica ~ Publicado no
1) . .o. de 26 de
junho -: de

443

46.259 - Decreto de 23 de Junho
de 1959 -Aprova o Regimento
da Escola Nacional de Saúde

446

446

447

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Págs.

Págs.
- publicado no D. O. de 24
de junho de 1&59. . .... _....
46. 260 -

~6.207

455

Decreto de 25 de junho

de 1959 - Cria, no con~elho
do Desenvolvimento, Grupo
Executivo a fim de estabelecer,
propor ou promover normas e
meios para .a íntegra da atuação do Govêrno e da, iniciativa
privada no Incremento e r.eestruturacão do sistema de ensino técnico-cíentiríco-proríssional de natureza partacuiar
ou de jurisdição governamenbl Ainda não fOi publicado no Diário Oficial por falta de pagamento
_. . .
46.261 -

de pagamento

.;62

Decreto de 25 de junho

de 1959 - Transfere funções
das Tabelas Numéricas Espeeíads de

Extranumerário-men-

salista do Ministério da Ae·ronáutíca, que menciona ~
Publicado no D. O. de 27 de
junl?-0 de 1959. .:............
46.262 - DBcreto de 25 de runho
de 1959 - Transfere funções
<las Tabelas Numéricas Espeeiaís de Extr~mumerário-men
salista do Ministério da Aeronáutíca, que mencionaPublicado no D. O. de 27 de
Junho de 1959·
Decreto de 25 de junho
de 1959 - Autoriza o Minis..
tério da Aeronáutica a -aceital' doação de
terrenos em
Araucária (PR). - .Publicado no D. O. de 27 de junho
de 1959

462

464

_.

464

Decreto de 26 de junho
de 1959 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos da
Companhi3, de Seguros' Mar.ítímos e Terrestres oonnanca - Ainda não foi publicado
no D. a. r.or f9Jta de pagamento . .
:.........

464

Decreto de 25 de .iunho
de J.959 - Autoriza a filiação
d~ entidade sindical patronal
fi, . Organização . Iriternaetonal
dos Empregadores Aínda
não foi publicado no D. a.
por falta de pagamento .....

464

Decreto de 26 de junho
de 1959 - Concede a sociedade
anõnímc Gilette Safety Razor
Company of Brazíl, autortzação para continuar a runcíonar na República, - Ainda
não foI publicado no D. O.
por falta de pagamento . _.. _

464

45.269 -

46.270 -

46.271 462

46.263 -

463

46.264 - Decreto Ide 25 de junho
de 1959 - Autoriza o Minis-

tério da Aeronáutica a aceitar
doação de terrenos em Juíz
de F'orô, (MG) - Publicado no
D. a. de 27, de junho de 1959

463

Decreto de 25 de [unho
de 1959 - Prorroga por 90 dias,
o prazo a que se refere o art.
'59 do Decreto número 45.401,
de 6 de fevereiro de 1959 Publicado no D. O. de 25 de
1959 .'

463

46.265 -

Decreto de 26 de junho
de 1959 - Concede reconheci..
menta aos cursos que indica.
- Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de
pagamento .
.....

- Decreto de 26 de junho
de 1959 - -Retifica a redação
do artigo 1° do Decreto número 40.119, de 15 de outubro de
H~56, que regulamentou a Lei
número 2.573 de 15. de agôsto
de 1955 - Publicado no D.a.
de 30 ele junho de 1959 .....•
46.268 - Decreto de 2ô de 'junho
de 1959 - Aprova alterações
introduzidas nos Estatutos da
Esperança Companhia de Seg'mos Gerais - Ainda não foi
publicado no D. O. por falta

46.266 -

464

46.272 - Decreto de 26 de junho
de 1959 - Aprova alter-ações
introduzidas nos :Esti:1.tutos da.
Satélite - Companhia de SegUI os Gerais Ainda não
foi publicado no Diário Ofícial
por falta de pagamento
46.273 - Decreto de 27 de Junho
de 1959 - Declaraperempta a
concessão outorgada à Rádio
Belo Horizonte Limitada para
uma. estação radíodírusora na.
cidade df' Belo Horizonte, Estado de Minas Gerias -- Publicado no D. O. Ide 28 de junho de l!i59
46.274 - Decreto de 27 de junho
de 1959 - outorga concessão à
Sociedade
Rádio
Emissora

Continental de Porto Alegre
uma

Limitada para instala!'

464

465

XLIV

íNDICE

Pâgs.

estação radiodifusora -

Pu-

blicado no D. O. de 20 de JU_
, --.
46.275 - Decreto de 27 de junho
de 1959 - Declara perempta
a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emissora Continental Ltda .• para estabelecer uma estação radiodifusora
- Publicado no D. O. de 29
de junho de 1959
46.276 - Decreto de 27 de junho
de 1959 -- Cancela concessão
outorgada à Sociedade Rádio
Emissôra Continental Ltda.
para estabelecer estação radiodifusora Publicado no
D. O. de 29 de junho de 1959

nho de 1959

46.277 - Decreto de 27 de junho
de 1959 - Outorga concessão
à Emissora de Televisão Continental S. A. - TV Continental para estabelecer uma
estação radiodifusora - Publicado no D. 'O. de 29 de
junho de 1959 -, Retific'ado
no D. O. de 2 de julho de
1959 .
46.272 - Decreto de 29 de junho
de 1959 - Altera a redação do
art. 1Q do Decreto nv 40.931.
de 13 de fevereiro de 1957 :PubJic:?do no D. O. de 2 de
julho de 1959

465

465

emprêsa de mineração -

465

4G6

466

da área de terreno situada no

46.230 - Decreto de 29 de .iunho
cJ.e 1959 - Cancela o Decreto
n° 40.759, de 15 de janetro
de lS57 - Publicado no D. O,
de 2 de [ulho de 1959 .... ;...

46.281 - Decreto de 29 de junho
de 1959 - 'Transfere sem. aumento de despesa funções de
Tabelas Numéricas EspecIais

de

Extranumerário-rnensalts-

ta do Ministério da Agricultura que menciona - Publí-

46.282 - D2creto de 29 de [anho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Adriano t;eabra Fonseca a pesquisar minerio de
chumbo no município de Brusque, Estado de Ss.nt& Catarina
- Publicado no D. O. de 2
de julho de 1959
46.283 - Decreto de 20 de junho
de 1959 - Concede à Mineracão Bico d'Arara S. A. autorização para funcionar como

467

467

468

Pu~

blícado no D. O. de 2 de julho de 1959

46.279 - Decreto dê 29 de junho
de 1959 -Renova a declaracão de utilidade pública a que
se refere o Decreto número
32.217. de 4 de fevereiro de
1953. para fins de desapropriecão pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas
Município de i ...f ajor Isidoro,
Estado de Alagoas - Publicado no D. O. de 2 de julho
de 1959. .
_. . . . . . . .

Págs.
cado no D. O. de 2 de julho
de 1959
" - 467

468

46.284 - Decreto de 29 de junho
de 1959 - Autoriza o cldadão

brasileiro Júlio Gonçalves da
Silva a pesquisar diamantes
no município .de Conceícão do
Mato Dentro, Estado d~ Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 2 de julho de 1959.

4:69

46.285 - Decreto de 29 de junho
de 1959 - Autoriza o cldadao
brasileiro José Rosim a, pes-'
quísar quartzo no rnunícípio
de Mont~ Sião, Esta,do de Minas Gerais Publicado 110
D. O. de'2 de julho de 1959

469

Decreto de 2~ de junho
de 1959 --"- Autoriza Plumbum
S. A. Indústria Brasileira de
Mineração a pesquisar minério de chumbo. no município
de Gentio do Ouro, Estado da
Bahia - Publicado no D. O.
. de 2 de julho de 1951)
46.287 - Decreto de 29 de junho
de 1959 - Autoriza 3, Mineração Tcjucana Limitada a pesouísar diamante e ouro no
munícípío de Diamantina, Estado de Minas Ger:,üs - Publícado no D. O. de 2 de julho de 1:350
46.2gS - Decreto de 29 de junho
de 1959 -- Autoriza Magnesita
S . A. a lavrar dolomíta no
munícipío de Sab8.1'â, Estado
de Minas Gerais - Publicado
no Diárzo O iiciat de 2 de [uIho de 1959
46.289 - Decreto de 29 de junho
de. 1958 - Autoriza o cidadão
brasileiro Antônio
Lourenco
Bispo a pesquisar rníca no mlt~.

46.2B6 -

470

470

471

ATOS

XLV

DO PODER EXEC'jT:iVO

Págs ,

Págs.
nicípio de Virgolândia, Estado
de Minas Gerais - Publíeado
no D. O. de 2 de julho de
1958 . ......•...........•.••.•

46. 290 - Decl'eto de 29 de junho
de lS59 - Autoriza o cidadão
brasileiro Gileno de oarlí. a
pesquisar quartzo no mun1c~
pio de Galiléia, Estado de MInas Gerais Publicado no
D. O. de 2 de julho de 1959.
46.291 - Decreto de 29 de junho
de 1959 - Autoriza Plumbum
S. A. Indústria Brasileira de
Mineração a pesquisa!' mmõrío
de chumbo, no município de
Gentio do Ouro, Esta.do da
Bahia - Publicado no D. O.
de 2 d~ ju120 de 1859 .)......
46.292 - Decreto ele 29 de [unho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Antônio Evaristo
Barbosa. a pesquisar mica no
município de Minas NOvas,
Estado ele Minas Gerais -Publicado no D. O. de 2 de
julho de H:5f:1
46.293 - Decreto ele 29 de junho
de 1959 - Concede à Corrêa
& Pereira LUta., autorizacão
para. funcionar como eznprêsa
de mineração - PublicaOo no
D. O. de 2 de julho de 1959
46. 294 - Decreto de 29 de junho
de 1959 - Autorrza o cidadão
brasileiro Joaqulm Inácio Ramínho a pesquisar mica no
munícíoto de Conselheiro Pena
Estado- de Minas Gerais-·
Publicado no D. O. de 2 de
julho de 1959

Decreto de 29 de junho
de 1959 - Autoriza a Cia , Níquel Toca,ntins a pesquisar
calcárco no munícíoio de Corumbá de Goiás. Estado de
Goiá3 -- Pub),!cnC1.o no D. O.
de 2 de jul1:o de 1959

472

45.297 - Decreto de 29 de junho
de 1959 -" Autoriza o cidadão
brasiletro Carlos Eduardo Cor-

476

Decreto de ::10 de junho
de 1959 - Autoriza a cidadã brasileira Maria Auxilíaaora Leite 2. pesquisar minérlos
de cromo e magnésio no Município .de Piauí, Estado de Minas Gerais - Ainda não toi
publicado no Diário Oticial
por falta de pagamento

477

46.299 - Decreto dê 30 de junho
de 1959 - Autoríza a cidadã brasileira Maria de Jesus
Vlendel Mamede a pesquisar
mínérío de ferro, dolomita e
quartzo no município de Santana do Parnmba, Estado de
Sào Paulo - Ainda não foi
publicado no Dlurio Oficial por
falta de pag&mento

47'7

46,298 -

472

473

473

474

46.300 - Decreto de 30 de junho
de 1959 . - Autoriza o cidadão
brasileiro Hélios Santos Caldas a pesquisar OlE'O c diamante no município de Itllpiranga, Estado do Pará
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de na- ,
gamento
477
Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza a Organização Brasileíra de Minérios
Ltd!'l.. (Obrl?vmiD a pescuísar
calcário no munícíoío de Campos, Estado do Riõ de Janeiro
- Aíndc não foi publícado no
Diário Oficial por falta de pa-

4ô.301 -

474

gamento .

4iJ.295 -

46.206 - Decreto de 29 de junho
de 195~ - Autoríza o cidadão
brasileiro Sebs.sti9.0 Rodrigues
de OIiveira a. pesquisai" calcáreo no munlcípío de Matozinhos, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O"
de 2 de julho de 1959 .. , .....

rêa da Costa a pesquisar areía
quartzo e argila no muntcrpio de oaraeuatatuba, Estado de São Paulo - Publicado
no D. O. d~ 2 de julho de 1959

477

475

46.302 - Daereto de 30 de .íunho
de 1959 - Autoriza a cidadã
brasileira Maria Eulália FaInmdes Bec~1:: 8. lavrar calcácãdo no município de Pinheiro Machado, Estado do Rio
Grande do Sul - Ainda não
foi publicado no Diário Oficial.
por falt8.. de pagamento

477

47b

46.303 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autortza o cidadão
brasileiro E~1ios S:1ntos Caldas
a pesquisar om~ e diamante no
município de ltuplranga, Estado do Pará - Ainda não foi
nubltcado no Diário Oficial por
falta de pagamento

477
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46.304 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza a Mineração oabucu Ltda , a pesquisar
reídspato e mica. no município
de Silv8. Jal"dim; Estado do Rio
de Janeiro -- Ainda não foi
publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento .....
46.305 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Carlos Petrone a
pesquisar minério de feno, dolomíta - e quartzo, no município de Sa.ntana. do Parnaíba
Estado de São Paulo - Ainda
não foi publicado no 'Diârio
Oficial por falta de pagamento
46.306 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Archàngelo Lorencini
a pesouísar água mineral no
município de Cachoeira do
It<J,pemerim, Estado do Espírrto
- Santo - Ainda não foi publicado no Diário Oficial por falta de pagamento ..... '.......
46.307 - Decreto de 30 de junho
de 11359 -AutorIza o cidadão
brasileiro Hélios santos Caldás a pesquisar ouro e díamante no município de !tupi,ranga,
Estado do Pará - Ainda não
foi publicado no Diário O [icuil
por falta de pagamento ,. ',' . .
46.30B - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza Indústrias
Brasileiras de Artigos Refratários S. A. - "Ibar", a pesquis ar bauxita e argila no município de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de pagamento .
.... ... ..
46.309 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Hélíos Santos Caldas a pesquisar ouro e diamante no município de Itupiranga,
Estado do Pará - Ainda não
foi publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento
46.310 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Antônio Aureliano
Ferreira a Pesquisar minério
de manganês no 'município de
Itaúna, Estado de Minas Gerais - Ainda não foi publicado no Diário Oficial por falta de pagamento .. ~ . . . .. . . ..

477

477

478

478

478

478

478

Págs.
46.311 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Lourenço Miguel
Amorim a pesquisar calcário
no município de Jacuí, Estado de - Minas Gerais - Ainda
não foi publicado no Diário
Oficial por f:rlt2. de pagamento
478
46.312 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Hélios Santos Caldas a pesquisar ouro e diamante no município de Itupíranga, Estado do Pftl'á - Ainda
não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento
478
46.313 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Moacir Rodrigues
Pereira a pesquisar mica e
quartzo no município de Galiléia" Estg,do de Minas Gerais
- - Ainda não foi publicado
na Diário Oficial por ralta de
. pagallJento . .
"...
478
46,314 - Decreto de 30 de .iunho
,de 1959 - Autoriza a lVIineracão Irapuá Limitada a lavrar
calcário no munícínío de Oaehoeíra do Sul, Estado do RIO
Grande do Sul - Ainda não
foi publica-do 110 Diário O [icuü
por falta "de pagamento .'....
4.78
46. 315 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Renova 3. declaração de utilidade pública a que
se refere o Decreto número
31.421, de 10 de setembro de
1952, para fins de desapropriação, pelo D2.partamento Nacional de Estradas de Ferro, das
áreas de terrenos necessártas
à construcão da variante de
Pedras Altas, na Viação Férrea do Rio Gr2-.nde do Sul Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de pagamento .
478
46,316 - 'Decreto de 30 de junho
de H159 - Autoriza o Departamento de Águas e EnergilJ,
Elétrica do Estado de São
Paulo a. instalar uma usina
termo-elétrica Ainda não
foi publlcado no Diário Oficial
por falta de pagamento .....
479
46,317 - Decreto de 3Ó de iunho
de 19ô9 - Autoriza a Brazilian Hvaro Electl'ic Company
Llmited a alienar parte do
terreno, sito à Estrada Uniâo
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e Indústria não necessária aos
seus serviços, e dá outras provídêncías - Ainda não foi publicado no Diário Oticuü por
falta de pagamento
46.318 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Declara de utilidade pública numa faixa de' ter..
ra destinada a.passagem de
linha. de distribuição de energra elétrica da Oia. de Carris, Luz e Fôrça do Rio de
Janeiro, Limitada Ainda
não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento
:16: 319 - Decreto de 3.G de junho de 1.959 Autoriza a
Prefeitura l\Jlunicipal de Tapes
no Estado do Rio -Grande dó
Sul a ampliar suas instalaçõ.es. - Ainda- não foi publicado no. D. O. por falta de
pagamento
;.......
46.32(} Decreto 'de 3D! de junho de 1959 ' - Transfere da
Prefeitura Municipal de Lagôa Dourada para a Centrais
Elétricas de Minas Gerais Sociedade Anônima a concessão
para distribuir energia elétrica no Município' de Lagõa
Dourada, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. -;- Ainda não foi publicado no D. O. por falta de
pagamento ..... .. . . . . . . . . . . . .
47.321 - Decreto de 30 de Iunho de 1959 - Transfere da
Prefeitura Mun1cipal "de Itutínga, no' Estado de Minas Gerais, para Centrais Elétricas
de Minas GeraIs S. A., a concessão para distribuição de
energia elétrica naquele Município, e dá outras providências. - Ainda nâo foi publicado no D. O. ,por falta de pagamento
46.322 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Transfere da
Companhia Luz e Fôrça Ulha.
Branca para "Centrais Elé'tricas de Minas Gerais S. A. ,
a concessão para produção e
fornecimento de energia elétrica ao Município de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais. - Ainda não foi publicado no D. O. por falta de
pagamento

479

479

479

479

Págs.

46.323 - Decreto de 30 de junho.
de 1959 - Autoriza a. Central
Elétrica de Furnas S .A. a
construir uma linha de transmissão de energia elétrica, entre a Usina Hidroelêtríca de
Peixotos e a cidade de Belo
Horizonte, nó Estado de Minas
Gerais. - Ainda não foi publicado no D. O. por falta de
pagamento
46.324 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza a Companhia Alagoana de Fiação e 'Tecidos a construir uma subestação abaíxadora e uma linha
. de transmissão.- Ainda não
foi publicano no D. O . POl'
falta de pagamento
413.325 - Decreto de 3D de junho
de 1959 Autoriza a Hidroelétríca Melhoramentos Paracatu S.A. a' constituir hipoteca sôbre os seus bens em
favor do Banco do Brasil S.A.
- Ainda não foi publicado no
D. O. por falta de pagamento
46.326 - Decreto de 3Ü' de junho'
de 1959 - Autoriza o Departamento de Águas e Energia
Elétrica do Estado de Sâo
Paulo a construir uma linha
de transmissão. - Ainda não
foi publicado no D. O. por
falta de pagamento

479

479

480

480

46.327 - Decreto de 3D de junho
de 1D59 - Autoriza a -Emprêsa
Sul Brasileira de Eletricidade
Sociedade Anônima a ampliar
o seu sistema ,de transmissão
de energia elétrica no Estado
de Santa Catarina. - Ainda
não foi publicado no D. O. por
falta de pagamento

480

Decreto de 30 de junho
de 1959 - Estabelece a freqüência de 60 ciclos por segundo no sistema da oompanrua
Fôrça e Luz de Casa Branca
- Ainda não foi publicado no
D. O;' por falta de pagamento

4BCl

46.328 -

479

4'3 329 -

479

Decreto de 3<) de junho
de 195!} ,- Desvlncula da con...
cessão de que é titular a Companhia Energia Elétrica da
Bahia, as unidades geradoras
ns , 1 e 2 da. Usina do Dique,
em Salvador, e dá outras providências. - Ainda não foi
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publicado no D . O . por falta
de pagamento .. ,............
46.330 - .. ecreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza a Companhia Energia Elétrica da Bahia
a construir urna linha de
transmíssão de energia elétrica no Município de Salvador,
Estado da Bahia, e dá outras
providências. - Ainda não foi
»uoücado no D. O. por falta
de pagamento

480

480

46.331 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Autoriza a Centrais
Elétricas de Santa Catarina
Sociedade Anônima a construir uma linha de transmissão de energia elétrica de Rio
d'Una, Munícípio de Irnaruí,
a Henrique Lage, Município de
Laguna, Estado de Santa Catarina, - Ainda não foi publícado no D. a , por falta de

pagamento

480

46.332 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - outorga à Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasíl (NOVACAP)
concessão para o aproveitamento progressivo da energia
hidráulica da cachoeira do
.earanoá, existente - no rio do
mesmo nome, situada na área
determinada pela Lei n Q 2.874,

Págs.
• de 19 de setembro de 1956,
para a Capital Federal do
Brasil no E-stado de Goiás.
- Ainda não foi publicado no
D.a. por falta de pagamento 4S0
46.333 - Decreto de 3'1) de junho
de 1959 - Autoriza o cidadão
brasileiro Mário Gonçalves de
Medeiros a pesquisar cassiterita no Municpio de Aeari.:
Estado do - Rio Grande do
Norte. - Publicado no D. a.
de 2 de julho de 1959
400
46.334 - Decreto de 3ü de junho
de 1959 - Declara de utilidade
pública e autoriza a desapropriação de imóvel necessário
ao serviço do Exército Brasileíro. - .vínda não foi publicado no D. a. por falta de pagamento .,
,
~ . ',.
.w2
46.335 - Decreto de 30 de junho
de 1959 - Cria o estandartedistintivo para' o 39' Batalhão
de Engenharia de Combate.
_ Ainda não foi publicado no
D. a. por falta d~ pagamento
48246.336 - Decreto de 3{)1 de junho
de 1959 - Dá nova redação
ao art. 54 do Regulamento do
Colégio Militar (R-69) e suprime o art. 47 do' mesmo
Regulamento. - Publicado no
D.a. de 1 de julho de 1959 .. 482

íNDICE DO APENSO
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Págs.
Decreto de 9 de julho
de 1958 Concede permissão à Companhia Telefônica
Brasileira para assentar um
cabo telefônico submarino entre o Distrito Federal e a cídade de Niterói, Estado do Rio
de Janeiro. Publicado no
D.O. de 16 de abril de' 1959 ..
Decreto de 24 de julho de 1958 -- outorga con··'
cessão à Mossoró Rádio Sociedade Limitada para instalar uma' estação· radiodífusara. - Puhlicado no D. O.
de 23 de abril de 1959. -Retificado no D. a. de 14 de
maio de HJ59

Decreto de 20 de outubro de 1958 -- Concede permissão em caráter permanente, a Olinkraft S. A., Celulose e Papel, estabelecida em
Lajes, Estado de Santa Catarina, para funcionar nos dias
destinados a repouso. - Publicado no D. a. de 7 de abril
de 195-9 .........•...........

44.712 -

44.03'4 -

487

44. 117 -

487

44 .873 - Decreto de 26 de novembro de 1958 Concede
permissão para Q.ue a fábrica_
de silicato de sódio, situada
nesta Capital, da Companhia
Imperial de Indústrias Químicas do Brasil, funcione aos
domingos e nos feriados civis

488
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e religiosos. - Publicado no
D. O. de 23 de abril de 1959
44 .877 - Decreto de 26 de novembro de 1958 - Concede,
em caráter permanente, auto-.
rízação para Usina Oolombma
S. A., estabelecida em São
Oaetano do Sul, funcionar aos
uomingos e nos feriados cíPublivis ou religiosos. eado no D. O. de 18 de abril
de 1959

Decreto de 20 de dezembro de 1958 - Concede à
Companhia Real Holandesa
de Aviação "KLM" (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N. V.), autorização para
continuar a funcionar na Re-

45.070 -

pública. - Publicado no D.
O. de 10 de junho de 1959.

45 .143 -

Decreto de 30 de de-

zembro de 1958 -

Aprova o

Regulamento do Departamento de Provisão Geral (R·154)
- Publicado no D. O. de 18
de abril de 1959 ...........•
45. 144 - Decreto de 30 de dezembro de 1958 - Aprova o
Regulamento da D i r e .t o r i a
'Geral de Remonta e Veterinária. - (Publicado no D. O.
- Seção I - de 8 de janeiro
de 1959 e republícado no de
10 do mesmo mês e ano)
Retiticacão: Retificado no D.
O. de 18 de junho de 1959 "

'. . . . ..

Decreto de 13 de janeiro de 1959 - Outorga concessão à Rádio Difusora do
--Maranhão Limitada para íns.talar uma estação radíodirusara. - Publicado no D. O.
de 24 de abrrl de 1959

49·1

494

Decreto de 2 de te-

- vereíro de 1959 ...:.... outorga
concessão ,à Rádio Difusora
Brasileira 60ciedade Anôníma para instalar uma esta-

49~

49,)

49~

498

45.592 - Decreto de 23 de março de 1959 Concede à
União Brasil Bolívia de Petróleo S. A. autorização para
i uncionar. Publicado no
D. O. de 9 de abril de 1959

498

45.594 - Decreto de 23 de março de 1959 - Concede à Petrolansa Petróleo Andino
Sociedade Anônima, autoriza':'
ção para. funcionar. Publicado no D. O. de 3 de abril
de 1959
:.............

496

':1.5.597 - Decreto de 23 de março de 1959 - Declara de utí!idade pública a Fundação

45.213 -

45.369 -

Págs ,

ção radiodifusora. _. Publi488
cado no D. O. de 24 de junho de 1959
45.504 - Decreto de 27 de fevereiro de 1959 Concede
permissão à S. A. Indústrias
ReUl~idas F. Matarazzo, com
Fábnca de Cal, no local denominado Vau Novo, Munícípio de Santana de Parnaíba,
Esta?-o de São Paulo, para
funcíonar com suas Seções
488
de Fornos aos domingos e
nos feriados civis e religiosos. ' - Publicado no D. O. de
22 de junho de 1959
45.525 - Decreto de 3 de março de 1959 - outorga concessão à Rádio Difus5.o Sul Riograndense Limitada para instalar uma estação radiodifu489
sora. - Publicado no D. O.
de 17 de abril de 1959
145.527 - Decreto de 3 de mar-.
ço de 1959 - Declara de utilidade pública o "Clube dos
Subtenentes e Sargentos de>
489
Exército da Guarnição de Niterói e São Gonçalo", com
sede em São Gonçalo, Estado
do Rio de Janeiro. - Publícado no D. O. de 4 de abril
de 1959
-. .. .. •

45.147 - Decreto de 3D .de dezembro de 1958 - Aprova o
Regulamento da D i r e t o r i a
Geral de Intendência (R-185).
(Publicado no Diário Oficial
- Seção I - de 8 de janeiro
de 1959). - Retificação: Retificado no D. O. de 18 de junho de 1959
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Amazônica, com sede em Ma ..
naus, Estado do Amazonas.
- Publicado no D. O. de 9 de
abril de 1959
45.598 - Decreto de 23 de mar..
ço de 1959 - Declara de utíJidade pública a Sociedade
Defensora - dos Proprietários
da Ilha do Maruim, com sede

497
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em Recife, Estado de Per'"
nambuco, ~ Publicado no D .
.o. de 24 de junho de 1959- '."
45.599 - Decreto de 23 de março de 1959 - - Aprova a mu...
dança da denominação social
da Novo Mundo - Companhia de Seguros, Terrestres e
Marítimos para Novo Mundo
Companhia Nacional de
Seguros Gerais. - Publicado
no D. O. de 3 de abril de
1959

. •.•...................

Decreto de 23· de março de 1959 Concede per"missão, em caráter permanente, à Companhia ourvelana Agro-Ind u s t r i a 1, com
sede em Ourvelo, Estado de
Minas Gerais, para funcionar aos domingos e nos reriados civis ou religiosos. Publicado no D. O. de 2 de
junho de 1959 ............•.
45.607 - Decreto de 24 de março de lS59 - Concede reco...
nhecimento ao curso de ba~·
charelado da Faculdade de
Direito de Passo Fundo. Publicado no D. O. de 5 de
maio de 1959
•
45.612 - Decreto de 24 de março de 1959 - concede reconhecimento aos cursos de Filosofia, Geografia e História
e Letras Neo-Latinas da Faculdade Católica de Filosofia,
Ciências e Letras de Petrópolis. - Publicado no D. O.
de 28 de abril de 1959
45.627 - Decreto de 24 de marco de 1959 Autoriza 'es··
trangeíra "a adquirir fração
ideal de domínio útil do terreno de acrescidos de marinha que menciona, no Distrito" Federal. - Publicado no
D. O. de 12 de maio de 1959
45.641 - Decreto de 25 de marco de 1959 - Altera o art. 1"·
do" Decreto n 9 28.495, de 14
de agôsto de 1950, - Publicado no D. O. de 14 de abril
de 1959 ...... ,..............
45.665 -- Ilecreto de 30 de março de J.959 -- outorga concessão à Sociedade Rádio
Oamaqüense Limitada 'para
Instalar uma estação radío-

49'1

498

45.600 -

498

498

Págs.
diíusora. -- Publicado no D.
O. de 24 de abril de 1959
500
45.663 -- Decreto de 3J. de março de 1959 Concede o
abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Fe-deral" da Paraíba. - Retificado no D. O. de 4 de abril
de 1959 ... ' .",...............
500
45. 671 - Decreto de 31 de mar. ço de 1959 - Abre ao Ministério da Fazenda o Crédito
especial de crs 38.033.058,60,
para o fim que específica. -,Publicado no D. O. de 3 de
abril de 1959
500
45.672 - Decreto de 31 de março de 1959 - Abre, ao Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 200.000.000,00,_
a que se refere a Lei número 3.470, de 28 de novembro de 1958. - Publicado no
D. O. de 3 de abril de 1959
501

45.673 -- Decreto de 31 de março de 1959 -- Transfere, sem
a umento de despesa, função
de contínuo, referência 23,
da Tabela única de Extranumerário-Mensalista do Mi.
nistério da Agricultura para
idêntica Tabela do Departamento Administrativo do Serviço Público, e dá outras providências. - Publicado no D.
O. de 3 de abril de 1959 ... "501
Decreto de 31 de março de 1959 - Autoriza a cessão do terreno nacional ínterior que menciona, situado fi,
montante da Estrada do Su··
maré, nos altos da Serra da
Carioca, no Distrito Federal.
- Publicado no D. O. de 24
ele junho de 1959 ,.........

45.675 -

498

499

499

Decreto de 31 de março de 1959 -- Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a. acei tal' a doação do terreno . que menciona, situado
no Município de São Luís
Gonzaga, no Estcudo do Rio
Grande do SuL -- Publicado
"no D. O. de 3 de abril de 1959
45.677 - Decreto de 31 de março de 1959 - Autoriza o Ser.viço do Patrimônio da União

501

45.676 -

502

LI

Págs.
a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no MUN
nicípío de Parati, no Estae!0
do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de 3 de abril
de 1959
.
~5.678 Decreto de 31 de março de 1959 - Autorizá o Ser-

502

Págs.

viço do. Patrímônío da União
a aceitar a doação do terreno que menciona, situado
no Município de Palmeira da:5
Missões, no Estado do RIO
Grande do Sul. - Publicado
no D. O. de 3 de abril de
1959

.
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Figuram neste volume os decretos que, "expedidos no sequndo
trimestre de 1959, foram publicados no «Diário Oficial» até o segundo dia útil do trimestre seguinte.
Às datas de publicação, retificação e reprodução estão indicadas no índice.
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DECRETO N9 45.e79 -

ABRIL DE

DE

1

DE

1959

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia de Seguros _Guarani.

o Presidente da R.epública usando
da- atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n 9 2 . 063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1'? Ficam aprovadas as alterações introduzidas \ nos Estatutos da
Companhia de Seguros Guarani, com
sede nesta capital, autorizada a Iun-cionar pelo Decreto nv 16. 392, de 22
de agôsto de 1944, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em lO de outubro de
1958.
Art. 2° A Sociedade continuara integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 195!1;
138<1 da Independência e 71'? da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando

Nóbrega. ,

DECRETO N. 9 45.680 - DE
ABRIL DE 1959

1.9

DE

Concede à Petróleo da Bolivia S. A.
"- Petrobol autorização para funcionar.

o Presidente da República usando
da -autorização que lhe confere o ar-

tigo 87, n.º r, da constituição decreta:
Art. 1.9 E' concedida à Petróleo
da Bolívia S. A. _ Petrobol, com
sede na cidade do Rio de Janeiro,
autorização para funcionar como emprêsa de mineração de petróleo, asfalto e gás natural, para os fins previstos no Tratado sôbre a saída e
aproveitamento do petróleo boliviano, promulgado pelo Decreto n.v '"
3 .131, de 5 de outubro de 1958, 'e
nas Notas Reversaís de 29" de março
de 1958, trocadas entre os Governos
do Brasil e da Bolívia, ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir
as prescrições decorrentes dos mencionados convênios internacionais.
Rio de Janeiro, 1.9 de abril de 1959,
138.<1 da Independência e 71.9 da República.

°

JUSCELINO

KUBI'J:SCHEK.

Cyrillo Júnior.

DECRETO N;9 45.{i81
ABRIL DE 1959

-DE

1

DE

Concede o abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Federal de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da - Constituição e
tendo em vista o disposto no § 1. 9
do art. 2. 9 da" Lei n .v 3.531, de 19
de janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores ínatívos da Caixa
Econômica Federal de Pernambuco o
abono provisório conoedido pela Lei
n 9 3.531, de 19 de janeiro de lH59.

no PODER ExECUTIVO
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p...rt. 2 .9 para' o fim previsto no
artigo anterior, serão oosel'~ad.?s os
dispositivos do Decreto n ,v 42-.3;)9, de
23 de janeiro de 1959
Art. 3, Q As vantagens financeiras
de que trata êste decreto serão pagas a partir de 1. 9 de janeiro de
1959.

Art. 4. Q O abono de que trata êste
decreto correrá à conta cios recursos
próprios da entidade.
.
Art. 5. Q :B::ste decreto entra em vigOL' ria data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 1 de abril de
1959, 138. 9 da Independência e '11.0
da República.
JUSCELINO . KUBITSeHEK'

Lucas Lopes

DECRETO NQ 45.682 ABRIL DE 1959

DE

1

DH

Concedo o abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Fe"deral ão Estado do Rio.-

o' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da
Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 19
do art. 29 da Lei 11'> 3.531, de 19 de
janeiro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa
Econômica Federal do Estado do Rio
o abono provísório concedido pela
Lei nO 3.531, de 19 de janeiro de
1959.
Art. 2." Para o fim previsto no
artígc anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto n9 45.359, de
28 de janeiro de 1959.
Art. 39 As vantagens financeiras de
que trata êste Decreto serão pagas
a parttr de 19 de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de que trata êste
Decreto correrá à conta dos recursos
próprros da entidade.
Art. 59 f:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 1 de abril de
1959, 1389 da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N° 45.683.
ABRIL DE 1959

DE

1

DE

Concede o abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Federal do Maranhão.

O . Presidente da República, usando
da atribuição que
lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 10
do artigo 29 da Lei n Q 3.531, de 19
de janeiro de 1959, decreta:
Art. 1Q Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da CalX:J.
Econômica Federal do Maranhão o
abono provisório concedido pela Lei
n 9 3.531, de 19 de janeiro de' 1959.
Art. 2t,l Para o fim previsto no artigo
anterior, serão observados os dispositivos do Decreto ni? 45.359, de 28
de janeiro de 1959.
Art. SI! As vantagens fínancetras de
que trata êste Decreto serão pagas
a partir de 1 de janeiro de 1959.
Art. 4Q O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 59 ltste decreto entra em vig-or
na data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 1 de abril de
1959, 1380 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes.

DECRETO N.9 45.684
DE ABRIL DE 1959

DE

I.'?

c-s

Eleva para
1.000 .coo. 000,00 o
limite lixado pelo Decreto número
41.003, de 25 de fevereiro de 1957,
e
outras providências.

aa

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n. Çl I da Constituição Federal e à vista do que dispõe o artigo 9. § 2. o inciso !II da Lei nü-'
mero 2. 14:5 de 29 de dezembro ci.e
1953, decreta:
ç

Art. i .Q Fica elevado para Cr$
:.OüO.OOO.OOO,O<J (um bilhão de cruzeiros) o limite fixado pelo ars. 1.<1

5
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do Decreto n. Q 41.003, de 25 de fevereiro de 1957.
Art. 29 O prazo para a restituí-ç:J.o, pelo Banco NaclOnal de Crédito
Cooperativo, da importância a que se
refere o art. 1. 9 , dêste Decreto, fica
fixado em 60 (sessenta) meses da
data do recebimento de cada. par-cela.
Art, 3. Q l1:ste Decreto entrará em
vigor na' data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o,
Rio de Janeiro, em 1. Q de abril de
1959; 138, Q da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO KDBITSC"'rlEí!

Lucas Lopes
Mário M eneçhetii

DECRETO N.'? 45.685
. DE ABRIL DE 1959

DE

1.9

Concede o abono provisório aos servidores do Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura 3.:).
Região (Bahia e S erqipe) .
O Presidente da República, usan-

do da atríbuícão que lhe contere o
artigo 87, item I. da Constituição e
tendo em vista o disposto na § 1 , '?
do Art. 2,'? da Lei n .v 3.:531, de 19
de janeiro de 105ft. decreta:
Art. 1.<:> Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Conselho Regional de Engenhal'iR. e Arquitetura
3.~ Região
(Bahia e
Sergipe) o abono provisório concedido pela Lei n. o 3.531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2. <:> Para o fim previsto no
artigo anterior, serão observados os
clísposítívos do Decreto n. 9 45.359, de
23 de janeiro de 19: 9.
Art. 3 . o As vantagens financeiras
de que trata êste Decreto serão pagas
a partir de 1. '? de janeiro de ~95g..
Art; 4. <:> O abono de que trata
ôste decreto correrá à conta dos re1::llrSOS próprios da entidade.
Art. 5. '? ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publícacão, revo.gadas as disposições em ,contrJ1rio.
Rio de Janeiro, em 1. Q de abril de
1959; 138. <:> da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

DECRETO N.o 45.686 ABRIL DE 1959

1

DE

DE

Concede o abono provisório aos servidores do Conselho Regío1U1l lU
Engenharía e Arquitetura a.a.
Reçiiio (São Paulo e Mato Grosso).

O Presidente da República, usando
de. atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da consütuícão e tendo

em vista o disposto no § 1,9 do art ,
2.9 da L-ei n.v 3.531, de 19 de janeiro
de 1959, decreta:
I
Airt. 1.9 Fica estendido ao pessoal
ativo e, servidores inativos do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 6.a Região (São Paulo
e Mato Grosso) o abono provisório
concedido pela Lei n,v 3.531, de 19
de janeiro de 1959,
Art. 2,9 Para o fim prevista no
artigo anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto n.v 45.359, de
28 de janeiro de 1959.
.
ATt. 3. 9 As vantagens financeiras
de que trata êste Decreto serão pagas a partir de '1.9 de janeiro de
1959.

Art. 4.9 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5.9 ~te decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 1 de abril de
1959, 138.9 da Independência e 71.9
da Repúl?lic.a.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Fernando Nóbrega.

DECRETO NQ 45.637 DE

DE

2

DE A3RIL

1959

Autoriza a cessão do terreno nacional
interior que menciona, situado &
montante da Estrada do sumaré,
nos altos da Serra da Carioca, 110
Distrito Federal.

KUBIT'SCHEK

Lucas Lopes
Fernando Nóbrega

.Aínda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO NQ 45.688
ABRIL DE 1959

DE

2

DE

Cria o Núcleo Colonial Bernardo
SC?'y'ã?> em terras situadas no Mutucuno de Araçuacema, no Estado
de Goiás.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.tigo 87, n. 9 1, da Constituição Federal. e, nos têrrnos do parágrafo
único do art. 5.9 , do Decreto-lei número 6.117, de 16 de dezembro de
1943, decreta:

Art. 1.9 Fica criado o Núcleo CoIoníal Bernardo Sayão, no Município
de Araguacema, no Estado de Goiás,
em terras doadas ao Instituto Nacional de Imigração e Colontzaçâo pela
Lei n,v 1 .430, de 11 de dezembro de
1956 e Decreto n,v 1, de 17 de janeiro
de 1957. ambos do Govêrno do Estado
de Goiás. '
,
§ 1.9 A área do Núcleo a que se
refere o presente artigo. é constituída de 96.800 hectares descrita na escritura pública de doação, lavrada em
29 de julho de 1958. no 3.9 Ofício de
Notas, da Comarca de Goiânia.
§ 2.9 Passarão, igualmente, a constituir 'área do Núcleo Colonial Bernardo Sayão quaisquer áreas na região, que o referido Instituto venha
a adquirir a qualquer título.
Art. 251 ~te "Jecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposícões em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de abril de
1959; 138. 9 da; Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORETO

N9
ABRIL

45.639
DE 1959

DE

2

DE

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanentes e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de
ereta:
'
Art. 19 Fica alterada a lotação
numérica de repartições atendidas

pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura.
aprovada pelo Decreto nv 37.583, de
11 de julho de 195'5, para efeito de
serem transferidos um cargo da carreira de Agrônomo Cafeicultor e um
cargo da carreira de Agrônomo Fruticultor, ocupados por Luiz Gonzaga
Vieira dé Castro e Auto Timm Fontes, da lotação permanente da Diretoria da Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Departamento Nacíonal da Produção Vegetal, para lotação de igual natureza da Inspetoria
Regional da Divisão de Fomento da
Produção Vegetal. no Estado do Ri.o
de Janeiro, do mesmo Departamento.
Art. 29 l'l:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
',Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 2 de abril de
1959, 1-89 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mãrio taeneanett;
DECRETO N0 45.690
ABRIL DE 1959

DE

2

DE

Dispõe sõbre a lotação de servidores
cedidos à R.F.F.S.A.

o P-residente da República, em CUIDprímen to ao disposto no art. 15, §, 49 ,
da Lei n.O 3.115, de 16 de março de
1957. de acôrdo com
art. 69 do Decreto nv 43.549, de 1{) de abril de
1958, e usando da atribuição que lhe
confere o art. 87, item 1, da Constituição, decreta:

°

Art. 19 Ficam lotados, nas repartições do Mímstér!o da Viação e Obras
Públicas, indicadas por ·~~t.e decreto,
os seguintes servidores cedidos à Rêde Ferroviária Federal Sociedade Anônima:
I - no Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais:
1 - Severino Narciso Barbosa, Motorista, referência 23, da Tabela Numérica de Extranumerãr'ios-mensalistas da Estrada de Ferro Madeira-Ma-

more'

II ~ no Departamento dos Correiose Telégrafos:
a) na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Ceará:

ATOS

no

PODER

1 - Ruth Saraiva Façanha, Dactilógrafo, classe O, do Quadro VI do
Ministério da Viação e Obras Públicas;
b) na D~retoria Reg~onal do Pará:
1. Gladston Faria de Carvalho,
Agente Administrador, referência 24,
da Tabela Numérica de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança; '. 2 - ' Antônio Rocha. Aprendiz, referência 13, da Tabela Numérica Esnecíal de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
3 - Francisco Chagas de Sousa,
Aprendiz, .referência 13, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;
4
Orlando dos Anjos Silva,
Aprendiz, referência 13, da Tabela
Numérica Especíal de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;
.
5 -:' Raimundc Machado de Lima,
Aprendiz, referência 13, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;
6 - Joaquim Gonçalves Evangelista, Artífice, referência 15, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerá,.
rios-Mensalistas da Estrada de Ferro
.de Bragança;
7 - Francisco Chagas, Artífice, ref erêncía 17, da Tabela Numérica Especial de Extí'anumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
, 8 - Otacilio Soares da Silva, Artífice, referência 17, da 'Tabela Numérica 8special de Extranumel'áriosMensalistas da Estrada de Ferro de
Brazanóa:
9 0-:.. ÍvI~noel de Sousa Costa Artífice, referência 17, da Tabela Nurné-:
rica Especial de Extl'anumel'áriosMensalistas da Estrada de Ferro de
Bragança;
10 - Raimundo Herculano de Oliveira, Artífice, referência 17, da Tabela Numérica Especial de' Extranumerários-Mensalistas da Estrada. de,
Ferro de Brag ança:
11 - Raimundo Loureiro, Artífice,
referência 17, da 'Tabela Numérica
Especial de Extl'anumerá1'i'Ús-M,ensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
12 - Pedro Alves da Costa, Artífice, referêncía 18, da Tabela Numé-
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rica Especial de Extranumerál'iosMensalístas da Estrada de Fen'o de
Bragança;
13 - Carlos da Cruz e Silva, Artífice, referência. 20, da Tabela Numéríca Especial de ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de l"e':-o de
Bragança:
14 - Francisco Monteirr, Godinho,
Artífice-especializado, referência 27,
da Tabela Numérica de Extranumerários-Mensalistas da !1:sti:ad~ de Ferro de Bragança;
15 Epitácio da Silva Angelo,
Guarda, referência 15, da Tabela Nu- '
méríca Especial de ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de Ferre de
Bragança;
16 - Francisco Cosmo da Silva,
Guarda, referência 15, da Tabela Numérica Especial de ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de Ferro de
Bragança;
17 - Honório Perreira de Souza,
Guarda, referência 15, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerári os-Mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
18 -, Ananias Rodrigues Riheiro,
Guarda,' referência 17, da Tabela
Numérica de Extranuemrártos-Mensalistas da Estrada
Ferro de Bragança;
19 - Antônio Ooelho d- Andrade,
Guarda, referêncía 17, da TabelJ. Numeríca de Extranumerárjos..Mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
20 - Antôni-o Soares Filho, Guarda, referência 17, da Tabela Numérica de Extranumel'ál'ios-Mensalistas
da Estrada de Ferro de Bragança;
21 - Joaquim Guedes de Moura.
Guarda, referência 17, da ral:ic!a Numérica de Extranumerários-Mensalístas da Estrada de Ferro de Bragança;
22 - Pedro. de Andrade Bomfim,
Guarda, referência 17. da Tabela
Numérica de ExtranUIDl'eários-Mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;

de

23 - Abilio Rosalves de Jesus oantanhede, Guarda, referêr-cia 18, da
Tabela Numérica :8special de Extra-

numerários-Mensalistas

da

Estrada

de Ferro de Bragança; ,

24 - Manuel Joaquim Elo Nascimento, Guarda,' rererêncía. 18, de Tabela Numérica de Extranumerários-
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Mensalistas da Estrada de Ferro de
Bragança;
25 - Raimundo Lima do Nascimento, Motorista, referência 19, da
Tabela Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada
ele Ferro Ele Bragança;
26 - Antônio Ferreira Aneth, Motorista, referência 20, da Tabela Numérica Esuecial de ExtranumerárinsMensalistas da Estrada de Ferro de
Bragança; .
27 Durval da costa Cardoso,
Trabalhador, referência 15, da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-Mensattstas da Estrada de
'Ferro de Bragança;

28 - Jaime Ladeira de Souza, Trabalhador, referência 15. da Tabela
Numéríca Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
29 - José Gonçalves Maciel, 'D'abalhador, referência - 15. da. Tabela
Numérica Especial de Extranumeráríos-Mensaltstas da F:strada de Ferro de Bragança;
30 - José Ribeiro de Souza. Tranalhador, referência 15, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Fer~
1'0 de Bragança:
31 - Lourival de Souza Lima, Trabalhador, referência 15, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança:
32
Mário Pereira Gueneiro,
Trabalhador, referência 15. da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de
Ferro de Bragança;
,
. 33 - Osvaldo Aquíno dos S:wtos.
Trabalhador, referência 15, da Tabela Numéríca Especial de Extranumeráríos-Mensalistas da Estrada
de
Ferro de Bragança;
34 - Raimundo Ferreira Batalha,
Trabalhador, referência 15, da Tabe1f", Numérica Especial de Extranumeráríos-Mensaltstas da Estrada de
Ferro de Bragança;
35 - Raimundo R/odrigues d~ Oliveira, Trahalhador, referência 15, da
Tabela Numérica Especia! de Extranumerários-Mensalistas da Estrada
de Ferro de Bragança;
36 - Antônio Alexandre da Silva,
Trabalhador, referência. 17, da 'Ta-

bela Numérica Especial de Ex";ranumerários-Mensalistas da Estrada de
Ferro de Bragança;
37
Antônio Macário Galvão,
Trabalhador, referência 11, da Tabeta Numérica Especial de Extranumerários-Mensalístas da Estrada de
Ferro de Bragança;

38 - Benedito Ramos da Silva.
Trabalhador, referência 17, da Tabela Numérica Esnecial de Extran.tmerários-Mensalistas da Estrada de
Ferro de Bragança;
,
39 - João Pereira de Lima, Trabalhador, referência 17, da Tabela
Numérica Especial de Extra numerários-Mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
40 - Manoel Anselmo de Macedo.
Trabalhador, referência 17, da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de
Ferro de Bragança;
41 - Manuel Pinto Filho, Trabalhador, referência 17, da Tabela Numérica E~pecbl de ExtranumeráriosMensalistas da Estrada de Ferro de
Bragança;
42
MarçaI Firmino Cardoso,
Trabalhador, referência 17. da Tabela. Numérica Especial de Extranumeririas-Mensalistas da Estrada
de
Ferro de Bragança;
43 - Milton Pereira Galvão, Trabalhador, referência 17,. da Tabela.
Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
44 - José Dornelas de Morais Santana, Trabalhador, referência 18. da
Tabela NumériCa de Extranumerá~
rios-Mensalistas da Estrada de Fer1"0 de Bragança;
Art. 2\l Os vencimentos, salários e
quaisquer vantavens a que tiverem
direito os servidores lotados por êste
decreto continuarão a ser pagos pela
Rêdc Ferroviária Federal Sociedade
Anônima, enquanto ar entidades em
que ficam lotados não dispuserem de
dotação orçamentária ,suficiente.
Art , 3.° A Rêde Ferroviária FG~,
deral Sociedade Anônima, contabilizará. discriminadamente, as importâncias pagas aos servidores a que
se refere êste decreto, lançando-as. à
conta da União, para liquidação mediante abertura de crédito especial,
cuja iniciativa lhe é reservada.-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 4° O Ministério da Viação e
Obras Públicas promoverá junto ao
Departamento
Administrativo
do
Serviço Público a Inclusão na proposta orçamentária para o exercício
de 1960 das dotacões suficientes ao
pagamento dos vencimentos, salários
e vantagens do pessoal lotado por
êste decreto, bem ...;omo dos servidores que já o foram anteriormente sob
o mesmo fundamento.
.
Art. 59 ~ste decreto entrará· em
vigor na data de sua publicacão.
"Rio de Janeiro, em 2 de ab::.'iJ de
1959; 138 9 da Independência e 71 9
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucia Meira.
DECRETO N.o 45.691
ABRIL DE 1959

DE 2 DE

Dispõe sobre a lotação de sermüores
cedidos à R, F. F. S. A.

o Presidente da rt-epúbiica, em
eumprímento ao disposto no art. 15,
§ 4.°, da Lei n.? 3.115,- de 16 de março de 1957. de acôrdo com o artrgo 6.°
.do Decreto n.o 43.549, de 10 de annl
de 1958. e usando da atribuição que
lhe confere o artigo 37, item ] da
Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam lotados, no Departamento dos Correios e Telégrafos, os
.segumtes servidores cedidos à Rêde
Ferroviária Federal Sociedade Anônima:
I na Diretoria Regional de
Rondônia:
1) Pelix Severino de Oliveira, Feitor, referência 21, da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas
da Estrada de Ferro Madeira-Mamaré;
2) otávio Freire de Lima, Artífice,
referência 2:0, da Tabela :'-Tumérica de
Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro Madeíra-Mamoré:
.3) t.aís Czrdeira, Trabalhador, referência 16, da Tabela i\T'lmeríC3 Especial de· Extranumerários~rrlensalis
tas da Estrada de Ferro MadeiraMamoré;
4)
Cícero Cândido de Oliveira,
"Trabalhador, referêncía 17, da Tabe-

9

la Numérica Esnecial de Extranumerártos-mensalístas da Estrada de
Ferro Madeira- Mamoré ;
5) Severino Ferreira da Silva, Trabalhador, referência 17. da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
Madeira- Mamoré;
6) Augusto Escocia de Oliveira,
Trabalhador, referência 18, da Tabela Numérica Especial de Extl'anumeririas-mensalistas da Estrada '" Ferro Madeira-Mamoré;
7) Godofredo oomcs Pereira, Trabalhador, referência 18, da Tabelá.
Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré;

,8) AJa~é Freire Costa, Trabalhador,
referência I,?', da Tabela Numérica
Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro MadeiraMamoré;
9) Manoel Ferreira de· Morais, Trabalhador, referência 18, da Tabela
Numérica E.special de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
Madeira':'Mamoré ;

10) Manoel Lopes de Oliveira, Trábalhador, referência 13, da Tabela
Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro MadeiraMamoré;
11) Zacarias de Souza, 'I'raoalhador,
referência 18, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro MadeiraMamoré;
II - na Diretoria Regional do
Pará:
'
1) Vasuor Dantas Soare.:;, Foguista, referência 18, da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas ela
Estrada de Fe:rl'O Madeira-Mamare;
2) Edelviro Monteiro Dantas, Mestre, referência 23. da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas
da Estrada de Ferro Madeira-Mama-

re;

In - na Diretoria Regional do
Maranhão:
. 1) Antônio João Ferreira SObl'Ü1ho,
Médico, referência 27, da Tabela Numérica de Extranumerários -mensalístas da E-strada de Ferro São Luiz-Te-

resina:
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2) Antônio Sebastião dos Reis.
Médico. referência 27, da Tabela Nu-mérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de' Ferro São LuísTeresina:
3) Egidio Viana, Médico, referência 27, da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada
de Ferro São Luis-Teresina;
IV Ceará:

na, Diretoria Regional do

1) Nehemias Ribeiro Dantas. Artífice, referência 21, da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas
da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré;

2)
Sebastião Lourenço Ferreira,
Trabalhador, referência 17, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Fer...
Ia Madeira-Mamoré:

v - na Diretoria- Regional do
Rio Grande do Norte:
Severino cardoso da Silva, Servente, referência 12, da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro Sampaio Correia;
2) Manoel Rafael de Sena, Auxiliar de Serviço, referência 17, da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de
Feno Sampaio Correia;
1)

3) FranCisco Mariano de Souza. Artífice, referência 16, da Tabela Numérica Especial' de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro
Sampaio Correia;
4) Elza Medeiros, Auxiliar de Serviço, referência 12, da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro
Sampaio Correia;

5) Débora Justino de Souza, Escrevente-datilógrafo, referência 18, da
Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
Sampaio Correia;
,6) Izaura Lima da Silv~, Auxiliar
de Serviço, referência 18. ia Tabula
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
Sampaio Correia;
.
VI - na Diretoria Regional de
Belo Horizonte:

1) Adolfo Mendes Barbosa, Auxíl.ar
ferroviário, referência 17, da Tab~la
Numérica de E"..c tranumerários-mensalístas da Estrada de Ferro Bahia e
Minas;
2) Sebastião Carlos de Oliveira,
Trabalhador, referência 16, da Tabe~a
Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro Bahia e Minas:
VII - na Diretoria Regional de
Juiz de Fora:
1) Nicia Maria Campos de Andrade,
Escrevente-datilógrafa, referência 18,
da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
Bahia e Minas;

VIII - na Diretoria Regional <le;
São Paulo:
1) Almerinda Gonzaga, Contabilista,
referência 23, da Tabela Numérícr
de Extranumerários-mensalistas da
Estrada de. Ferro de Goiás;

2) Agnelo Francisco do Nascimento,
Auxiliar de Artífice .rererêncía 19, da
Tabela Numérica de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro 1\1adeira-Mamoré;
3)

João Lopes do Nascimento, Agente

de Estrada de Ferro, classe F, do
Quadro IV do Ministério da Viação

e Obras Públicas;

I

4) Loíse Ferro Rocha, Escriturário,
classe
do Quadro IV. do Ministério
da Viação e Obras Públicas;

F:

5) Linda Trentini Almeida, Escl'iturárta, classe F, do Quadro IV do Ministério da Viação e Obras Públicas;
6) Washington Toledo Rebuá, Escriturário, classe F, do Quadro IV, do
Ministério da Viação e Obras Pú~
blicas;
7) Sérgio Pinheiro Costa SObrinho.
Oficial Administrativo, classe I, do
Quadro IV do Ministério da Vi.~.(;~o
e obras Públicas:

IX Bauru
1)

na Diretoria Regional de

Olívio Augusto da Siiva,

ESC1'~

turário, classe F, do _Quadro IV do
Ministério -da Viação e Obras Públicas;
)
2)

José Sampaio, Oficial Adminis-

trativo, classe I, do, QUê,dro IV do

ATOS

Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. ·2." Fica alterado o Decreto
nv 44.482, de 8 de setembro de 1958,
passando a integrar a lotação da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Rio Grande do Norte os
seguintes servidores
1) Rene Mesquita Alves, Escreventedatilógrafo, referência 18, da Tabela
Numérica de Extranumerários- mensalistas da Estrada de Ferro Sampaio
Correia;
2) Severino Alves de Santana, Escrevente-datilógrafo, referência 18, da
Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferl'O
Sampaio Correia:

3) João Aureliano Lima, Inspetor,
referência 22, da Tabela Numérica de
Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro Sampaio Correia;
Art. 39 09" vencimentos, salários e
quaisquer vantagens a que tiverem
direito os servidores lotados por êste'
decreto continuarão a ser pagos pela
Rêde Ferroviária Federal Sociedade
Anônima, enquanto as· entidades em
que ficam lotados não dispuserem de
dotação orçamentária suficiente.
Art. 49 A Rêde Ferroviária Federal
Sociedade Anõnima, contabilizará, discriminadamente, as importâncias pagas
aos servidores a que se refere êste
decreto, lançando-as à conta da União.
para liquidação mediante abertura de
crédito especial, cuja iniciativa lhe
é reservada.
."

Art. 59 O Ministério da Viação e
Obras Públicas promoverá junto 90
Departamento Administrativo do "'3e:viço Público a inclusão na proposta
orçamentária para o exercício de 1960
das dotacões suficientes ao pagamento
dos vencimentos. salários e vantagens
do pessoal lotado por êste decreto
bpX""l
C0mo dos servidores que Já o
foram anteriormente sob o mesmo
fundamento.
Art. 69 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, .em 2 de abril de
1959: 138. 0 da Indevendência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucio Meira.
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DECRETO N9 45.692 -

DE

2

DE

ABRIL DE 1959

Torna insubsistente o Decreto número 45.576, de 16 de março de 1959,
que introduz modificações no processamento do Exame Vestibular do
Instituto Rio Branco do Ministério,
das, Relações Exteriores.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo "87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 1~ Fica insubsistente o Decreto n'?' 45.576, de 16 de março de
que introduz modificações no
processamento do Exame Vestibular
do Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exterrores .
Art. 21,} O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 2 de abril de
1959; 138t? da Independência e 71 Çl da
República.
1959,

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco N earão
DECRETO n 9 45. 6S3
ABRIL DE 1959

Cassa

a

autorização

"Pruâência

'

de Lima

DE

2

DE

concedida

Capitalizaçâo -

à

Com-

panhia Nacional para Favorecer a
Economia" com sede em S. rcuio,
para funcionar na República.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição e
atendendo ao que preceitua o artigo 24, do Decreto nv 22.456, de 10 de
fevereiro de 1933, decreta:
Art. 19 f: cassada à "Prudência
Capita.lizaçâo Companhia Nacional para Favorecer a Economia, com
,sede em São Paulo, a autorização
para funcional' na República, concedida pelo DecretQ n 9 19.380. de 22 de
outubro de 1930.
Art. 29 ~ste decreto entrará
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de abril de
185S; 138~ da Independência e 71 9 da
República.

em

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega
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DECRETO N9 45,-694
ABRIL DE 1959

DE

3

DE

Base Aérea de São Paulo

1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.

Incua junções gratijicadas no Quadro Permanente do Ministério da
Aeronáutica e dá outras providênetas.

Centro Técnico de Aeronáutica

1 onere da Seção do Pessoal Civil.
Comando de Transporte Aéreo

1 Qhefe da Seção do Pessoal Civil.

o Presidente da República usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, decreta;

Deposito de Aeronáutica do Rio de

19 Ficam incluídas, no Quadro Permanente do Ministério da
Aeronáutica, as funções gratificadas
abaixo discriminadas com os respectivos símbolos, que integrarão a lotação dos órgãos indicados;

1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.

Art.

Diretoria ae Rotas - Aéreas

1 Chefe da Seção Auxiliar.
âe

Identificação

1 Chefe da Seção Fotográfica.
1 Chefe da Seção de Identificação.

stmboto FG-4

Serviço

de

Identificação

Chefe -da Seçâo de Arquivo e
Prontuário.
1 Chefe da SeçãO do Pessoal Civil.
Base Aérea dos Aionsos

Chefe da Seção do Pessoal Civil.
Base Aérea de Belém

1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.
Base

Aérea de Fortaleza

1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.

Base Aérea do GaZe5-o

1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.
Base Aérea de Natal
1 Chefe da Seç2.o. do Pessoal Civil.

Base

Aérea de Pôrto

Alegre

Chefe da Seção do Pessoal Oívil ,
Base Aerea ao Recite

1 Chefe da Seçáo do Pessoal Civil,
Base

Aérea

do

do

Pessoal Civil.

Depósito Central de Intendência
Destacamento de Base Aérea de
Belo Horizonte
1 Ohefe da seçáo do Pessoal oívíl.

Símbolo FG-3

Servíço

Janeiro

1 Chefe da Seção

Salvador

onere da Seçáo do Pessoal Civil.
Base Aerea ae Santa Cruz

1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.

Destacamento .ae Base Aérea de
Campo Grande
1 Chefe da Seçâo do Pessoal Civil.

Destacamento de Base Aérea de
Florianópolis

1 Chefe da Seção Cio Pessoal Civil.
Destacamento ae nase Aérea de
Santos
1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.
tnretoria de Aeronáutica Civil

1 Ohefe lia seção do Pessoal Civil,
Diretoria

ae

Engenharia

Chefe da Seção do Pessoal Civil.
Diretoria

do

Ensino

Chefe da Seção do Pessoaí Civil.

Diretoria

ae

ttüeiuiéncui

1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.
Diretoria de Rotas Acreas
1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.
Diretoria de Saúde
1 Chefe da Seçáo do Pessoal Civil.

üetaao-tâaior da Aeronáutica
1 Chefe da Seçáo do Pessoal Civil.
Hospital Central da Aeronáutica
1 Chefe da Seçao do Pessoal Civil.
Hospital de Aeronáutica dos
Ajonsos
1 Chefe da Seçâo do Pessoal Civil.
Hospittü

ae

Aeronáutica

de

Belém

1 Chefe da Seçâo do Pessoal Civil.
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HospitaL de

Aeronáutica de Canoas

1 C!J.ete da Seção do Pessoal Civil.
de Aeronáutica do atüeao
1 Chefe da Se~;áo do Pessoal oíví).

Hospital

Hospital de Aeroruuitica do Recife
1 Chefe da Seçâo do Pessoal Civil.
Instituto

de Seleção e Contrõle
1 onere da Seção do Pessoal Civil.
Núcleo de Parque de Aeronáutica de
Belém
1 Cheí'e da Seção do Pessoal Civil.
Núcleo de Parque de Aeronáutica de
Lagoa Santa
1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.

Parque de Aeronáutica do Recite .
1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.'

30 de abril de 1954 e artigo 8Çt do
Decreto nÇl 39.678, de 31 de julho
de 1956.

Art. 3t;l Passa a ter a denominação
de Chefe da Seção Datíloscóptca,
símbolo FG-3, a função gratificada
de Chefe da Seção Técnica do SerVIÇO
de Identificação, constante do
Anexo In, do Decreto nv 35.447, de
3{) de abril de 1954.
Art. 49 A despesa resultante dêste
decreto correrá por conta dos recursos orçamentários próprios.
Art. 59 i!:ste decreto entrará- em
vi;{o1' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
RlO de Janeiro, em 3 de abril de
1959, 138'? da Independência e n ç da
República.
JUSCELINO

Parque de Aeronáutica dos AjOns08

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.
Parque Especializado Central de
"Viaturas e Màquinárias

DECRETO NÇl 45.695
3 DE ABRIL DE 1959

DE

1 Onere da seção do Pessoal Civil.
Porque de Acronâuuca de São Paulo

1 Chefe da Seção dei Pessoal Civil.
Policlínica de Aerotuiuiica de S. Paulo

1 Chete da Seção do Pessoal CiviL
Quartel General da Iª' Zona Aérea
I cner, ::\ Seção do Pessoal CIVIL
Quartel General

âi:

2:'1

Zona Aé1'ea

1 Chefe da Seçâo do Pessoal Civil. '
Quartel General da 3lJ. Zona Al'h'ea
1 Chefe da seção do Pessoal Civil.
Quartel General da '4 a Zona

Aerea

1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.
Quartel General da 5~ Zona Aérea
1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.
Subtiircioria. de Finanças
1 Chefe da Seção do Pessoal Civil.
Subàiretoria de Planejamento e
Legislação
1 Chefe da Seçâo co Pessoal Civil.
sutxuretoria de Prooisões ,
1 Chefe da Seção do Pessoal oívtí.
Art. 29 A designação para o exercicio das funções criadas por êste
Decreto obedecerá ao disposto no
artigo 59 do Decreto n9 35.447, de

Altera a reâacãr, do artigo 9Çl do ReguZamento aprovado pelo Decreto
n.O 33.926, de 28 de setembro de

1953.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 ítem 1. da Constituição Federal, decreta:
Artigo 1li O artígo 9Q do Regulamento aprovado pelo
Decreto nv
33.926, de 28 de setembro de 1953,
passa a ter a seguinte _edação:
J

cc

Art . 9,° O efetivo do Quadru 01'-

. dínárío do Corpo de Graduados
Efetivos' é:
Grã-Cruz
,.............
1
Grande-Oficial ."
_. . . . . . .
35
Comendador
40
Oficial
_
_ .......
70
Cavaleiro
_
__ .. . 100
Artigo 29 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de .raneíro. .3 de abril de 1959;
138.0 da Independência e 71.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

"Francisco de Mello.

Aros
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DECRETO Nº 45.696
ABRIL DE

1959

ao

Altera os artigos 100, 115 e 121,
Regulamento da Escola a« Oficiais
Especialistas e de
Infantaria da
Guarda, aprovado pelo Decreto nf)
31.488. de 19 de setembro de 1952,
e alterado pelo Decreto n 9 '33.053.
de 15 de iunho de 1953. '

O Presidente da República, usando
da atríbuícão que lhe confere o artigo 87, ítem I. da Constituição Federal. decreta;
Artigo 19 Os artigos 100, 115 e 121,
do Rerru~amento da Escola de Oficiais
Especialistas e de Infantaria de Guarda. aprovado pelo Decreto nv
.
31.488, de 19 de setembro de 1952, e
alterado pelo Decreto nQ 33.053, de
15 de junho de 1953. passam a ter a
seguinte redação: '
"Art. 100. O Chefe do Departamento do Ensino é um Coronel"
ou Tenente-Coronel-Aviador, ce
preferência da categoria de Engenheiro de Aeronáutica, quando
o Comandante da Escola não o
fôr.
Art. 115. O Chefe da Divisão
é um Tenente-Coronel ou Major
Aviador.
Parágrafo único. O Chefe da
Divisão dispõe dos Chefes dos
Grupos como assessores nos assuntos de natureza técnica.
Art 121. O Chefe da Divisão
de Instrução Técnica é um Tenente-Coronel ou Major, Aviador
ou Especialista."
Art. 2.0 O presente decreto entrará
er vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1959
138<' da Independência e 719 da República.
.
JUSCELINO

tlgo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1.0 Ficam alterados, na forma abaixo, a alínea d do parágrafo
único do artigo 9.°, o artigo . 10 e a
alínea c do artigo 14 áo ~egulamento
da Diretoria do MaterIal da Aeronáutica aprovado pelo Decreto número 45.462, de 25 de tevereíro de

1959:
"d) Seção
Su bsecão de
(DMF-2) ;"

de oontacona, com
Tesouraria .....•..

"AIt 10. As Subdiretorilts de
Procura e Desenvolvimento Industrial, de Manutenção e .1ê 8'1primento, são órgãos de direção
especializada, diretamente suburdinadas ao DaM. .que tem por
missão dirigir, planejar e centrolar tôdas as questões relativas à
procura e ao desenvolvimento industrial, à manutenção e ao suprimento do material da AHOná utíca, respectivamente."
Uc)
aprovar os planos de trabalho, relativos à procura e desenvolvimento industrial, à manutenção e ao suprimento, respectivamente, levando em consideração as necessidades logísticas
da F. A.B. e a política econôru ico-financeira traçada pelo DOM:"'
Art. 2.° O presente decreto entr2-.
rá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
•

Rio de Janeiro, 3 de abril de 1959:
138.° da Independência e 71.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco 'de Mello

KUBITSCHEK.

Franclsco de

Mello.

DElDRETO N<' 45.698
DEORETO
DE 3

N.O 45.697
DE ABRIL DE

- DE 3
1959

DE

A-ltera a redação do artigo e' aivneas
do Regulamento da Diretoria do
. Material da Aeronáutica aprouuto
pelo Decreto n.O 45.462, de 2.5 de fevereiro de .1959.

O Presidente da Repúuiíca, ,usando
da atribuição que lhe confere o a1'-

ABRIL DE

DE

3

DE

1959

Transfere junção da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriomensalista da Diretoria de Intendência para a do Gabinete do Ministro da Aeronáutica.

o

presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

ATOS

tigo 8'7, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica transferida uma função de Motorista, referência 2~,
ocupada por Antonio de Souza ReIS
Neto, da Tabela Numérica Especial
de Extranumerário-mensalista da Diretoria de Intendência para a do Gabinete do Ministro.
'
Art. 2(1 1tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposíções em contrário.
'Rio de Janeiro, 3 de abril de 1959,
1389 da Independência e 71Çl da República.
JUSCELINO

DE ABRIL DE

DE

3

1959

Autoriza o cidadão bresüeiro Francisco Ferreira Castelo Branco a pesquisar areias itmeniticas e

será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 19.59;
138(1 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
DEDRE:l'O N.o 45.700 ABRIL DE 1959

DE

3

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Leandro
Martignago a pesquisar [iuoriia,
no município de Tubarão. Estado
de Santa Catarina.

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

DECRETO N.Q 45.699 -
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associa-

dos no município de Barreirinhas,
Estado do Mamnhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. artigo 87, n .v I" da Con~tituição e nos
Lêrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 1. Çl Fica autorizado o cidadão.
brasileiro Leandro Martignago a pesquisar fJuorita em terrenos de proO Presidente da República, usando
priedade de J acob Hugo Feuser c
da atribuição que lhe confere o arJoão Mendes, nc lugar denominado
tigo 87, n. Q I, da Constituição e nos
H.io Bom Jesus, distrito de Arrnagem,
têrrnos do Decreto-lei n. Q 1.985, de
munícípío de Tubarão, Estado .de
29 de janeiro de 1940 - (Código de
Santa Catarina, numa área de oito
Minas), decreta:
hectares, sessenta e sete ares .e yinte
(8.6720 ha.), delimitada
Art. 1.
Fica autorizado o cidadão centíares
por um polígono irregular, que tem
brasileiro Francisco Ferreira Castelo
um vértice a três mil, e dez metros Branco a pesquisar areias ümenítícas
(3 . O! O m.) , no rumo verdadeiro de
e associados em terrenos devolutos e
setenta e cinco graus nordeste de diversos, no lugar denominado
(759 NE>, do centro da ponte da esMandacaru, distrito e município de
trada colonial sôbre o rio Capivarí e
Barreirinhas, Estado do Maranhão
os lados, a partir desse vértice, Os senuma área de quinhentos hectares
guintes comprimentos e rumos ver(50'0 ha.), delimitada por um paradadeiros: duzentos metros (200 m.j
lelogramo, que 'tem um vértice a seoitenta e nove· graus e" trinta minutecentos e cinqüenta e seis -metros
tos sudeste (89Çl 30' SE); quatrocen(756 m.) no rumo verdadeiro sul
tos metros' (400 m.) , trinta minutos
tS) do farol de Mandacarú e os
(300 SW) ; duzentos e
lados divergentes dêsse vértice, os 'sudoeste
trinta metros <230 m.) , oitenta e nove
comprimentos e rumos verdadeiros:
graus e trinta minutos noroeste setecentos e cinquenta metros (750
(89 9 30'· NW);
duzentos e vinte e
m.) , sul (8); seis mil seiscentos e
quatro metros (224 m .) , trinta minusessenta e seis metros e sessenta E
tos nordeste (30' NE); trinta IDt;)seis centímetros (6.666,66 m. ), sestros (30 m.j , oitenta e nove graus e
senta e cinco graus' e trinta minutos
trinta minutos sudeste (89 9 30' SE);
noroeste (65Çl 30' NW) .
cento e setenta e seis metros
Art. 2 . Q O titulo da autorização
<176 m.) , trinta minutos nordeste (3' NE).
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
Parágrafo único. A execução da
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. OC/-o,OO) e
presente autorização fica sujeita as
ç

J
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estipulações do Regulamento aprova-

do pelo Decreto n ,v 30.2.30, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias

a que se refere o artigo 2. Çl do citado
Regulamento ou de outras substàncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art, 2. Çl O título da autorização
de pesquisa, que será uma via .autêntíca déste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros «xs 3CO,(}O) e
será válido por dois (2) anos, a contar da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da.
Produção Mineral do Ministério da
Agrícultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1959;
138.° da Independência e 71.° da República.

ExECUTIVO

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o artigo- 2,9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O título da autoriaaçao
de pesquisa, que será uma via autêntica dêst.e Decreto, pagará a taxa de
três mil novecentos e vinte cruzeiros
(Cr$ 3. 92(),O~) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos, a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisào de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1959;'
138<:1 da Independência e 719 da República..
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

,DECRETO N. Çl 45.702
DECRETO N. 9 45. 7G1
DE ABRIL DE 1959

DE

Autoriza, Th. Baâin. de Minérios
mitada a pesquisar cassiterita>
municípios de Piatã, 1I1ucugê,
de Contas e Barra da Estiva>
Estado da Bahia.

DE ABRIL DE

3
t.i-

nos
Iao
no

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,-n. 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. t? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta: '
Art. 1. 9 Fica autorizada Th. Badin de Minérios Ltda.. a pesquisar
cassiterita. em terrenos -devolutos, nc
leito e margens do rio de Contas,
distritos' e municípios de Piatã, Mucugê, Eio de Contas e Barra da Estiva, no Estado da Bahia, numa
área de trezentos e noventa e dois
hectares (392 ha
compreendendo
leito e margens CO rio de contas, no
trecho compreendido entre as confluências dos rios das Furnas e São
João. no mesmo rio de contas, abrangendo a área a faixa de quarenta e
nove mil metros (49. O<lO m.v, de
comprimento por oitenta metros
i80 m .» de largura.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Çl 3(J.2-30, de 1 de
i

)

,

DE

3

1959

Autoriza rn, Badin de Minérios umitaâa a pesquisar cassiterita, nos
municípios de ttuaçu e suseuaraua,
Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. Q 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. 9 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. <:I Fica autorizada Th. Badin de Minérios Ltda. a pesquisar
cassiterita, em terrenos devolutas, f)(
leito e margens do Rio de contas,
distritos e municípios de Ituaçu e
Sussuarana, Estado da Bahia, numa
área de quatrocentos e oitenta e três
hectares (483 ha .», compreendendo
leito e margens do Rio de Comas, no
trecho compreendido entre as confluências do Rio Brumado e Ri2.cho
Pitu, no mesmo Rio de Contas, abrangendo área a faixa de sessenta e nove mil metros (69.000 mj , de comprimento por sententa metros (70 rn i
de largura.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita' as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vertítque a' existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias

a
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a que se refere o artigo 2. Q do citado
Regulamento ou de outras substãndas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2 .9 O título da a utorizacào
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil oitocentos e trinta cruzeiros (Cr$ 4.830,00) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos, a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam -se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1959:
138° da Indep'endência e 71 9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEg

Mário Meneghetti

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado,' de qualquer das substâncias
a que se refere o artígo 2.9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. 9 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000,OD) ç
será válido pelo prazo de dois (2)
anos, a contar da data da transcrícão no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Mínístério da Agricultura.
.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
_ Rio de Janeiro, 3 de abril de 1S:59;
138 9 da Independência e 71 Q da República.
'
JUSCELINO KUBITSCHER

DECR,ETO N. Q 45 ..703 DE ABRIL DE

DE

3

Mário Meneahetii

1959

Autoriza a emprésa
de mineracão
Th. Btuiin. de Minérios Ltda.~, a
pesquisar ootumbita nos munícípios
de Rio de Contas e Paramirim J
Estado da Bahia.

DECRETO N.9 45.704 DE ABRIL DE

DE

3

1959

Autoriza Th. Badin de Minérios Li
mitada a pesquisar ouro no município de Rio de Contas, Estado tla
Bahia.
M

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aro Presidente da República usando
tigo 87, n. Q I, da Constituição e nos
da atribuição que lhe confere o artêrmos do Decreto-Ier n'. 9 1. 985, de
tigo 87, n. 9 I, da Constituição e' nos
29 de janeiro de 1940 (Código de
têrmos do Decreto-lei n. 9 1. 985, de
Minas), decreta:
29 de janeiro de 1940 (Código de
Art'. 1.9 Fica autorizada a emprêMinas), decreta:
sa de mineração Th. Bad.in, de MiArt. 1. 9 Fica autorizada Th. Banérios Ltda. a pesquisar columbita
din de Minérios Ltda., a pesquisar
em terrenos devolutas no lugar denoouro em terrenos devolutas no lugar
minado Serra Preta do Queimado,
denominado Brumado, distrito e mudistrito de Rio de Contas e Paramínicípio de Rio de Contas, Estado da
rim, municípios de Rio de Contas e
Bahia, numa área de quinhentos
Paramírim, Estado da Bahia, numa
hectares (5()O ha.Y, delimitada por
área de quinhentos hectares (500 ha.) ,
um retângulo que tem um vértice a
delímitada por um retângulo que tem
um vértice a quatro mil e trezentos . mil quatrocentos e cinquenta metros
(1 . 450 mY, no rumo verdadeiro de
metros : 4.300 m.) no rumo verdadeisessenta e sete graus e vinte minuro de oitenta e seis graus e trinta
tos sudoeste (679 2{)' SW) da confluminutos noroeste (869 30' NW) da
ência de riacho Fazenda no rio Bruconfluência dos rios Brumadinho 'e
mado e . os lados divergentes désse
Brumado e os ladós divergentes, dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil e quirumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros (2.500 m.j , quarenta
nhenots metros (2.500 m .) . quarenta
e cinco graus nordeste (459 NE)' dois
e cinco graus nordeste (4,59 NE): dois
mil metros (2.000 m.), quarenta C mil metros (2.(JOO m.o , quare~ta e
cinco graus noroeste (45(1 NW) .
cinco graus noroeste (459 NW) .
Parágrafo único. A execução da
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovaestipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30.230, de 1 de
do pelo Decreto n.v 30.2:30, de 1 de

18

ATOS DO PODER

dezembro de 195-1, uma vez se verifique a existência na jazida; como associado, de qualquer das .substãncías
a que se refere o artigo 2. 9 do citado
Regulamento ou de outras substáncías discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2,'9 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo,prazo de dois (2)
. anos, a contar da data da transcríção no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1959;
138.9 da Independência e 71. 0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

ExECUTIVO

estipulações do Regulamento apro..
vado pelo Decreto n Q ao. 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verínque a existência na jazida,' como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2Q do citado Regulamento ou de outras substâncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
,Art. 29 O título da auturização de
pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
mil cruzeiros (Cr$ 1.0:00,CO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da D-ivisão de" Fomento da 'produção· Mineral do Ministé.
rio da Agricultura.
Art. 3'1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de abril de 1959,
1389 da Independência e 71Q da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

OEORETO N9 45.705 ABRIL

DE

DE

3

DE

Mario M eneçhetti,

1959

Autoriza o cidad60 brasileiro Homero de Oliveira Júlio a pesquisa'l mica e pedras coradas no musucipio
de Santa Maria do' Suaçuí, Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,' nQ I, da oonsttturçãc e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código' de
Minas), decreta:
Art. 1~ Fica autorizado o cidadão
brasileiro Homero de Olíveíra Júlio
a .·>--.~ouisar mica e pedras coradas.
em terrenos devolutas no lugar denominado perdidinho, distrito de São
José da safira. município de Santa
Maria do SuaçuÍ, Estado de Minas
Gerais, numa área de cem hectares
(.00 ha) , delimitada por um quadrado de mil metros (l.OnOm) de lado,
que tem um vértíc- a mil e sessenta
e cinco metros (1.065m) no turno
magnético de setenta e três graus
vinte minutos sudoeste (739 2()' SW).
da confluência do" córregos 10 Morcego e do Perdidinho e os lados, divergentes dêsse vértice, os ssguíntes
rumos magnéticos: sessenta e três
graus trinta minutos noroeste (630
30' NW) e vinte e seis grauv trinta
minutos sudoeste (269 30' SW) •
parágrafo único. A execução da
presente i autorização fi~a. sujeita às

DECRETO NQ, 45.706 ABRIL DE

DE

6

DE

1959

Retifica a Tabela Numérica Especial
de Extranumerário-mensalista da
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado da Bahia, do Ministério da Fazenda.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição decreta:
Art. 1Çl Fica retificada,
forma do
anexo, a Tabela Numérica Especial de
Extranumerário-mensalistá da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado" da Bahia, do Ministério da Fazenda, aprovada pelo Decreto númaro 33.778, de 3 de setembro de 1958.
na parte relativa às séries funcionais
de Servente e Restaurador de. Pro..
cessos.
Parágrafo único. A retificação de,
que trata êste artigo prevalecerá a
partir de 18 de dezembro de 1952.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em vi~·
gor na data de sua publicação.
"' Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 6 de abril de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.

na

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas LOpe$.

.NllNISTÉRIO DA FAZENDA
Delegacia Fiscal do Tesouro

Nacional no Estado da Bahia

Tabela Numérica Especial de Extranumerário- mensalista lArt. Gil <ia Lei nv 1.765, de 1952)
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DECRETO Ng 45.707 AJ3RIL DE 1959

DE

6

DE

'Autoriza o cidadão brasileiro
Josê
1111 onieiro de Rezende a pesquisar
mica, feldspato, caulim. e associados, no município de Bicas, Estado
de Minas Gerais_

o

O Presidente da República., usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n g I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n g 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art _ 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José -Monteiro de Rezende
a pesquisar mica, feldspato. caulim
em terrenos de sua propriedade . no
lugar denominado Sítio Santa Clara,
distrito e município de Bicas. Estado
de Minas Gerais. numa área de três
hectares dois ares e setenta e' seis
centíares (3.0276 ha) , delimitada por
um quadrado de 174,00 m (cento e setenta, e quatro metros) de lado, que
tem um vértice a trezentos e oitenta
e seis metros (386 m) , no rumo magnético de setenta e sete graus noroeste (77Q NW), do meio da fachada
noroeste (NW) da sede do Sitio San- ,
ta Clara e os lados divergentes dêsse _
vértice, os seguintes rumos magnéticos: oitenta e oito graus sudoeste
(8Sl? SW) e dois graus sudeste (2 g
SE).

Parágrafo único. A execução
da
presente autorização, fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida como associado, de qualquer das ~ubstâncias
a que se refere o art. 2g do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2() O título da autorizacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros. (Cr$ 300,00) e' será
válido por dois (2) anos a contar da
-data da transcricâo no livro próprio
da: Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 19591380 da Independência e 719 da Re:
pública.
JUSCELINo" KUBITSCHEK

Mario M eneghetti

DECRETO

N9
ABRIL

45.708 DE

DE

6

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
Pedro de Amorim a pesquisar calcário no município de Pratépolis,
Estado de Minas Gerais,
-

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Pedro de Amorím
a pesquisar calcário em terrenos de
sua ~ropriedade, no lugar denominado Cerrado. na fazenda Córrego
do Ferro, distrito de Itaú de Minas
município de Pratápolís, Estado d~
Minas Gerais, numa área de vinte
.hectares (20 ha) . delimitada por um
polígono irregular que tem vértice a
oitenta e cinco metros (85 m) no rumo magnético sessenta e nove graus
e quinze minutos noroeste (69 9 15'
NW) do marco de cimento mais a
leste (E) da delimitação da, área de
lavra outorgada à Cia: Cimento Portland ttaú, pelo decreto número dezenove mil e sete (19 .'Oú7) , de vinte
e sete (27) de junho de mil novecentos e quarenta e cinco (1945) e
os .lados, -a partir dêsse vértice os
seguintes comprimentos e
rumos
magnéticos: quatrocentos e cinqüenta metros (45.0 m) , sessenta e nove
graus e quinze minutos noroeste (69g
15' NW); quinhentos e vinte metros
(520 mi , trinta e cinco graus vinte
minutos nordeste (359 20' NE) - duzentos·e setenta metros (270'rn)' sessenta e oito graus sudeste (68 Q ' SE) ;
quatrocentos e noventa metros (490
mr, quinze graus sudoeste (15 0 t3W).
. Parágrafo único. A execucão
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30 231). de 1 de dezemb~'o .de .1951, uma vez se verifique
a. exístência na jazida, como assocíado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
.discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art; 29 O titul,o da autorlzaóâo de
pesquisa, que sera uma via autêntica
C-êste Decreto, pagará a taxa de treze~tos cruzeiros rc-s 300,00) e será
válido pelo prazo' de (2) dois anos
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a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3'il Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959;
1389 da Independência e 719 da "República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario' Meneghetti
DECRETO NÇl 45. 7<l9 A,BRIL DE

1959

válido pelo prazo de dois (2) anos a
partír da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral, do Miniswrio da
Agricultura.
.
Art. 3 Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, () de abril de 1959;
1389 da Independência e 71.9 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEIi

Mano saeneaneti»,
DE 6 D~

Autoriea Th. Badin de Minérios utao:
a pesquisar ouro no município de
Rio de Contas, Estado da Bahia.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n'il 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Th. Badin
de Minérios Ltda. a pesquisar ouro,
em terrenos devolutos no lugar denominado Bonito, distrito e município de
Rio de Contas, Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (50'0
ha) , delimitada por um retângulo que
tem um vértice a mil e novecentos
metros (1. 900m) , no rumo verdadeiro
de oitenta e um graus noroeste (81')
NW), da confluência do riacho Bonito no rio Brumado e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdaaeíros .
dois mil e quinhentos metros (2.500
m) , quarenta e cinco graus nordeste
(45'il NE); dois mil metros (2. OOOm) ,
quarenta e cinco graus sudeste (459
SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 3ü.23D, de 1 Ue
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado. de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorizacão ele
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será

DECRETO

N9 45.710
ABRIL DE 1959

DE 6 DE

AutortZa a Companhia V2araria santa Mtirin« a lavrar calcaria aotonutic« no muniCípio de São Roque,
setaao de Sào' PaUlo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, n Q r, da Oonstituição e nos
..t êrmos do Decreto-lei nv 1.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
. Art. 19 Fica autorizada a Companhia Vidraria Santa' Marina a lavrar calcário dolomítico, em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado Bairro dos Marmeleíros, . rnstríto
de Paz de Mairmque, munícípío de
São Roque, Estado de Sãà Paulo, numa área 'i.e quinze hectares setenta
ares e dezenove eentiares (1·5,7019 ha) ,
delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a oitenta e um metros e vinte e cinco centímetros ....
(81,25m» no rumo verdadeiro sul (8)
do .marco quilométrico número sessenta e cinco (Km 65) da estrada de
rodagem São Paulo-Sorocabana e OSI
lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e sessenta e dois metros e cinqüenta centímetros
.
(262,5Gm), vinte e nove graus dezesseis minutos sudoeste (290 16' SW);
seiscentos e quarenta e sete metros.
e cinqüenta centímetros (647.50m), oitenta e quatro graus cinqüenta e três
minutos sudeste (840 &3' SE). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constante do parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e
dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constan tes do mesmo 0ódigo, não expressamente mencionadas neste decreto.

Aros
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,Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do R.egulamento aprovado pelo Decreto n'? 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique' a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Reguiamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorízaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à Umâo,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 63 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações .que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos al"tigas
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedade vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Oódigo de Minas.
Art. 59 O concessionário da autori-'
zação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71, do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que, será transcrito no livro próprio, da' Divisão de
Fomento da Producão Mineral do Mí- .
nistérío da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros rcrs 600,Ú'Ú).
Art 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 'Ô 'de abril de 1959;
1389 da 'IndependênCia e 719 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

JUSCELINO

Mario Meneghettz.

DECRETO NQ 45.711 ABRIL DE 1959

de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José dos Santos castro a
pesquisar calcário e calcita em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Saivã, distrito e município
de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, numa área de dois hectares e quarenta e dois ares (2,42ha), delimitada
por um retângulo, que tem um vértice a quatrocentos e oitenta metros
(480m), no rumo magnético de cínqüenta e sete graus sudoeste (5'1Çl
SW), do canto Oeste (W) da residêncía de José Elias e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento
e dez metros (l lüm) , cinqüenta graus
noro este (5Ol) O()' NW); duzentos e
vinte metros (220m), quarenta graus
sudoeste (40Q ao' SW)'.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às'
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30. 23{), de' 1 de
dezembro de Í951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das sunstãncías a
que 'se refere o art. 29 do citado Regulamento em de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 2'? O tgulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3ÚO,aO) e será
transcrito no livro próprio da Divi. são de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agrícul tura. será válido por dois (2) anos a contar da data
da transcrição.
Art. 39 Revogam-se as disposições
,
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de abril de 1959;
1389 da Independência e 719 da República.
KUBITSCHEK

Mario Menegnetti.
DE

6

DE

DECRETO NQ 45.712 DE

DE

6

DE ABRIL

1959

Autoriza o cidadão brasileiro José aos
Santos Castro a pesquisar calcaria
e calcita, no município de Rio BranCa do Sul, Estado do paraná.

Autoriza o cidadão brasileiro Martin
Francisco Braz Neto a pesquisar
conchas calcárias, no município de
Maricá, Estado do Rio de Janeiro.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Oonstituiçáo e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1. 9'85, de 29

O Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, ni;> I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29

Aros
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87, nQ l, da, Constituição e nos têrmos
de janeiro de 1940 ,<Código de Minas).
do Decreto-lei n Q 1.985, de 29 de jadecreta:
neiro de 1940 (Código de Minas). deArt. 1Q Fica autorizado o' cidadão
creta:
brasileiro Martin Francisco Braz Neto
a pesquisar conchas calcárias em terArt. 10;1 Fica autorizada Th. Badín
renos de domínio da União na Lagoa
de Minérios Limitada a pesquisar
de Maricá, distritos de Maricá e tnoã,
cassiterita em terrenos - devolutas. no
município de ,Maricá, Estado do Rio
leito e margens do rio de Contas, disde Janeiro, numa área de duzentos
tritos e municípios de Livramento do
e vinte e nove hectares (229 ha) , de,Brumado, Rio de Contas e Ituaçu,
limitada por um polígono mistilineo, Estado da Bahia, numa área de quaque tem um vértice na Foz do Córrego
trocentos quarenta e quatro hectares
São Paulo, de onde parte um segmento 'e cinqüenta ares (444.50 ha) compreretilíneo com o rumo verdadeiro de
endendo leito e margens do, rio de
vinte e cinco graus sudeste (259 SE)
Contas, no trecho compreendido entre
do comprimento de três mil quatroas confluências dos rios Furnas e Bl'Ucentos e quinze metros (3.415 m) , para
mado, no mesmo rio de Contas, abranalcançar a margem sul (8) da Lagoa
gendo a área a faixa de sessenta e
de Maricá. Dêsse ponto pela aludida
três mil e quinhentos metros (63.500m)
margem da Lagoa e com a direção
de comprimento, por setenta metros
noroeste (NW) é atingido o ponto de
(70 m) de largura.
partida, ficando assim fechado o poParágrafo único,
A execução da
. presente autorização fica sujeita às
Iígono.
estipulações do Regulamento aprovado
Parágrafo único,
A execução da
pelo Decreto nv 30.230. de 1 de dezempresente autorização fica sujeita às
bro de 1951, uma vez se verifique a
estipulações do Regulamento aprovado
Q
existência na jazida. como associado,
pelo Decreto n 30.230. de 1 'de dezemde qualquer das substâncias a que I'C'
bro de 1951, uma vez se verifique a
refere o art. 29 do citado Regulaexistência na jazida. como associado,
mento ou de outras substâncias disde qualquer das substâncias a que s~
refere o art. 29 do citado Regulacriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
mento ou de outras /substâncias' disArt. 29 O titulo da autorização de
criminadas pelo Conselhó Nacional de
pesquisa, que será uma via autêntica
Pesquisas,
Art. 29 O título da autorização de
dêste Decreto, pagará a taxa de
pesquisa. que será uma via autêntíca.e, Quatro mil quatrocentos e cinqüenta
dêste Decreto, pagará a, taxa de ltiJ cruzeiros (Cr$ 4.450,(0) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir
dois mil duzentos e noventa cruzeiros
da data da transcrição no livro pró(Cr$ 2.290.00) e será valido por dois
anos a contar da data da transcrição
prio da Divisão de Fomento dá Prono livro próprio da Divisão de Fodução Mineral do Ministério da Agrimento da Produção Mineral do Micultura.
nistério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Art. 3<> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959·;
Rio de Janeiro, 6 de abríl de 1959;_ 138(1 da Independência e 719 da República.
1389 da Independência e 71Q da Re-

. pública

'

JUSCELINO
JUSCELINO

KUBITSCHEK

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

Mario Meneghetti.

DECRETO NQ 45.713 DE 1959

DE

6

DE ABRIL

Autoriza Th. Badin de Minérios Limitada a pesquisÇtr cassiterita nos
municípios de Livramento do Bt'umaão, Rio de Contas e Ituaçu, Estado da Bahia,

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

DECRETO NQ 45. '714 DE 1959

DE

6

DE ABR..TL

Autoriza a Th. Badin de Minérios Limitada a pesquisar ouro no município de Rio de Contas, Estado da
Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n 9 I, da Constituição e nos têrmos
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do Decreto-Iet n~ 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1l? Fica autorizada a Th. Badín de Minérios Limitada a pesquisar
ouro em terrenos devolutas no lugar
denominado Brumado, distrito e município de Rio de Contas. Estado da
Bahia,- numa área de quinhentos
(500 ha) delimitada por um retângulo,
quem tem um .vértíce a mil e cinqüenta metros 0.050 m) , no rumo
verdadeiro de sessenta graus sudoeste
(60l? SW) da confluência do riacho
Capão Comprido no rio Brumado e os
lados divergentes dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumo; verdadeiros: dois mil e quinhentos metros
(2.500 m) , quarenta e cinco graus nordeste (459 NE); dois mil metros
(2.000 m) , quarenta e cinco graus noroeste (45l? NW).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fíca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
oelo,Decreto n 9 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se vertüque a
existência na jazida, riamo associado,
de qualquer das substâncias a que se
- refere o art. 29 do citado Regulamenta ou de outras substâncias díscritninadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos. a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fo.
menta da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3~ ~evogam-se as disposições
em contrano ,
Rio de J aneíro, 6 de abril de 1959;
13g~ da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

N9 45.715 -- DE
ABRIL DE 1959

mos do Decreto-lei nº 1.985, 'ie 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1º Fica autorizada a Th. Badín de Minérios Ltda. a pesquisar
ouro em terrenos devolutas no lJgar
denominado Rio Brumado, distrito e
município de Rio de Contas, Est,ado
da Bahia, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) delimitada por um
retângulo. que tem um vértice a mil
trezentos e vinte e cinco metros
(L. 325m), no rumo verdadeiro
de
onze graus sudeste (l1l? SE) da confluência dos rios Brumadinho e Brumado e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dais mil ~ quinhentos metros (2. 50{)m), quarenta e
cinco graus nordeste (45 9 NE): dois
mil metros
(2 .GOOm),
quarenta, e
cinco graus noroeste (459 NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n~ 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verítíque a existênc1a na jazida, como 3S~
saciado de qualquer das substância s
.a que se refere o art. 2 9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de PesQuisas.
Art. 21? O título da autorizacão de
pesquisa. cue será. uma via autêntica deste Decreto. pagará a taxa de
"cínco mil cruzeiros (Cr$ 5.000.00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrícão
no' livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do !o.1inístérío da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 6 de abril de 1~59:
] 3Ro da Independência e 71~ da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK;

KUBITSCHEK

Mario Meneçhetti,

Mario Meneghetti.

DECRETO

~

6

DE

Aut~riza a Th. Badin de Minérios Li17I;zt.ada a pesquisar ouro no ?n7miczpzo. de Rio de Contas, Estado da

Bahza:

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere· o artl'Yo
87, n Q l, da Constituiçã.o e nos tê~·-

DECRETo

N9 45. 71ô ABRiL DE 1959

DE

6

,DE

Autoriza a cdtadã brasileira roseotia
Cerqueira Leite a pesquisar minérios de ferro e manganês no município de Raposos, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da Repúblici usando
da atribuição que lhe confere o artí-
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go 87, n 9 I, da Constituição e nos
, têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 11) Fica autorizada a cidaclft
brasileira Josepha oeroueíra Leite a
pesquisar minérios de ferro e manganês, em terrenos de sua propriedade
e de outros no imóvel Fazenda .\ndré
Gomes, distrito e município de Raposos, Estado de
Minas
Ger~ds,
numa .área de quatrocentos e sessene ctnco hectares e quarenta e dois
ares <465.42 ha) , delimitada por 'Um
polígono mistilíneo que tem' um vértice a duzentos e vinte ~ .cínco metros (225m) no rumo verdadeiro setenta, e quatro graus nordeste (749
NE) do' R, N. 106 k. da estrada de
rodagem Sabará-Nova
Lima; dêsse
ponto. com oitenta e um graus tr inta minutos nordeste (819 :W Ne) e
três mil oitocentos e oitenta e cinco
metros (3. 885m) , até a linha da Estrada de Ferro Central do Bra.sil, por
uma distância de dois mil novecentos e noventa metros (2. 99Om); daí,
por um alinhamento retilíneo de mil
seiscentos e sessenta metros (l.ü60m)
e' rumo verdadeiro oitenta e nove
graus sudoeste (899 SW) até a rodovia Nova Lima-Belo Horizonte, por
onde segue, com três mil oitocentos
e quarenta metros (3. 840m) , até o
ponto de partida.
p~rágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, corno associado, de qualquer das substânci?.s~
a que se refere o art. 29 .do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquísas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autênnca dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil seiscentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 4.660,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Mínístérío da
,Agricultura.

'Art. 39 Revogam~se as disposições
em contrárto ,
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959;
138 0 da Independência e 71Çl da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário M eneqhettt .
DECRETO

N9 45.717
ABRIL DE 1959

DE

6

DE

o cidadão brasileiro Manoel
Gonçalves Soares a pesquisar ouartzo e pedras coradas no m1.lnlC~p1.O

Autoriza

• de Teójilo Otôni, Estaào de Mznas

Gerais.
O - Presidente da Repüblica usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nº I, da Constituição e· nos
têrmos do Decreto-lei nl? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel Gonçalves Soares a
pesquisar quartzo e pedras coradas,
em terrenos devolutas no lugar denominado Fazenda Boa Sorte, distrito
de Topazio, municÍI?io de Teó.fi1o Otôm Estado de Mmas GeraIS, numa.
âr~a de cem hectares (100 na», delímitada por um quadrado de 'mil Hletros n _OOGm) de lado, que tem um
vértice a setenta metros (70m) 'no
rumo magnético de oitenta e três
graus sudoeste (839 sy·l), da cor:fl:tência dos côn-egos Ariranha e Lml0eira e os lados, divergentes dêsse vértice, os rumos' magnéticos de setenta
e sete graus sudeste (77~ SE) e treze
graus sudoeste (139 SVV).
Parágrafo único. A execucâo ~a
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30,230. de 1 . ~e
dezembro de 1951. uma vez se vermque a existência na jazida, co~o ~s
saciado, de qualquer das substa~Clas
a que se refere o art , 21? do eítado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacíonal de Pesquisas.
Art 2«:1 O título da autorízacâo de
pesquisa. que será uma via autêntãca
dêste Decreto. pagará a taxa de mil
cruzeiros (CrS 1.000.00) e será válido
pelo prazo de dois ,(2) anos a par tir
da data da transcrícão no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro-
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dução Mineral do Ministério da Agrt-

cultura.

Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959;
1389 da Independência. e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneqhetti,

DECRETO N.o 45. "18
ARBIL DE

Declara

DE

os

RIO de Janeiro" 6 de abril de 1959:
138.0 da Independência e 71.° da República.
JuscELmo KUBITSCHEK.
Mário Meneghetti.
DECRETO N9 45. '719 ABRIL DE 1959

6

DE

6

DE

Autoriza a cidadã brasileira Josepha
Cerqueira Leite a peequiear minérios de ferro e manganês no mtinicípio de Raposos. Estado de Mi-

DE

1959

insubsistentes

Branco, Estado do paraná; revogadas
as disposições em contrárío.

Decretos

números 38.000, 38.001 e 38.002. todos de 4 de outubro de 1955, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n,> I, da Constituição e tendo em
vista a decisão do Supremo' Tribunal
Federal que consta do processo DNPM
-- 7.994~58, decreta:
Artigo único. São declarados insubsistentes OS Decretos números trinta
e oito mil (38.000), trinta e oito mil
e um (38.001), e trinta e oito mil e
dois (38.002) todos de quatro (4) de
outubro de mil novecentos e cinqüenta e cinco .(1955) e, conseqüentemente, declarada em pleno vigor a autorização de lavra conferida pelo Decreto número trinta e cinco mil cento
e trinta e um (35.131), de um (1) de
março de mil novecentos e cinqüenta
e quatro (1954), à Cía. de Cimento
Portland Rio Branco para lavrar calcário no dístrlto de Rio Branco, município de Oêrro Azul (hoje município de Rio Branco), Estado do Paraná, e bem assim revigorados os Decretos números trinta e cinco
mil
cento e vinte e nove (35.129) e trínta e cinco mil cento e trinta (35.130)
ambos de um (1) de março de mil.
novecentos e cinqüenta e quatro .....
(954) • .deelaratóríos da
caducidade
das autorizações de lavra conferidas
pelos Decretos números dezoito mil
oitocentos e setenta e três 08.873) e
dezoito mil oltocentc_ e setenta e quatro (18.874), de quatorze {14) :le junho de mil novecentos e quarenta e
cinco (945), à Cia. de Cimento Portland Paraná, no municipio de
Rio
I

nas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atríbuíeão que lhe confere o art. 87,
n Q r, da . Constituição e nos têr~os
do Decreto-lei nQ 1.985, de 29 de janetro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira J'Osepha Cerqueíra Leite a
pesquisar minérios de ferro e mapganês, em terrenos de sua propriedade e de outros no imóvel Fazenda.
André Gomes, distrito e munícípío de
Raposos, Estado de Minas Gerais, numa área de trezentos e noventa e
seis hectares (396 ha) delimitada por
um polígono mistílíneo que tem. um
vértice a duzentos e vinte e cinco
metros (225 rm no rumo verdadeiro
setenta e quatro graus nordeste (749
NE) do R. N. 106 K. da estrada de
rodagem Sabará-Nova Lima; daí, por
um alinhamento retilíneo de dois mil
setecentos e noventa e cinco metros
(2.795 m) e rumo verdadeiro setenta graus sudeste (7()9 SE) ,até o entroncamento da rodovia para Raposos; daí, pela mesma rodovia, até oitocentos e oitenta metros (88(} rm :
dêsse ponto, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
qui.nhentos c cinqüenta metros (5-50 mr ,
doze graus sudoeste (129 SW) e dois
mil quatrocentos e trinta metros
(2.43() m) , setenta e oito graus nordeste (78Q NE) atingindo a rodovia
para Nova Lima. por, onde segue,
com dois mil seiscentos e trinta metros (2.630 m) , até o ponto de partida ..
Parágrafo único. A execução
da
presente autortzacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
I
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dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na. jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
'Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2~ O título da autorizacão de
pesquisa. 'que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil novecentos e sessenta cruzeiros
(CrS 3. 960,OQ) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Divisã.o de Fomento da Producâo Mineral do Ministério da Agricültura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959;
138Q da Independência e 71 Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ario M eneghetti

DECRETO N9 45-.720 ABRn. DE

DE

6

DE

1959

Autoriza a cidadã brasileira Josepha
Cerqueira Leite a pesquisar minérios de ferro e manganês no município de Raposos, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
nv I. da Constitui<lão·e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 f.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira Josepha Cerqueira Leite a
pesqulsar minérios de ferro e manganês, em terrenos de sua, propriedade e de outros no lugar denominado Fazenda André Gomes, distrito
e município de Raposos, Estado de
Minas Gerais, numa área de trezentos e setenta hectares e' setenta e
dois ares (37G,72 hai , delimitada por
um polígono mistilíneo e que assim
se define: partindo do R.N. 1M K.
da rodovia Sabará-Nova Lima, com
duzentos e cinqüenta e cinco metros
(255 mj e rumo verdadeiro setenta
e quatro graus nordeste (74 Q . NE).
atinge o prímeíro (l9) vértice; dêsse
ponto, com três mil oitocentos e oitenta e'cinco metros (3.885 m) e, rumo verdadeiro oitenta e um graus
trinta minutos nordeste (819 ~O' NE).

até a linha da EstraQa de Ferro
Central do Brasil; daí, pela mesma
linha férrea, com mil cento e setenta metros (1.170 rm : dêsse ponto
com setecentos e vinte- e cinco metros (725 m) e rumo verdadeiro setenta graus sudoeste (7GQ SW), até,
a estrada para Raposos, por onde
segue, para noroeste (NW) com mil
trezentos e sessenta metros (1.360 m) ;
dêsse ponto. por um alinhamento retilíneo de dois mil setecentos e noventa e cinco metros (2.795 m) e
rumo verdadeiro setenta graus noroeste (70!? NW), até o ponto de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorizacão fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30 . 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado. de qualquer das substãncías a que se refere o art. 2(1 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autortzacão de
pesquisa. que será uma via autêntica'
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil setecentos e dez cruzeiros (Cr$
3.710,{)0) e será válido pelo prazo de
dois .(2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Producâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 6 de abril de 1959;
1389 da Independência e 719 da República.
I

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario

Meneohetti

DECRETO N9 45.721 ABRIL

DE

DE

6,

DE

1959

A utoriza o cidadão brasileiro Louriral
Cardoso Gomes a pesquisar areias
ilmeníticas e associados no município de Primeira Cruz, Estado do
Maranhão.

!,·,O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87.
n 9 I. da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1.985. de 29 de janeiro de 194ú (Código de Minas). de-o
ereta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lourival Cardoso
Gomes
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a pesquisar areias ilmeníticas e associados, em .terrenos devolutas e de
diversos no lugar denominado Canto
Novo, distrito e município de Primeira Cruz, E.,stado do Maranhão,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha i , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a dois
mil novecentos e trinta metros
(2.930 m) , no rumo verdadeiro
de
sessenta e um graus noroeste (619
NW), do canto noroeste (NW) da
casa do lugar '~Canto Novo" e os
lados, divergentes dêsse vértice,' os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e quatorze metros e vinte e oito centímetros ....
(714,28 m) , norte (N); sete mil metros (7.000 m) , setenta e quatro
graus trinta minutos sudeste (74 9 30'
SE).

'

,

.

Art. 29 O título da autorizacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000.00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3t:\ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959'
1389 da Independência e 71 9 da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario M eneahetti

DECRETO

N9

45.722 DE 1959

DE

6 DE ABRIL

Autoriza .a S. A. de Cimento, Mineração e Cabotagem "Cimimar" a
lavrar baritina no municuno de
Rio Branco do Sul, Estado do Paraná.
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-o
tigo 87, n 9 I, da Constituição e nos,
têrmos do Decreta-lei n Q 1.985, de
29 de janeiro de 194{) (Código de Mi·
nas). decreta:
Art. 19 Fica autorizada a scctedade Anônima de Cimento, Mineração e· Cabotagem "Cimimar" (), lavrar baritina, em terrenos - de sua
propriedade no 1 u g a r denommsno
Campo Chato, distrito e munícípio
de Rio Branco do Sul, Estado .do

Paraná, numa área de dez hectares oitenta ares e nove centrares
(1O,80(}9 ha) , delimitada por um },Jolígono irregular que tem um vértice no marco número nove (9) do
Decreto de lavra número vinte e dois
mil oitocentos e trinta e cinco (22.835)
de vinte e oito (28) de março de mil
novecentos e quarenta e sete ~1947),
outorgado a José Francisco Gomes,
cujos direitos foram cedidos à Companhia Química Industrial "CIL". e
os lados, a partir dêsse Vértice, os
seguintes comprnnentos e rumos verdadeiros: duzentos r; noventa e dois
metros e trinta centímetros (292.3'jm),
quarenta e três graus quatorze minutos noroeste (43 9 14é NW); duzentos e quarenta e cinco metros e
setenta centímetros (245,70m), cinqüenta e dois graus sete minutos nordeste (529 07' NE); quatrocentos e
setenta e' sete metros e oitenta e
seis centímetros (477,86m), ~inqüen
ta e sete graus seis minutos sudeste
(57 9 06' SE); quatrocentos e dez metros e trinta centímetros (41O,30m),
setenta e quatro graus cinqüenta. minutos sudoeste (740 50' SW). Esta
autorização é outorgada mediante as'
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. 'A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma v2Z se verífique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2<:> O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessíonarto da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 41' As propriedade vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
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dos. arts. 39 e 40 do Código dê Minas.
SE); seiscentos e quarenta e um meArt. 59 O concessionário da autotros (641m) , trinta e seis graus trinta
rização será tíscalízado pelo Depare quatro minutos nordeste (3Ge) 34'
tamento Nacional da Produçãi'.l MineNE); quinhentos e vinte me t r os
ral e gozará dos favores discriminados , (52{lm), setenta e quatro graus crínta
no art. 71 do mesmo Código.
e quatro minutos nordeste (74 9 24'
Art. 69 A autorização de lavra
NE); novecentos e quarenta e dois
terá por título êste Decreto, que será
metros e c i n q ü e n t a centímetros
transcrito no livro próprio da Divi(942,50m), setenta e 'dois graus trmca
são de Fomento da Produção Mineral
e oito minutos nordeste (729 38" NE) ;
de Ministério da Agricultura, após o
novecentos e sessenta metros (960m),
pagamento da taxa de seiscentos cruquatorze graus oito minutos sudeste
zeiros (Cr$ &:>0,00).
(14\1 8' SE); mil novecentos e sessenta metros (1.96Dm), setenta e dois
Art. 79 Revogam-se as disposições
graus quarenta minutos sudoeste (72 9
em contrário.
.
4()' SW); quinhentos e sessenta e um
Rio de Janeiro, 6 de abril Je 1959;
metros (561m), oitenta e sete graus
1381,) da Independência e 719 da Hepú·,
cinqüenta e dois minutos noroeste
bEca.
(87 9 52' NW): mil metros n.OOOm),
JUSCELINO KUBITSCHEK.
cinqüenta e três graus trinta e dois
Mário .M eneçheiti,
minutos noroeste (53 9 32' NW); mil
'e vinte e quatro metros a .024m) ,
trinta e seis graus cinqüenta e um
DECRETO N9 45.723 - DE 6 DE ABRIL
minutos nordeste (36 9 51' NE); quiDE 1959
nhentos e noventa e um me t r o s
(591m), dezenove graus cinqüenta e
Autoriza o cidadão brasileiro Adriano
nove minutos sudeste (19 9 59' SE).
Seabra Fonseca a lavrar minério
Esta autorização é outorgada medide chumbo nos municípios de Cerro
ante as condições constantes do paAzul e Imbuial, Estado d.o p,araná.
rágrafo. único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
'. O Presidente da República, usando
alíneas, além das seguintes e de ouda atribuição que lhe confere o artras constantes do mesmo Código, não
tigo 87, nv I, da consütuicão e nos
expressamente mencionadas neste Decreto.
.
têrrnos do Decreto-Ieí n 9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Miparágrafo único. A execução da
nas), decreta:
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aproArt. 19 Fica autorizado o Cidadão
vado pelo Decreto n9 30.230, de 1 de
brasileiro Adriano Seabra Fonseca a
dezembro de 1951, uma vez se verilavrar minério de chumbo, em terrefique a existência na jazida, como.
nos de propriedade de João Francisco
associado, de qualquer das substândos Reis e outros no lugar denomicias a que se refere o art. 2'? do eínado Ribeirão da Rocha, distritos de
tado Regulamento ou de outras subsCêrro Azul e Paranaí, municípíos de
tâncias discriminadas pelo Conselho
Cêrro Azul e Imbuia!, Estado de PaNacional de Pesquisas.
/
raná, numa área de duzentos e seArt. 29 O concessionário da autenta e cinco hectares e dez ares
torização fica obrigado a recolher aos
(275,10 ha) , delimitada por um pocofres públicos, na forma ela lei, os
lígono irregular que tem um vértice
tributos que forem devidos à Uniâo,
no final da poligonal, que partindo
ao Estado e ao Município em cumda confluência do ribeirão do Rocha
prímento do disposto 11-J art. 68 do
no rio Ribeira, tem os seguintes comCódigo de Minas.
primentos e rumos verdadeiros: três
Art. 39 Se o concessionário da aumil cento e noventa metros (3.190m) ,
torização não cumprir qualquer das
dois graus vinte e seis mmutos suobrigações que lhe incumbem, a audeste (29 36' SE);. mil e qumhentos
torização de lavra será declarada cametros (1. 50Gm) , trinta e seis graus
Q
duca ou nula, na forma dos arts. 37
trinta e quatro minutos sudoeste (36
e 38 do Código de Minas.
34' SW); e os lados, a partir dêsse'
vértice, os seguintes comprimentos e
Art. 49 As propriedade vizinhas
rumos verdadeiros: quinhentos meestão suíeítas às 'servidões de solo e
tros (5(}:)m), cinqüenta e três graus
subsolo para fins de lavra, na rorms
vinte e seis minutos sudeste (:>30 26'
dos arts. 39 e 40 do 0ódigo de Minas.
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Art. 51,1 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produçâo Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorízaçâo de lavra.
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minel'~l
do Ministério da Agricultura, após o
pagamento da taxa de cinco mil qui ..
nhentos e vinte cruzeiros (5.520,OO).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959;
1389 da Independência e 719 da República.

tenta e seis graus trinta minutos sudeste (86 9 30' SE); cinqüenta e um
metros e setenta centímetros {51,70m).
cinqüenta e sete graus quinze minutos sudeste (579' 15' SE) ; sessenta metros e cinqüenta centímetros l60,50m).
trinta e três graus e trinta minutos
sudoeste (339 30' SW); cento e cinqüenta metros 050m) , oitenta e cinco
graus e trinta minutos noroeste l85 9
30' NW); trinta e nove metros e cinqüenta centímetros (39,50rn), treze
graus e quinze minutos noroeste (13 9
15' NW); oitenta e um metros e oitenta centímetros (81,3000), cinqüenta
e sete graus noroeste (579 NW).
parágrafo único. A execução da
JUSCELl~O KUBITSCHEK.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aproMário Meneghetti.
vado pelo Decreto' n ll 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
DEORETO Nº 45.724 - DE 6 DE ABRIL associado, de qualquer das substânDE 1$'59
cias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras subsAutoriza o' cidadão brasileiro Tertutâncias discriminadas pelo Conselho
liano Dias Filho a pesquisar cauNacional de Pesquisas.
lim no município de Astotto Dutra,
Art. 29 O título da autorização de
Estado de Minas Gerais.
pesquisa, que será uma via autêntica
. dêste Decreto, pagará a taxa de treo Presidente da República, usando zen tos cruzeiros (Cr$ 300,(0) e sera
da atribuição que lhe confere o arválido pelo prazo de (2) anos a partigo 8'7. n 9 r, da Constituição, e nos
tir da data da transcríção no livro
têrmos do Decreto-lei n Q 1.9õ5, de 29
próprio da -Divisão de Fomento da
de janeiro de 1940 (Código de Mi'
Produção Mineral do Minlsteno da
nas), decreta:
Agricultura.
Art. 39 Revogam·se as disposições
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
contrário,
Filho a emRio
brasileiro Tertuliano Dias
Janeiro, 6 de abril de Hi59;
pesquisar caulím, em terrenos de sua' 13&9 dadeIndependência
e 719 da Repúpropriedade no imóvel Fazenda Pedra Branca, distrito de Dona Euse- blica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
bia, município de Asíclfo Dutra, Estado de Minas G~rais, numa área
Mário M eneghetti.
de dois hectares e vinte e um ares
(2,21 na», delimitada por um poUgono irregular que tem um vértice
DEORETO N9 45.725 - DE 6 DE
a setecentos e quarenta. e cinco meABRIL DE 195~
tros (745m) no rumo magnético vinte
e três graus e trinta minutos noAutoriza a Th. Badin de Minérios Liroeste (23 Q 30' NW) da casa t'le 'l:'el'mitada a pesquisar ouro no municítuliano Dias Filho e os lados, a parpio de Rio, de Contas, Estado da
tir dêsse vértice, .08 seguintes comBahia.
primentos e rumos magnéticos: noventa e um metros cinqüenta centíO Presidente da República, usando
metros (91.50m), 1;rí.nta e cinco graus
da atribuição que lhe confere o artitrinta minutos nordeste (359 30' NE);
go 87. n 9 I, da Constituição e nos têrcinqüenta e um metros sessenta cenmos do Decreto-lei n 9 1. 985. de 29 de
tímetros (51,60m), oitenta e cinco
janeiro de 1940 (Código de Minas).
graus sudeste (859 SE); noventa e
decreta:
dois metros (92m). vinte' e cinco graus
quarenta e cinco minutos sudeste
Art. 19 Fica autorizada a Th. Ba.din de Minérios Ltda. a pesqínsar
(25 9 45' SE); setenta e dois metros
ouro em terrenos devolutas no lugar
e cinqüenta centímetros <72,50m) I oi-

Aros
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denominado Riacho dos Brejos, distrito' e, município de Rio de Contas,
'Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (SOOha), delimitada
por um retângulo, que tem um vértice a mil quatrocentos e cinqüenta metros (1450m), no rumo verdadeiro de
sessenta e sete graus vinte minutos
sudoeste (679 20' SW) da confluência do riacho da Fazenda no rio Brurnado e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros (2.500m), quarenta' e
cinco graus nordeste <459 NE); dois
mil metros (2. OOOm) , quarenta e cinco graus sudeste (45 9 SE) .
'
Parágr-afo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de de-'
zembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2 9 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
Pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricul tura.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959,
1389 da Independência e 719 da República.
'
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçheiti
DECRETO N9 45.726, DE 6 DE ABRIL

DE 1959
Autoriza Th. Badin de Minérios Limitada a pesquisar cassiterita nos
municípios de Piatã e Mucugê, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nº I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nl? 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
Decreta:
Art. 19 Fica autorizada Th. Badin
de Minérios Ltda. a pesquisar eassí-

.teríta em terrenos devolutas, no leito
e margens do rio de Contas, distritos
e municípios de Piatã e Mucugê, Estado da Bahia, numa área de quatrocentos oitenta e oito hectares (488 ha)
correspondente à uma faixa de sessenta e um mil metros (61 :-OOOm) de comprimento por oitenta metros (80m) de
largura e compreendida entre as confluências do córrego Tromba' e rio
São João, no mesmo rio de Contas.
Parágrafo único. -A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorização de
Pesquíza, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4 _880,00) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da (lata
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento -da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se -as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959 '
1389 -da Independência e 719 da Repú~
blica.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Me1!eghetti

DECRETO NQ 45.727 -

DE

6

DE

ABRIL DE 1959

Autoriza. o cidadão brasileiro Joaquim
M01Y-te2To de Carvalho a pesquisar
areia quurtzosa no município de
Queluz, Estado de São Paulo.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe conferé o ar ti- .
-go 87, n 9 l. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
•
Ar.t.. 19 Fica autorizado o cidadão
brasíleíro Joaquim Monteiro de oarvalho a pesquisar areia quartzosa em
terrenos de propriedade da Cia. Industríat de São Paulo e Rio no lugar
denominado Morro da Fortaleza dístr:to e município de Queluz, Estado de
Sao Paulo, numa área de cento e cinqüenta hectares (150 ha) , delimitada
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por um retângulo, que tem um vértice
a quatrocentos cinqüenta metros
(450m) no rumo verdadeiro de quarenta e três graus e dez minutos noroeste (43'? 10' NW) da porteira velha
situada -entre os marcos quilometricos duzentos oitenta e sete e duzentos oitenta e oito (Kms 287 e 288) da'
rodovia Queluz - Areias e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil metros (1. OOam) , quarenta ;~ três
graus dez minutos sudeste (439 10'
SE); mil e quinhentos metros <1.500
metros), quarenta e seis graus e cinqüenta minutos sudoeste (469 50'
SW).

Parágrafo umco , A execução da
presente autorização fica' sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se vertftque-a
existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamen~
to ou de outras substâncias discrimtnadas pelo Conselho Nacional de Pesquísas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil é
quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.500,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no- livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 6 de abril de 1959,
138t? da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti

DECR,ETO N'? 45.728 -

DE

6

DE ABRIL

DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Paula Carneiro de Moraes
a pesquisar amianto no município de
São Domingos do prata, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'j, nl? I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n Q 1.9S5, de· 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Fl'ancisco de Paula carneiro

.

de Moraes a pesquisar amianto, em
terrenos de propriedade de Raimundo
Moreira da Silva no lugar denominado
São Lourenço, distrito de Santana de
Alf'íe, municipio de São Domingos do
prata, Estado d~ Minas Gerais, numa
área de dez hectares (l{) ha ) , delímítada por um triângulo que tem um
vértice a sessenta metros (60 m) no
rumo magnético quarenta graus sudeste (4{)9 SE) da confluência dos córregos Pedras e Brejal e os lados, a
partír dêses vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: 'qua~
trocentos e cinquenta metros (450 m) ,
cinco graus sudoeste (59 SW); seiscentos e quarenta e cinco metros
(645 m) , cínquenta graus nordeste
(50 9 NE); quatrocentos e cinqüenta
metros (4M mi , oitenta e cín ,o graus
noroeste (859 NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3G.23D. de 1 de
dezembro de 19-51, uma vez S~ verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento vou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas,
Art. 2t? O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dês te decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 300,(H)) e será
valido pelo prazo de -dois (2) anos a
partir da data da transcricâo no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em con trário .
Rio de Janeiro, 6 de abril, de 19'59,
138° da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N. '? 45-.729 ABRIL' DE

DE

6

DE

1959

Autoriza o cidadão brasüeir» llfartin Francisco Braz Neto a pesquisar conchas calcàrias, no municipio de Maricá, Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, n 9 I, da Constituição c no.';
têrmos do Decreto-lei n , 9 ,1.9'85. de
29 de janeiro de 1940 tCófligo de
Minas), decreta:
Art. L!? Fica autorizado o cl(Õa((~o
brasileiro l\J18.rtin
Pi'anGi,:;~o
Braz
Neto a pesquisar conchas calcárias
em terrenos de domínio na U"ní['.o IM
Lagôa de Maricá, distrato de JI.1aricá
e Inoâ, muníeípío de l'I.'Ial·jc~, Estado do Rio de Janeiro, numa area
de trezentos e setenta e um hectares (371 ha) , delimitada por um polígonc mistílíneo, que tem um vértice na roz do córrego São .João e
os lados a partir dêsse vértice, os
se..- ;uintes comprrmentos e rumos verdadeiros: três mil quatrocentos e
quinze _ metros (3.415 ;n) , vinte ,e
cinco graus sudeste (250 SE); três
mil metros (3.0'DO m) , sessenta e
sete graus trínta minutos noroeste
(67 9 30' NW); €, o terceiro e último
lado é constituído pela margem norte àa aludida Lagoa no" trecho comnrcendido entre o vértice do penúí"timo lado descrito e o ponto de par-

tída.

Parágrafo muco. A execução da
'Presente autorização fica sujeita às
éstipulaçôes do Regulamento apro,vado pelo Decreto n. 9 30,230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como
associado.. de qualquer das substâncias a que se refere o art. ?.'~ do
citado Regulamento ou ,de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. t? O título da / autorízaçâo,
que será uma, via autêntica dêste
- Decreto, pagará a taxa de três mil
setecentos e dez cruzeiros ,
.
(Cr$ 3.710,00) e será válido ipor dois

anos a contar da data da ~l'ans
crrçâo no livro próprio da Dívisào
de Fomento da Produção Mineral,
do Mínistéríc da Agricultura.
(2)

Art. 39 Hevogam-se as disposições
em contrário.
Rio, de Janeiro. 6 de abril de 1959;
138 . Q da Independência e 71. Q
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEI~

Mário M eneçhetti

da

DECR,ETO

N;O 45.730 ABRIL DE 1959

DF

6

DE

Autoriza Th. Badin de Minérios 1.1mitaâa a pesquisar ouro 'no' m.:unicipio de Rio de Contas, Estado a«
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atríbuícêo que lhe confere o ertigo 87, n. ô I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
2fl de janeiro de 1940 (CÓdigo de -Minas. decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada Th. Baàln
de Minérios Ltda. a pesquisar ouro,
em terrenos devolutas no lugar denominado Caehoeíra do Brumado, distrito e município de Rio de Comas.
Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (50{) ha) , delimit..1t':.ta
por um retângulo que tem um vértice
a mil e novecentos metros <1. 9DO.m I
no rumo verdadeiro de oitenta e um
graus noroeste (81 0 NW) da confluência do riacho Bonito no do Bni
mado e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprtmentos e
rumos verdadeiros: dois. mil metros
(2. OOGm) , quarenta e cinco ::rraus sudeste (45° SEj; dois mil e quinhentos
metros (2. 50-0m, quarenta e cmeo
graus sudoeste (45 SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações 10 Regulamento aprovado pelo Decreto n,v 30.230. de 1. C!-e
dezembro de lfl51, uma vez se verifique a. existência na jazida, como assocíaco, de qualquer das substâncias
a qm se refere o art.' 2.° do citado
Retl'uJamento ou 'de outras substàneías
dis~rjminadas pelo Conselho N'd,r!-:onR~
de Pesquisas.
Alt. 2.<> O título da autorização de
p'cSquiS9., cue será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
a

0

mil cruzeiros

(Cr$' 5. OGD,OO)

~

será

válrio pelo prazo, de dois (2) anos a
partír da data da transcrição no livru
próprio da Divisão de Fcm?:'1to I~:?
Prilduçã,o Mineral do ]\1inistério da
.A~·icultura .
A.rt, 3.° Revogam-se as disposições
en contrârio,
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959;
1$.<> da Independência e 71.0 da' Repiblica ,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO

N.O

4.5.731 -

AnRIL DE

DF

6

Art. 3." Revogam-se as disposições
em ,:ontl'ário.
R10 de Janeiro, 6- de abril de t959;

DE

1959

Autoriza a eniprésa de mineração Th.

Baâin. de Minérios Ltâa . a pesquisar coiumoita nos municipios de Rio
de Contas, Livramento do tsruvuxdo e Paramirnn, Estado ela Bahia.

o

Presi:snte d:> Fv~p:li':Jlica. usanco
da atribuição que lhe confere o artigo 87., n. O r, da Constituição, c nos
têrmos do Decreto-lei n- 1. g35 oe
29 de janeíro de 1940 (Código 12 :VE-

nas), decreta:

.

A1~t. 1.0 Fica autorizada' a emI)l'ê~:;:1
de mineração Th , Badin de ~inérios
Ltda , a pesquisar columbíta em t.er 'rer..O:-l devolutas no lugar denominado
Pico das Almas, distritos de Rio de
Contas e Paramirim, munícípíos de
Rio de Contas, Livramento ".do· Brumado c Paramirim, Estado da Bahia,
numa área de quinhentos hectares ..
(500 nar.. dehenitada por um retàngl!lo aue tem um vértice a três mil

cuatrccentos e cinqüenta metcos .: .

. ('3ASOm), no 1'1.1..."110 verdadeiro ~e sessenta graus sudoeste (60U S\V) da
confhnêncla dos rios Brumad.L'1ho e
Brumado e os iauos divergentes dêsse
vértice os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil e', quinhentos metros (2. 50-Gm), quareuta e
cínco rraus sudoeste (450 'SW);' dois

mil metros (2.000m), quarenta ecinco graus noroeste ('15" NW).
.
Parágrafo único. A execução, da
presente autorização fica sujeita às
estijr llJ..;ões do Regul&illento aprovado pelo Decreto n.s 30.230, de 1.:de
dezembro de 1951, uma vez se veutíque a existência na jazida, como 'associado de qualquer df!.s substândas
a que se reetre o art. 2." do citado
Regula.mento ou de outras substáneías discriminadas pelo Conselho Nicíona, de Pesquisas.
".
A.rt. 2,° O titulo da auto.rizaçZode pesquisa, que será uma via autêrtíva dêste decreto, pagará a taxa
cinco mil cruzeiros .c-s 5. 000. J{}) :':;'
será válido pelo prazo de dOIS (21 :
anos a pa.rtir da data da transcrtçàs
no livro próprio da Divisão de FI)·, ,
mento da- Produção Mineral do r-,1:l"

m

nísterío da Agricultura.

13fl.~

da Inôependncía e 71." da República.
I

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO Nº 45 . 73'2 ABRIL DE 1959

DE

fi

DI:

Autoriza n Th. Badin ae Minerios
Ltâa . a pesquisar ouro no muni. cipio de Rio de Contes, Estado da
Bahia.
.

O Presidente da República, usandc '
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv r, da Constituição nos têrmos do Decreto-Iei nv L 9~5, de 29:
de janeiro de 1940 (Código de Mi~
nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada, a Th. B~.-·
din de Minérios Ltda . , . a pesquisar
ouro em terrenos devolutas no lugar
denominado Gerais do Brumado, distrito 0 município de Rio de contas,
Estado da Bahia, -numa área de quinhentos hectares (5':)0 ha), deEmit8'da por um retângulo, que tem um
vértice a mil seiscentos e oitenta metros (1. 63'Üm) no rumo verdadeiro de
dezessete graus e trinta minutos nordeste (l7 9 3D' NE) da confluência do
córrego Bi'umadinho no rio Brumado e os lados divergentes dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadetros: dois mil cuínhentos metros (2. 50Gm), quarenta e cinco graus nordeste (/15 9 NE); dois mil
metros' (2. OODm). quarenta e cinco
graus
leste (45 9 SE).
-Parágrafo único: A execução d~..
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1!f51, uma vez se -vertfique 1, existência na jazida, como
associado' de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2l? do citado Hegulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselhc..~
Nacional de Pesquisas.
A rt. 29 O título da autorízacão àe
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsteDecreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (CrS 5.0,/J{l,OO) e será válido pelo prazo de dois (2) anos'
a partir da data da transcrição no

Aros
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livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultm-a,
Art. 3" Revog8.m··se as díspcsiçôcs
em contrário,
Rio de Janeiro, 6 de abri! de lDjú;
1389 de Independência e 7lÇl da Repúpública.
JU&...~LINO EUllITSCIIEK.

111 ario l.ienegtietti .

DECRETO NÇI 45,733 ABRIL DE 1959

DE

6 DE

Autoriza a em.préea dê mineração
rn. Badin de Minérios t.tâa., a.
pesquisar colurnbita nos municípios
de Rio de Contas e Livramento do
Brumado, Estado da Bahia,

o

Presidente da Repúblic9" usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n!? I, e18. Constituíçáo e nos têrmos do Decreto-Ieí nO 1.985, de 2S'
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

19

Art.
Fica autorízada a emorêsa
de míneração Th , Badin de Miné'rios .
Ltda., a pesquisar columbíta em terrenos devolutas no lugar denominado
Ernm::"tdinho das : Almas, distrito de
:r.~io de cont3.s e Livram.entodo Brumado, munícíuíos de Rio de Contas
e Livramento- do Brumaâo. Estado
da Bahia. numa área de quinhentos
hectares (50ü ha) , delimitada por um
l'etângulo, que tem um vértice a três
mil quatrocentos e cinqüenta· metros
(3. 450m), 110 rumo verdadeiro de ses-·
senta graus sudoeste (601! ,SW) da
confluência dos rios Brumao..:nho e
Bnrmado e os lados divergentes dê3se vértice, os sezuíntes comprtmentos e rumos verdadeiros: dois rnü e
Quinhentos metros (2 .50{Jm) quarenta e cinco gra1.1S sudoeste (450 SW);
dois mil metros (2. aDOm) , Quarenta
e cinco graus sudeste (45Q SE).
Parágrafo único. A . execução da
presente autorízacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado P2.l0 Decreto nC? 3(1.230. d.. 1 de
dezembro de 1.9'51.. uma vez se verifique a exístêncía na jazida, como
associado de oualquer das substâncias
a Que se refere o art. 29 do citado
Regu]:tmento cu de outras substâncias disoríminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
I
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Art. 2'? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros' (Cr$ 5.0CO,OG) e será válido oelo prazo de dois (2) -anos
ao nar tir da data da transcrrcâo no
livro próprio da Divl~ão de F~~e~
to da Producâo Mineral do Mínisté-

rio da A(;l'icúltum.
Art. ::;0 Revogêvm-·se as disposições
em, contrário
Rio de Janeiro, ô de abril de 195-.9;
138g de Independ8ncí'a e 7J.~ da República.
JUSC'SLINO KuEI'!SCHEl~,

Mario Meneçiietii;

DECRETO

NO 45,734
"ABRIL DE 1959

DE

6

DE

A utoriza a Th, Badin de Minérios·
Ltda. a pesquisar ouro no município dé Rio de Contas, Estado da
Bahia."

O Presidente da República usando
da atrtbaíção que lhe confere o artigo 87,: nl? I, da Constituição e nos
termos -do Decreto-lei n'? 1.985, de
29 de -janeíro de 1940 (Código de
l\ll:inas) .decreta:
Art, ;19 Fica autorizada Th. Badin
d- .I.llrir.érios Ltda. a pesquisar ouro.
em terrenos devolutas no rugai denomínsdo Serra Rio de Contas. distrito E:" município de Rio de Contas,
Estadc dá Bahia, numa área de quinhentos hectares (500 haj , delimitada :)01' um retângulo que tem um
vértícs a três mil' oitocentos e emquema metros (3.850m>, n,? rumo
verdsdeiro de eínquenta e três graus
sudoeste (539 SW) , da confluência
do riacho da Fazenda no rio Bruroam e os lados, divergentes .dêsse
vértce, os seguintes comprimentos e
runns verdadeiros: dois mil metros
(2, (ÜOffi). quarenta e cinco graus sudesie (459 SE); dois mil e quínhen-

tos metros (2 .5JOm) , quaren ta e
cimo graus sudoeste (45 Q SW).
larágrafo único, A execução da
pnsente autorização ríca sujeita às
esdpulações do Regulamento aprovaío pelo Decreto nv 30.230, de 1
de dezembro dê 1951, uma vez que se
ve'ifique a existência na jazida. com) associado, de qualquer das sunstãncías a que se refere o art. 29 do
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citado Regulamento ou de outras
substáncías discriminadas pelo Conselho NaciOlJ,al de Pesquisas.
Art. 2 Q O título da autorização de
pesquisa, que será urna via aUtênt~c~
dêste rieçrcto, pagará a taxa de Cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. O{)O,OO) e será válido pelo prazo de dois '(2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da produção Mineral do Ministério
<ia.

. cias a que se refere o art. 29 do cítado Regulamento ou de outras substáncías discriminadas pelo Conselho
l';8.cional de pesquisas.

Independência e 719 da Re-·

Art. 2t? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. ooo.()O) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos 3.
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Producão Mineral do Ministério
da Agricultura.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Art. 3<:' Revogam-se as disposições
em contrario.

Agricult~ra.

Art. 3C! Revogám-se as disposições

em contrario.

.

Rio de Janeiro, Q de abril de 1959.
138<:' .da

vado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como,
associado, de qualquer das substán-

pública.
MMio Meneghettz.

DEGRETO NQ 45.735
ABRIL DE 1959

OE

Rio de Janeiro, 6 de abril de 19SQ,
138<:' da Independência e 71º da República.
6

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DE

Má,rio

Auroriza a -Th. Badin de MinériDs
Lida. a pesquisar ouro 7/(J município de Rio de Contas, Estatio da
Bahia.

o

Presidente da República usando
da atríbutcâo que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Oonstituíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.~85.de
.29 de janeiro de 1940 (Códlgo de
Minas) decreta:

Art. lt? Fica autorizada Th. Badin
de l\JIinérios Ltda , a pesquisar ouro,
em terrenos devolutosno lugar denomina ela Serra Rio de contas, dstrito
e município de Rio das Contas. Est2,do da'. Bahia, numa área de quinhentcs hectares (50{l .ha) , delínítada por um retângulo que tem um
vértice a mil

e novecentos mitros

(1.90Dm) no rumo verdadeiro de oi-

tcnt:i e um. gnus noroeste (81t? NW),

da confluência do l'Ü'.':;:'lO Bom ::ü·, no
rio BrvJ.uadr: e os lados, dívergeztas
. (16SS0 vértice, OI:; seguintes comjrímentes e rumos verdadeiros: dois nil
metros (2. OGOm), quarenta e cííco
graus noroeste 45!;l NW); dois mil e·
quinhentos metros (2. 50~m) , qiarenta e cinco graus sudoeste (459 8Vi) .
,

Parágrafo

I,

único.

A execução ãa

presente autorização fica' sujeita .às
estipulações do Regulamento apl?-

DECRETO

Meneçhetti,

N9 45.736
ABRIL DE 1959

Declara caduco a Decreto
de 12 de julho de 1951.

DE

6

11.?

29.757.

DE:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ll.rtigo 87, n 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 2~
de janeiro de 19;;'0 <Código de Minas)
e tendo em vista o que consta dos antos do processo DNPM - 5.352-49 do
Departamento .Nacíonal da Produção
Mineral do M:inistéria da Agricultura, decreta:
Artigo único. E' declarada caduco
o decreto número vinte e nove mil.
setecentos e c~nqüeJ1tfl e f.etc ,27.'1.57),
de doze (12) de juJ.ho de mil novecentos cinqüenta e um (1951), que
eutorrzou os cidadãos brasileiros J"tlíü'
Augusto Rodrigues, Alexandre Au;,;usto Rodl'igues e Melina Rod,tques
de Carvalho a lavrar argila, dolorníta
e calcário no município de Cordeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, I) de abri} de lS59;
1389 da Independência e. 719 da, República.
,JUSCEL!NO

K;UBITSCHEK.

M ária lVIeneghetti ~

ATOS

DECRETO' NC?

~5.

e

1959

DE

6

PODER EXECUTIVO

37

sudoeste (399 24' SW); mil quinhentos e oitenta metros <1. 5S0m) , ~ip.,
quenta graus trinta e seis mínutcs
sudeste (5{)9 36' SE); setenta e cinco
Autoriza o cidadão brasileiro ioao ~~
. metros (75m), quarenta e oito ~;';:a·u.':>
ausio Rodrigues a lavrar calcôrio
trinta' e quatro minutos nordeste _(48 9
no município de Cordeiro, Estado
34' NE); duzentos e quinze metros e
do Rio de Janeiro.
oitenta centimetros (215, aOm) , dezegraus quarenta e dois minutos
o Presidente da República usando nove
nordeste (199 42' NE); seiscentos e
da atribuição que lhe confere o arsessenta e sete metros e vinte centítigo 87, nl? I, da Coristituição e nos
metros (667,20m), oitenta e dois graus
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de:
trinta e seís minutos sudeste' (211'> :~G'
29 de janeiro de 1940 (Código de
SE). Esta autorização é outorgada
Minas) decreta:
mediante as condições constantes do
Art: 19 Fica autorizado o cídadâo. parágrafo único do art , 28 do Código de Minas e dos artigo-i 32, 33,
brasileiro João Augusto Rodrigues a
34 e suas alíneas,' além das seguintes
Izvrar calcário no lugar denominado
e de outras constantes do mesmo
Trindade na Fazenda VaI de Palrr~ distrito de Macuco, município' Código, nâo expressamente mencionadas neste Decreto.
d,~ ~ordelrol Estado do Rio de Janê~l.:b, numa área de cento e quarenParágrafo único, A execução da
ta hectares dezessete ares e cinquenta
presente autorização fica sujeita às
centíares (14{), 17950, ha) , delimitada
estipulacões do Resrulamento aprovapor um polígono Irregular que tem
do pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
um vértice e setecentos e oito metros
dezembro de 1951, uma vez se veri(708m) 110 rumo verdadeiro sessenta
fique a existência na jazida, .como
e seis graus trinta e· seis minutos
associado, de qualquer das substãnnordeste (66~ 35' NE) do marco quiCÜ),S a Que se refere
o :;),rt. 29. do
lométrico número quinze (km 15) citado Regulamento ou de outras
Parada val de Palmas - da Estrada
substâncias discriminadas pelo Conde Ferro r.eopoldína, no trecho Cor'selho Nacional de Pesquisas.
deiro-Macuco e os lados, a partir.
dêsse vértice, os seguintes compriArt. 29 O concessionário da automentos e rumos verdadeiros: cento e
rização fica obrigado a recolher acs
trinta
oito metros e trinta centícofres publicas, na forma da lei os
metros 038,3(}m)', sessenta graus quatributos que forem devidos à Uníâo,
renta e nove minutos nordeste (609
ao Estado e ao Município, em cum~-9' NE); duzentos e quarenta meprimento do disposto no art. 68 do
tros e setenta centímetros (240,70m),
Código de Minas.
oitenta e dois graus nove minutos
. Art; 39 Se o concessionário da aunordeste (82 0 D9' NE); duzentos e
torização não cumprir qualquer das
cínquenta e sete metros (257m), oiobrigações que lhe incumbem, a autenta e quatro graus seis minutos
torização de lavra será declarada casudeste (849 06' SE); cínquenta e seis
duca ou nula. na forma dos artigos
metros e cinqüenta centímetros (!):i'
37 e 38 do Código de Minas',
Sem), quarenta e dois graus dezoito
minutos sudeste (429 18' SE); duArt. 4<> As propriedades vizinhas
zentos metros e quarenta eentrmoestão sujeitas às servidões de solo c
tros (200, 4(}m), quarenta e quatro
sub-solo para fins de lavra. T1~ f,)"graus cínquenta minutos sudeste (41:9
ma dos artigos 39 e 40 do Código de
50' SE); trezentos e quatorze meMinas,
tros (314m), oitenta e quatro graus
Art, 59 O concessionário da autotrinta e seis minutos sudeste (849 36'
rização será fiscalizado pelo DeparSE); noventa e quatro metros e oitamento Nacional da Produção Mítenta centimetros (94, 80 m) , oitenta
ncral e gozará dos favores díscrtmíe cinco graus cinquenta e quatro mínados no art. 71 do mesmo Código.
mitos sudeste (859 51' SE); cento e
Art. 6(1 A autorização de lavra terá
quarenta e cinco metros (145m). oito
graus trinta e quatro minutos sudonor título este Decreto, que
será
este (89 34' SW); mil cento e setenta
transcrito !10 livro próprio da' Divisão
de
Fomento
da
Produção
Mineral
e 'cinco metros (1. 175m) , trinta e
nore graus vinte e· quatro mínutoa
do MInistério da Agricultura, após o
ABRIL DE
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pagamento da taxa de
centos e vinte cruzeíros
Art. 7Ç Revogam-se
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de
1380 da Independência
pública.

dois mil oito-

torze metros (3Hm) oitenta e quatro

(CrS 2.iOil:G{))

graus trinta e seis minutos sudeste
(34 36' SE); noventa e quatro !I1etros e oitenta centímetros (94,8Cm),
oitenta e cinco graus cinqüenta e
quatro minutos sudeste (135° 54 SE);
cento e quarenta e cinco metros .. ,.
(145m), oito graus trinta e I quatro
minutos sudoeste (8° 34' SW): seiscentos e quarenta e oito metros ., ..
(643m), trinta e nove graus vinte e
quatro minutos nordeste (39 24' NE~ ;
duzentos e oitenta e três metros , ...
(233m). sessenta e seis graus sets minutos noroeste (66f.l <H3' N·W) , trezentos ~ trinta e cinco metros {~~35m),
trinta e um graus trinta e seis miun.tos noroeste (31 0 36' NW\; trezentos
e quarenta e cinco metros ~345m),
quarenta, e dois graus trmta e .oito
minutos nordeste (42 0 38' ~lE): ,ct.lqüenta e um metros (SIm), ::t~Ja·. l1-ca graus trinta e nove minutos nord~!ste
(409 39' NE); noventa metros (90ro',
setenta e três graus nove minutos
nordeste . (73 0 09' NE); dezessete a:.etros (17m.) , sessenta e três graus vínte e quatro minutos nordeste (63 24'
NE): quarenta e sete metros (47m) ,
setenta e nove graus seis minutos ~11
deste (79 9 ()6' SE); trinta metros _..
(30m), trinta e nove graus vinte e
quatro minutos nordeste (39 0 24' N·E}:
cinqüenta, e oito metros (58m), vinte
e quatro graus trinta e nove mínutos
nordeste (24 0 39' NE): oitenta .J, oito
metros (88m). quarenta e cinco graus
vinte e quatro minutos 'no:.-de3te (45"
24' NE>; noventa e quatro metros
(94.m), trinta e três graus cinqüentc
e quatro minutos nordeste (33" 54'
NE)' sessenta e cinco metros 65':n) ,
dois graus vinte e quatro minutos
nordeste (2u 24' NE); quarenta e seis
metros (46m) , sessenta e um graus
cinqüenta e quatro minutos nordeste
<610 54' NE): trinta' e quatro metros
(34m), trinta e nove graus vmte e'
quatro minutos nordeste (399 2~' NE);
setecentos e trinta e cinco metros
(.135m). setenta graus cinqüenta 8 nm
minutos noroeste (700 51' NW': een'to e seis metros (106m), cinqüenta
graus quarenta _e cinco mín: I t·JS n,')roeste (50" 45' NW); duzentos e aez
metros (210 mi , cinqüenta e cinco
graus vinte e quatro minutos sudoeste (56~) 24' SW); novecentos e cinco
metros (S05m), quarenta e seis i~i aus
dezenove minutos sudoeste (4.')0 }9'
SW); cinqüenta e oito metros .....
(58m) , cinqüenta e quatro graus seis
minutos noroeste (540 06 NW): cento
e um metros (101m), cinqüenta e três

as

disposições

abril de 1959,
e n 9 da Re-

JUSCELINO KUBITSCHEK.

MMio Menettheiti,

I
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DECRETO N.o 45.738
ABRIL DE 1959

DE

6

DE

Autoriza a cidadã brasileira Melínrz
Rodrigues de Carvalho a, lavrar ~al
ctireo no município de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,> I, da Constituição, ~ nus
têrmos do Decreto-lei n.s 1.935, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
AI-t. 1.0 Fica autorizada a cidaclâ
brasileira Melina Rodríguea de Carvalho a lavrar calcáreo no lugar denominado Charneca, na Fazenda Val
de Palmas, distrito d.e. Macuco, município de Cordeiro, Estado do Rlo de
Janeiro, numa área, de cento e sessenta e seis hectares três ares e setenta e cinco centiares (165,0375 ha).
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a setecentos e
oito metros (708m) no rumo verdadeiro, sessenta e seis graus 1j~-ínt", e
seis minutos nordeste (660 36' NE)
do marco quilométrico número y'~1U1
.ze (Km 15) - Parada 'VaI de Palmai)
- da Estrada de Ferro Leopoldma,
no trecho Cordeiro-Macuco e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes eornprímentos e rumos verdadeí)'05: cento e trinta e oito metros e
trinta centímetros (I3B,30m), sessenta
graus quarenta e nove minutos o.or··
deste (50 49' NE); duzentos e cuarenta metros. e setenta centímetrns
(240,7Orn), oitenta e dois graus nove
minutos nordeste <82 G 09' NE); duzentos e cinqüenta e sete metros ..
(257m), oitenta e Quatro gm"s seis
minutos sudeste (34 0 06' SE): emqüenta e seis metros e cinqüenta centímetros (fi6.50m), quarenta e dois
graus dezoito minutos sudeste
.
(42 18' SE): duzentos metros e quarenta centímetros (200,1llm), quarenta e quatro graus cinqüenta minutos
sudeste (440 50' SE); trezentos e qua0

0
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quatorze minutos sudoeste (53"
D~CR~Ti.'O N° 45.739 m: S m::
14' SW; cento e setenta metros
ABRIL DE 1959
(170m), vinte e três graus onze mi-.
nutos sudoeste (23 0 11' SW); quatroAutoriza o cidadão brasileiro .!vhJacyr
centos e quarenta metros (4;l:}m), dede Lima Valenti a lavrar -uiicario
zesseis graus cinqüenta e quatro ::-11i'no município de Cantagalo r':st-ado
nutos sudoeste í16" 51' SW); noventa
do ioo de Janeiro.
metros (90m) , vinte e dois graus seis
minutos sudeste (220 06 SE). Esta
o Presidente da República, usando
autorização é outorgada mediante as
da atribuição que lhe confere c arcondições constantes do paragraro
tigo 8'7, 1)5' I, da Constituição e nos
úníoo do art. 28 do Código de Minas
têrmos do Decreto-lei nv 1.985. de 29
e dos artigos 3:2, 33, 34 e suas alíneas,
de janeiro de 194{J (Código ce Minas),
além das seguintes e de outras consdecreta:
,
tantes do mesmo Código, n 3. ::-. exoressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 19 Fica autorizado ':; cl:"!.adáo
Parágrafo único. . A execução da
brasileiro Moaeyr de Lima Valentl a
presente autorização fica SUJei";;:>,. às
lavrar calcário no lugar denominado
estipulações do Regulamento aprovaVale, na Fazenda
Bom Vale,
do pelo Decreto n;" 30,230, de 1 dI.: EOX'll
distrito de E'uclidelândia, município
dezembro de 1951, uma vez se verifide cantagaio, Estado do Rio de Jaque a existência na jazida, ccmo asneiro, numa área de cento e quarensociado, de qualquer das substáncías
ta hectares e cinqüenta ares t 140,5-0
a que se refere o art. 2," j:) citado
ha) , delimitada por um polígono irRegulamento cu de outras suostânciaa
regular que tem um vértice 20 setediscriminadas pelo Conselho Nacional
centos e cito metros (708m) no rude Pesquisas.
mo verdadeiro sessenta' e seís gntus
Art, 2." O oonceaisonário oa B:Qtrinta e seis minutos nordeste (66<>
torizacão fica obrigado a recoíner aos
35' NE) do marco quüometríco núcorres públicos, na forma da i:::i, os
mero quinze (Km15) - Parada Val
tributos que forem devidos 2. l."!"nião,
de Palmas - da- Estrada de Ferro
ao Estado e ao Município, zm CLl!Y1··
Leopoldína, _no trecho Cord2tr'J·M-aprimento do disposto no art G8 do ~ cuco e os lados, a partir dêsse vertice,
Código de Minas.
_
cs seJl1intes comprimentos e rumos
Art. 3,° Se o concessionárta (i?v <1,1,verdadeiros: noventa metros (f;Gm) ,
torização não cumprir qualquer das
vinte e dois graus seis minutos uorr obrigações que lhe incumbem, ::li aueste (22 g 06' NW); quatrocentos e
torização de lavra será declarada C':Lquarenta metros
(44Orn) , dezesseis
duca ou nula, na forma-idos arti:~"0~
graus cinqüenta e quatro minutos
'37 e 38 do Código de Minas.
nordeste (169 54' NE); cento e setenArt. 4,° As propriedades vizinhas
ta metros 070m) , vinte e três ~'rl:1US
onze minutos nordeste <239 11' NE);
estão sujeitas ?,S servidões de solo e
cento e um metros - (l(}lro) , cínsubsolo para fins de lavra, na forma
qüenta e três graus quatorze minudos artigos 39 e 40 do Código de M1tos nordeste (53<) 14' NE): cíuqüennas.
ta e oito metros (f5-8m) , eínqüenta e
Art. 5." O concésstonárto da allquatro graus seis minutos sudeste IfJ:lÇ
to-ízacão será fiscalizado pelo Depar06- SE); novecentos e cinco metros
tamento Nacional da Produção Mi(905m), quarenta e seis ~Taus dezeneral e gozará dos faV01"eS discriminove minutos nordeste (46 9 19' NE);
nados no art. 71 do mesmo Códlgo.
duzentos e dez metias (210m), eínArt. 6." A autorização de .avra
qüenta e cinco graus vinte e quatro
terá por .ítulo êste Decreto, que será
rnínutcs nord pst? (5fjo ?4- _ N"F."I. ~~n
transcrito no livro próprio da Divisão
to e seis metros
(1 OBm). dezenr ve
de Fomento da Producão Mineral rio
graus trinta e três minutos nordeste
Mínistério da Airriw1tura, após o pa(HW 33' NE); quatrocentos e novenf"amento da taxa de três mil trezentos
ta metros (~g<Om), ouarenta > cinco
quarenta cruzeiros (GrS 3,840,00).
graus cínuüenta e quatro minutos
Art. 7.u Revogam-se, as dísposicôes
,norde.ste (459 64' NE): cento e três
em contrário.
111f t ,o'ns
(l(j::lro). três r:;'au's
vinfp ~
Rio de 'Janeiro, 6 de abril de 1959:
Zl'l1US

J

e

13-8,0 da Independência e 71.° da n.epública.
JUSCELu·ro KUBITSCHEK

Mdrio Meneg7wtti

rn)~,h() ?Y1i"l1t.as PIi'·r.J~stt~ I::l.°

24" l\fE'J:

cento e trinta e cinco metros (13õm) .
cinqüenta e um graus cinqüenta e
quatro minutos nordeste (519 54' NE) :
sessenta e cinco metros (65m), "três

ATes no PODER EXECUTIVO

graus vinte e quatro minutos nordeste (3Q 24' NE); trezentos e cinqüenta metros (350m), vinte e oito
graus vinte e um minutos noroeste
(28 Q 21' NW);
cento e quarenta e
cinco metros
(145m). vinte e oito
graus cinqüenta e quatro minutos
noroeste (28 9 54' NW); 'três mil e
quarenta metros (3. 040IiÜ, trinta e
. nove graus .vínte e quatro minutos
sudoeste (399 24' SW); duzentos e
vinte e oito metros (228m). vinte e
sete graus quatorze minutos sudoeste
(27 9 14' SW); seiscentos e sessenta e
sete metros e vinte cemímetms(667,20m) oitenta e dois graus trinta e seis minutos sudeste (82(1 36'
SE). Esta autorízacão é outorgada
mediante as condições constantes 10
parágrafo único do artigo 28 do oó-dígo de Minas e dos artigos 32 - 3~
- 34 e suas alíneas, além das seguíntes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
parágrafo único. A execaçâo : da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento anrovado pelo Decreto nv 30.23ú, de-j<? de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, corno associado, de qualquer das substancías
a que se refere o artigo 2t:J do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo' Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário C12. autorização fica obrigad.o a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que fôrem devidos :\ Uni~o,
ao Estado e ao Município, f"ID cumprimento do disposto no art , 6a do
Código de Minas.
Art. 39 Se o .concesíonárío da autorização não cumprir qualquer cas
obrigações que lhe incumbem, a. autorização de lavra
será declarada
caduca 011 nula. na forma dos 2.1'UgOS
37 e 38 do Código de Minas.
Art , 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões da solo e
subsolo para fins de lavra, na fOl'j'n:;1
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5° O concessíonárto da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producâo M?llel'al
e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6Q A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão

de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o 1)8.-:
gamento da taxa de dois mil oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 2.820;OC).
Art, 79 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1&59,
1389 da Independência e 71 9 da República.
JUSCELINO KÚBITSCHEK

Mário 111 eneçhetti,

I

DECRETO

N9' 45.740 ABlUL DE 1959

DE

6

DE

Suprime junção na Tabela úmc« de
M ensalistas do Departamento Administrativo do Serviço P1Lblico.

o Presidente da Repul)lica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição, decreta:
.
Art. 1Q Fica suprimida uma (1)
função de referência 17 da Série Funcional de Servente da Tabela úmca
de Mensalistas - Parte Permanente
- do Departamento Administrativo
do Serviço Público..
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 'cnntrário.
Rio de Janeiro, 6 de abril de :9'59;
1389 da Independêncía e 71Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior

DECRETO

N9 45.741 ABRIL DE 1959

DE

6

DE

Concede à sociedade anônima Eli Lilly
And Comoans) ot Brazü, Inc. autorização para continuar a jmwionar na República.

O Presidente da P.,epública, USR1)d'y
da atribuição que lhe confere o art ,
87, inciso I, da Consolidação, e nos
têrrnos do Decreto-lei n 2.627, de
23 de setembro de 1940, decreta:
Q

Artigo único. E' concedida à socíedade anônima Eli Lilly And Company

of Brazil, Ine., com sede na cidade

ATOS

DO

de Indianápolis, Condado de Marton
Estado de Indiana, Estados Unido~
da América. autorizada a runcionar
na República pelos Decretos números
16.784, de 11 de outubro de ~944:
35.441, de 5 de novembro de 1954;
37.110. de 31 de março de 1955 e
40.425. de 26 de novembro de 1956,
autortzacão para continuar a funcionar com o capital destinado às 'mas
atividades comerciais no Brasil ele"vado de Cr$ 77.374.176,75 <setenta e
.sete milhões, trezentos e setenta e
quatro mil, cento e setenta e seis Cl'U··
zeiros e setenta e' cinco centavos)
para Cr$ 97.525.536,95 <noventa e
sete milhões, quinhentos e vinte e
cinco mil, quinhentos e trinta e seis
cruzeíros e noventa e cinco centavos i.
conforme resolução da Diretoria ~ll-l
reunião realizada a. 16 de outubro '
de 1956, mediante as clám:;uLfts que
acompanham o citado Decreto n'.'
37.110, de 31 de março de 1936, as- >.
sinadas pelo Ministro de EstadD dOENegôcios do Trabalho, Indústria e
Comércio, obrigando-se 3. mesma 'X)eíedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentes em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização:
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1959'
1381' da Independência e 71 da F(.:~
pública.
Q

JU.sCELINO

KUBITSCHEK

Fernanà,o Nóbrega

DECRETO NQ 45.742 ABRIL DE 1959

DE

6

DE

Cria uma Leçaçtu: do Brasil na Jor-

âãsu«.

so 87, inciso

creta;

N'~

45.744. -

r,

da Constituíção, de-

Art. 19 Fica criada uma Legação
do Brasil na Jordânia, com sede na
capital daquele país.
Art. 2Çl Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em concràrío.
Rio de Janeiro, em 6 de abril de
1959; 1389 da Independência e nÇl da
República.
.
JuSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco

Negrão de Lima

D:S::CRETO

N9 45.713 'ABRIL DE 1959

DE

6

DE

Cria o consulado honorário do Brasil
em, Menton .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do _artigo 16 do Liecretoleí n~ 9.121, de 3 de abril de 1946,
decreta:
Art
1~ Fica criado o Clausulado
honorário do Brasil em Menton.
França, com jurisdição local, subordinado ao Consulado Geral em Marselha. '
, Art. 29 1tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 6 -íe abl'H, de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JI.TSCEUNC\

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artiDECRETO
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KUBITscJ:mr{

Francisco Negriio de tnma

DE

6

DE ABRIL

DE

1959

Bispãe 5óbr8 cargos em C01i~1SSa() e junções gratificadas no Quadro dç Pessoal da. Caixa de ~lpoi;eiiT11doria e Pensões dos Ferroviá,rios e Empre.f/a.d,)s em, Serricos P1~i)Í'ÍCO:i c dá outras' providências.

o Presidente da República, usando da

-!.rt.
à~

atribuíção que lhe confere o
n? I, da Ccnstí tuíçào, c tendo em vista o disposto no art. 19, § 1'·',
9
Lei 11. 1. 765 .de 18 de oezembro de 1952. decreta:
.
8~',

Art. 1Q O Quadro de Pessoal .:...- Parte Permanente - da Caíxa de
Aposentadoria e Pensões dos Ferrovíàrtos e Empreg8,dos em Serviços
,;.>liblicos (CAPI<'ESP) fíca Integrado dos cargos isolados, de provímenco
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em comissãc c das

funçõe~

c"·..,'!.ti~ Icadas abaixo indicadas. com os respecnvos

símbolos:
ADMJNn":\TRAçÃO CENTRAL

] -

Cargos ssouuios, de proúimento em comieeão

Denominação

'Número

Siml1OiO

:PHESID:ÊNCIA
1
4:

Chefe cio Gabinete (GP)
Assistente do Pre:,;wE.'nte

00-3
CC-6

DIVISA0 DE AD},:IINISTRAÇAO
1

! Diretor
I

\
!

1

CC-;)

lDA)

D:LVISAO DF ACIDENTES

Diretor

no

TRABALHO

(DAT)

DIVISA0 DE A}lLICAÇAO DE CAPITAL
1

Diretor (DAC)

.,

.

CC<l

.

00-3

DIVISA0 DE ARUECADAÇAO. E FISQALIZ_\ÇÀO
I

Direto!'

(DAF)

DIVISA0 DE ATeARIA E ESTATlST!CA
1

Díretor lDAE)
i-~SSISTENCIA

DlVISAO DE
Diretor ,(DAM)

MEDICA

,

D1V13..:\0 DE BENEFICIOS
DU'eto!"

(DE)

DIVJ:'::AO DE CONTABILIDADE

Diretor

(De>

f.:;~~f~V1ÇO

Dírei Lr

(S_~\C)

&

••••••

&

•••••••••

,

&. &.

l~SSIST:ti:NC!A

DF

&.'

II

a·

••••••••

&

CULTURAL

I

••••••••••••••••••••

&

••••

a

••

4' ••

&

.}

3

3

8C 7 J

I

I
I

Delegado EefIioOll (~JeJegacia de P categoria
Dís-]
rrito I' ederal, S~)C< Paulo, Rio Grande do Sul, Per-I
nambuco e l\1ina~ Gerais .;
Delegado Regiol1fl1 (Delegacia de 21)- categoria - Ba-]
hia e Paraná)
1
Df-legado Hegional /Delegacia de 3~ categoria - Es-I
tado elo Rio de Jêneiro, Espírito Santo e Ceará) . i
Delegado Reg'io.ll::d (Delegacia de 3l). categoria -I
Amazonas. Pará (-: Maranhão)
1
1

2

{'::C-~

t

I
DELEGACIAS

1)

&.

I

I
I,

I

0C-:)

CC-q

CC-i}
CC~i:l

ATOS

1

DO

D~\n:0l:STRAÇÃO

II -
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CENTRAl;'J

i' unções Gratiiicaaas

D(;-Tlominaçao

Número

51mb')1IJ

PRESID:ENCIA
1
1

ChefE: do Serviço Sü~jaj <SS-GP)
.
Chefe do Serviço de Prestação de Contas (Sl":lC-GP) I

1
6

Secretario do Presidente
Auxiliar de' Gabinete

i

:

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
1
,1
1
1

1
1

Chefe do Serviço de Pessoal CDA-l)
Chefe do Sel'Viço de lv!::>tCl'ial (DA-2)
Chefe do Serviço de oomunícacõcs (DA-3)
onere do Serviço de IJocumeutação (DA.:.4:)
Secretário do Diretor
Chefe de Portaria· (DA-5)
:

FG·2
FG-2
FG-5
FG-G

-.

.
.
.
.
.
.

'

FG-l
FG-2
FG-2
FG-2
FG-~

FG-5

DIVISÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO
Chefe do Servico Méc.JCO (DAT-'I)
Chefe, do Serviço de l'.dministração (DAT-2)

.

FG-l

1.

.

1

Secretário de: Diretor .. :

.

FG-2
FG-4

.
.

FG-2

.

FG-~

Chefe do Sp.rvíço de .Il.. rrecadação (DAF'-l)
Chefe do Serviço de Fiscalização (DAF-2)

.
.

FG...l

Secretári<:J do Diretor

.

1

,

DIVISÃO DE APLICAÇAO DE CAPITAL

'I
1
1

Chefe do Servico Técnico (DAC-l)
Chef~ do .servl<~o de Administração (DAC-2)

Secretário do Diretor

DIVISÃO DE

.t),.RREO~~DAÇÃO

,

:.:

FG-l

E FISCALIZAÇAO
FG-l
FG-4

DIVISA0 DE ATUARIA E ESTATÍSTICA
1
i
1

Chefe do Servico Atuarial (DAE-U
Chefe do Sej'vico de Esta.tístíca (DAE-2)
Secretário do Diretor
'

.

FG-l
FG-l
FG-4

Chefe do Serviço Técnico (DAM-l)
.
Chefe do Serviço ce Administração (DAM-2)
,
Secretário do Díre ter ...................•..........

FG-l
FG-2
FG-i

DIVISÃO
1
1

1

, ..
.

DE .ASSISnNCIA MÉDICA

DIVISÃO DE BEI'lEFíCIOS
1
1
1

Chefe do· Serviço de Benefícios (DB-I)
Chefe do Serviço de Administração (DB-2)
Secretárío do Diretor .,

.

.

FG-l
F'G-2
FG-4
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Número

1
1

I
r
I -Símbolo

Denominaçâo

I

i
I
I

1

r

DIVISA0 Dl!: CONTABILIDADE

I

I Chefe do Serviço Fina·nceiro (DC-1)
I Chefe do Serviço Econômico (DC-2)

1

j Chefe do. Serviço de Tomada de Contas (DC-3)

1

Chef~ do ,Serviço de Orçamento
I Secretário do Diretor

11

J

I

I

1
1

1

.
.
.

.
, ..

(DC~)

FG-1
FG-l
FG-l
FG-J.
FG-4

PROCURADORIA-GERAL

Chefe de Seção Administrativa
Secretário do Proeuracor-Geral
Encarregad/:, da Biblioteca
Encarregado do Protocolo .,

,

,

,

~

.
.
.
.

FG--i

FG-4
FG-S
PG-6

Parágrafo único. A função (1[' Chefe de Serviço Social será desempenhada por um Assistente Social.
Art 2\l Ficam extintas 3,8 atuais funções gratificadas da Administração Central. criadas em caráter provisório pelo Departamento Nacional da
Previdência Social· (DNPS), abaixo indicadas:
Simbolo FG-1

11 -- Chete do Gabinete da Presidência.
Sonõolo FG-2
~ ~-

Responsável (Divis:w de Administração.
Divis80 de Aplicação de.' Capital;
Dívísêo de Assistência :r..1.édica;
Drvísão de Benefícios e
Divisão
de Contabilidade).
,.
Símbolo FG-3

Se.rvico

-

Chefe de

(8 .Com ,

-

SecI'etarif) do Presidente.

AO).

Símbolo FG-4

4 1 1 -

Assistente da Presidência.

Clí.efe de Seção (SC1'V. S'oc~·· Gab .) .
Secretário do Procurador-Geral.

Art. 3~' A despesa CG~n a execução dêste decreto correrá à conta da
dotaçao orçamentárta própria.
Art. 4.9 Este decreto entrará ';ID vi b01',na data de sua pubhcaçâo ,

Art. 5° Revogam-se as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 6de abril de 195fl; 138 9 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

ATOS

DEORETO NQ 45.745 , ABRIL DE 185?

DE

PODER EXECUTIVO

DO

7

Altera o Decreto nO 43.101, de
janeiro de 1958.

n:':

~1

de

O Presidente ela República, usando
da atrícuíção que lhe confel'eo artigo 87, ítem I, da oonstitutção, decreta:
Art. lc> FIca alterado o Decreto numero 43, lül, de 24 de janeiro de 1958,
cara efeito de

serem transferidas 2

"(duas) funções de Artífice, sendo uma
de referência 21, ocupada por Agi'ieio
Afonso Gomes e outra de referência
20,ocupada. por Guilherme Dumiense
da Silva, ambas da Parte Suplementar, da Ta.bela uníca de Extl'anume"rárros-Mensalistas do Ministério da
Aeronáutica, na forma da relação nominai anexa ao referido decreto, para
a Tabela única de ExtranumerartosMensalist~s, Parte Suplementar, do
Ministério da Fazenda.
J...1't. 2 Q ftste decreto entrará em vigo~' na. data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio dê Janeiro, em '7 de abril de
19-59; U;()l~ da rndepenuêncíe e 7l<? ela
República.
JuscELrN o KUBITSCHEK

uucas Lopes
Francisco de M etlo
DECRETO NQ 45.746
ABRIL DE 1959

DE

7

DE

Altera artigo do Regulamento baixado e mamâaslo executar pelo Decreto nO 35.187, de 11 de março
de 1954.

o Presidente ela República, usando
da atríbuícâo que lhe confere o artigo 87) inciso I, decreta:
lu·t. 10 O § 1° do art. 80 do Re.(~';ul~,mento aprovado e mandado executar pelo necréto n? 35,137. de 11
de março de 1954, passa a ter a se":
~uinte redação:
"§ 1.0 Q Comando é exercido
por um Oficial General de qualquer das três Fôrças Armadas, de
pôsto correspondente ao de General de Exército ou de General-deDivisão, assistido por um Oficial

General de cada Fôrça do pôsto
correspondente ao de General-deBrigada e por um - representante
de categoria 'equiválente do Ministério das Relações Exteriores".
Art. 29 O nresente decreto entrará
em .vígor na ~data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1959;
1389 da Independência e 71o da República.
JUSCELINO

KUEITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia
Floriano de Lima Braimer
Francisco tteorõ» de LimaFrancisco de Mello

DECRETO N<? 45.747 ABRIL DE

DE

'1 DE

1959

Autoriza o cuuuião brasileiro Clemente Paz Dominçues a pesquisar
quartzo e mica na municipio de
Água Boa, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da oonstítuíçáo e nos
termos . do Decreto-Ieí :nv i }j~5, de .29
de janeiro de 1940 (Código de lI.{i~
nas}, decreta:
Art. 1Q l''Íca autorizado o cidadão
brasileiro Clemente Paz Domíngues a
pesquisar quartzo e mica, em terrenos devolutas no lugar denomínado
Sussual'ana, distrito e mumcípío ele
Água Boa, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta e quatro bectares e setenta e sete ares (34,77 ha) ,
delimitada por Um polígono irregular
que tem um vértice a cento e setenta e um metros (171m) no rumo
magnético de sessenta e nove graus
nordeste (69Q NE) da confluência dos
córrerros Pederneiras e 811ssuan~na e
os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e cinqüenta metros
(250m). sessenta e dots graus nordeste (629 NE); trezentos e i10ze metros e cinqüenta centímetros
(312,50m), cinco graus nordeste (5~
NE); trezentos e quarenta e tres metros (343m), trinta graus quarenta e
cinco minutos noroeste (Se<? 45' NW);
trezentos e sessenta metros (360m.) ,
sessenta e nove graus quarenta e cinco minutos noroeste (69Ç1 4,f>' NW);
trezentos e vinte e três metros
.
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(323m), vinte e sete graus trinta minutos sudoeste (2'1 9 30' SW); trezentos e cinqüenta metros (350m), trinta e um graus quinze minutos sudeste (31 0 15' SE); trezentos e cinqüenta metros (35.Qm), quarenta e um
graus quinze minutos sudeste (41 '!
15' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do
Regulamento' aprovado pelo Decreto nO 30~23(}, de 10 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência .na jazida, como 3.[>saciado, de qualquer das substâncias
~ que se refere o artigo 2Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas. pelo oonseüio Nt.cíonal de Pesquisas.
Art. 2':> O título da autovizaçâo r'e
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e cíncüenta cruzeiros (CI$ ..
350,{}1Q) e será válido pelo prazo de
dois. (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Producáo Míner at
do Ministério da Agrteultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1959,
138Q da Independência e 7! Q da República.
JUSCELINO KUBiTSCHEK

Mário 112' eneçhetti

DECRETO NQ 45.748 ABRIL DE

DE

7

DE

HI59

Concede is Companhia Industrial
Fluminense Euruiiçiio de Estanho e
suas Ligas autorização para funeionar como emorêsa de minemção .
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ar-t)go 87, n Q I, da Oonstttuição e nas
têrmos do Decreto-lei nv t R85, de 29
de janeiro de 1MO (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E', concedida à Companhia Industrial Fluminense, Fundição de Estanho e' suas Ligas, constituída por escritura de 16 de -naío de
1958. lavrada no cartório do 249 Oficio de Notas desta Capital, arquivada sob nv 57.963 no Departamento
Nacional da Indústria e Comércio,
alterada pela assembléia extraordinária de 12 de janeiro de 19'53, cem

sede nesta Capital, autorização para
funcional' como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis
e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 7 de ~l.bril de 1959:
138':> da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITS(~HEi{

Mário M eneçhetti

DECRETO N9 45.749 DE 1959

DE

7

DE ABR!L

Autoriza a Companhia Brasileira de
Ligantes Hidráulicos' a pesquisar argila no municípiÇ) âe Macaé, Estado
do Rio de J aneira.

O Presidente da Renública usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nl? I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.9B5, de 29 de janeiro de 1940 (Código de MinBs) •
decreta:
Art. 1«;1 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Ligantes Hidráulicos a pesquisar argila, em terrenos
de SU8 propriedade no lugar denomi-,
nado Bairro do Cajueiro, distrito e
município de Macaé, Estado 10 Rio'
de Janeiro, numa área de vinte e
três hectares e vinte hares (23,20 ha) •
delimitada por um polígno mistilíneo
que tem um vértice a cento e dez
metros (110 m) no rumo verdadeiro
vinte graus sudeste (20Q SE) do marco
quilométrico' duzentos e vinte e um
mais cuínhentos e quarenta metros
e trinta centímetros (Km 221+540.30m)
da ferrovia Macaé-Niterói, no entrcncamento da linha do ramal MacaéImbitiba. Dêsse ponto, segue pela
divisa da linha da estrada de ferro
Macaé-Niterói, por uma extensão de
setecentos e vinte metros (720 m) ;
dêsse ponto. com trezentos e setenta
e cinco metros (375 m) de comprimento e rumo verdadeiro norte e sul
(N, S, ), até a divisa
da rodovía
Amaral
Peixoto
(Macaé-Niteróí r ;
dêsse ponto, seguindo pela, mesma
divisa e a uma' distância de quatro-'
centos e trinta metros (430 rm , até o
trilho da estrada de ferro llliacaéIrnbitiba, no viaduto 1mbitiba; dêss ponto, -om mil e setenta e cinco
metros ,,0,075 m) ao longo da divisa
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da linha férrea do ramal Macaé-Imbitiba, até o ponto de partida
Parágrafo único" A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n Q 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verH'j4110
a. exístêncía na jazida, corno ,~I'SO
ciado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2<! elo citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nac.cnal
de Pesquisas.
.
Art. 2Ç} o titulo da autortsacao de
pesquisa, será uma via autêntica d.êst-!~
Decreto, pagará a taxa de trezen tos
cruzeiros «xs 300,00) c será válído
pe!o prazo de dois (2) anos ~ partir
da data da transcrição no rivro próprio da Divisão de Foménto da Pro·
ducâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3'? Revogam-se as díspósícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril de Hl59,
13::"· da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

U ario !fi eneqhetti,
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número duzentos e dois (Km 202) da
Estrada de, Ferro Araraquarense, no
trecho São José do Rio Prêto-Mirasol
e os lados, divergentes dêsse verttce,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: quarenta e nove metros
e cinqüenta centímetros (49.50 f i )
quarenta e quatro graus dez mínutcs
nordeste (44.;> 10' NE); oitenta e nove
metros e cinqüenta centímetros í39,50
metros>; quarenta e cinco graus emqüenta minutos sudeste (45° 50' SE).
Esta autorização e outorgada mediante as condições constantes do pa·
rágrafo único do art , 28 do Código
de Minas e dos artigos 32. 33, 34 c.
suas alíneas, alem das seguintes e de
outras constantes do mesmo Cód1gr;
não expressamente mencionadas neste
àecreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estíputacões do Regulamento aprovado
pelo Decreto nl? 30 230, de 1 d ~ dezembro de 1951, uma vez se vertftque
a existência. na jazida, como associado. de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.° do citado Regularnento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
J

Art. 2º O concessíonano da autortzação fica obrigado a recolher aU5
catres públicos, na forma da iei os
trrnutos que fôrem : devidos .~ Uníao.
Autoriza o cidadão brasileiro Armaruto ao Estado e ao Municípío, €T.C. cumBarthoZo a lavrar água potaue; ãe
prímento do disposto no artigo 68
mesa, no mununpic de São .Jose da
do Código de Minas.
Rio Preto. Estado de São Paulo,
Art. 3'? Se o concesslonãrío da aunão cumprir qualquer das
o Presidente da República usando torização
obrigações que lhe incumbem a auda atribuição que lhe confere o artigo
torízaçao de lavra será. declarada ca&7, u 9 I, da Constdtuíçâo e nos cêrmos
ducaou nula, na forma dos artigos
do Decreto-Iei n 9 1.985, de 29 de ja37 e 38 do Código. de Minas.
neiro de 19~O (Código de Mi~~s),
decreta:
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de sojo l;\
Art. 1Q Fica autorizado o eídadao
subsolo, para fins de lavra, na forma
brasileiro Armando Bartholo a iavrsr
dos arts. 39 e 40 do oódígo de Minas"
água potável de mesa, em terrenos de
Art. 59 O concessionário da autoripropriedade da -socredade {m(JtJillà~
zação será fiscalizado pelo Deparria Paulista Limitada, no lugar oenotnmento Nacional da Produção Mi.
minado Jardím Conceição, distrrto e
noral e gozará dos favores diecrímímunicípio de São José do Rio ~:-êt-"J,
nados no art. 71 do mesmo
CÓdIgO.
,
Estado de São Paula, numa área. 16
Art , 69 A autorização de lavra terá
quarenta e quatro ares e trmta cenpor titulo êste decreto, que sera transtiares (0,4430 ha) , delimitada por um
retângulo que tem um vértice a .íu- crito no livro próprio da Divisão de
zen tos e noventa e cinco metros, Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o paga(295 nn, no rumo verdadeiro oitenta
e um graus dez minutos nordeste " mento da taxa de seiscentos cruzeíros .
(Cr$ 600,00).
(81l? 10' NE) do marco quilométrico

DECRETO Nl? 15,750 DE 1959

DE

7 DE

ABRIL

e»
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Art. 79 Revogam-se as, disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1959,
133''> da Independência e 710 da República.

.
JUSCELINO

KUI3ITSCHEK

DECRETO N.o 45.752 ABRIL DE

DE

7

DE-

1'959

A.utoriza I com inas S. A . -- Em prêsa
de Mineração a pesquisar minéTio
de ferro no município de BTumadinho, Estado de Minas oeroie, .

.M'ario !ti eneçiietti,

O Presidente da República, usando
da atríbuícào que lhe confere o artigo 87, n? I, da oonsntuíçêo e nos
DECRETO NQ 45.751 - DE 7 DE ABRIr.
têrrncs do Decreto-lei n 9 1.985, de
.
DE 1959
29 de janeiro de 1940 <código de
J\iIin2.s), decreta:
Autoriza o cidadão brasüeiro FranArt. 19 Fica autorizada teomínas
císeo de Assis Santos a pesquisar
SI A Emprêsa de Mineração a.
areias ilrneniiicas e' associados no
pesquisar minério de ferro, em termunicípio de. Barreirtnhas, Estado
renas de sua propriedade no lugar
do .J1![ aranhão.
.
denominado Tejuco, distrito' e munidolo de Brumadinho. Estado de Mio Presidente da República, usando nas GC1"ais, numa área de dezesseis
hectares e setenta e quatro ares .. "
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nQ I, da Constituição e nos têrmos
(16.74 hai, que tem um vértice a
trezentos e vinte e dois metros Q
río Decreto-lei nv 1.985, de 29 de ianeíro de 1940 (Código de Minas),
quarenta centímetros (322.40 m) no
rumo 'verdadeiro trinta e dois graus
decreta:
quarenta minutos nordeste (32 9 ~O'
Art. 19 .. Fica autorizado o eídadáo
NE) da cruz da tôrre da .Igreja do
brasileiro Francisco de Assis Santos' Tejuco e os lados, a partir dêsse
a pesquisar areias ilmeníticas e asvértice, os seguintes comprimentos e
sociados, em terrenos devolutas e de
rumos verdadeiros: duzentos e ~
diversos no lugar denominado Pretenta e dois metros (2'72 m) , oito
guiça, distrito e município de Bargraus . quarenta minutos nordeste
reírmhas, .Estado do Maranhão, numa
(8 9 40' NE); duzentos e sessenta •
area de quinhentos hectares (500 ha)
um metros e oitenta centímetros
delimitada por um paralelogramo que J (261,8Qm), vinte e nove graus vinte
tem um vértice a mil cento e qua-:
e dois minutos noroeste (29 9 ~2' )J'W) ;
renta e seis (1,146 m) , no rumo
cen to e setenta metros (l70m), eeverdadeiro sul (8), da bifurcação do
tenta e· três graus vinte minutos sur10 Preguiça e os lados, dívercentes
doeste (nl? 20' SW); cento e oitenta
dêsse vértice, os seguintes comprie seis metros <186m) , sessenta e cinmentos e rumos verdadeíros: setecenco graus emquenta minutos sudoeste
tos e quatorze metros e vinte e oito
(650 50' SW); cento e quarenta mecentímetros (714,28 m) , sul (S); sete
ti-os (l4Dm), onze graus' quarenta
mil metros (7,000 m) , seSSe71t3 e um
minutos sudeste C11 9 40' SE); dugl"aus trinta minutos sudeste (ô1 9 30'
zentos e vinte e dois metros (222m),
SE) .
oitenta e dois graus vinte minutos
Art. 2Çl O título da autorízação de
sudoeste (82 9 2.0' SW); trinta e seis
pesquisa, que será uma via autêntica
metros (36m), oito graus quinze midéste decreto, pagará a taxa de cinco
nutos sudeste (B() 15' SE); cento e
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e sera
quarenta e quatro metros e cínquenta
. transcrito no livro prõprío da Dívisâo
centímetros (144,50m), setenta e quaele Fomento da Produção Mineral, dó
tro graus vinte minutos sudoeste (74Q
Ministério da Agricultura.
20' SW); tnnta e oito metros e setenta centímetros C38,7Om). sessenta
Art. 3Çl Revogam-se as díspusiçôes
e oito graus quarenta e quatro miem contrárto,
nutos sudeste (689 44' SE); setenta
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1959. e um metros e noventa centímetros
(71.90m) cínquenta e nove graus
138 Q da Independência e 71Çl da Re~
pública.
trinta minutos nordeste (59Q 30' NE);
cinquenta e três metros e 'cínquenta
JUSCELINO KUBITSCIi:EK
centímetros (53,513m), oitenta e seis
Mario Meneghetti.
graus onze minutos sudeste (8.~\l ir
r

I
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.sE); Vinte e quatro metros e noventa centímetros (24,90m), vinte e
nove graus vinte e dois minutos sudeste (29° 22' SE); quarenta e oito
metros e oitenta centímetros (48,80m),
setenta e um graus vinte e três .minutos nordeste (71 0 23' NE) ; quarenta
e sete metros e oitenta centímetros
(47,80m), setenta e um graus vinte
e nove minutos sudeste (719 29' SE);
noventa e cinco metros e dez centímetros (95,10m) , sessenta e dois
graus quarenta e oito minutos nordeste (62 0, 48' NE); setenta metros
(70m) , oitenta e nove graus trinta
e seis minutos sudeste (899 36" SE) ;
cento e quinze metros e trinta centímetros (1l5,SOm), quarenta e seis
graus quarenta e cinco minutos sudeste (489 45' SE); sessenta e dois
metros e quarenta centímetros (62,4{)
m) , dezoito graus trinta e quatro
minutos nordeste (18 9 34' 1'l""E); cínquenta e nove metros (59m) , sessenta e três graus cinquenta e um minutos sudeste (631? '51' SE); trinta.
e nove metros e noventa centímetros
(39,90m), setenta e oito 'graus vinte
.e cinco minutos sudeste (789 25' SE);
setenta e sete metros e oitenta centímetros (77,aOn1), vinte e sete graus
vinte e oito minutos sudeste (279 28'
SE); sessenta e três metros e quarenta centímetros (63,40m). oitenta,
e três
graus cínquenta e seis
minutos sudeste (S39 56' S E).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às'
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1
.de dezembro de 1951, uma vez se
verifique a exístêncía na Jazida, co_o
mo associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29
.do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
'pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrícâo no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Minist-ério
·da Agricultura.
Art. 39 Revogam~se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1~59,
138 9 da Independência e 719 da Re~
púbUca.
JUSCELINO KUBI7SCJ:IEK.

Mm10 Meneçhetti,
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DECRETO N9 45.753 -

DE

7 DE

ABRIL, DE 1~59

Autoriza a emprêsa de mineração Ta.
Badin de Minérios Ltda. a pesqutsar colurnbita no município de Rio
de Contas, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n9 1.985, de
29 . de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a empresa
de mineração Th. Badin de Minénos Ltda. a pesquisar columbita em
terrenos devolutas no lugar denominado Brumadinho, distrito e município de Rio de Contas, Estado da
Bahia, numa área de quinhentos hec<tares (5QO ha», delimitada por um.
retângulo, que tem um vértice a mil
e duzentos metros (1.20Gm) no rumo
verdadeiro de oitenta e quatro graus
noroeste (84 9 NW) da confluência
dos rios Brumadinho e Brwnado e
os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros (2.500m), quarenta e cinco gl'a~
sudoeste (459 SW); doís mil metroa
(2.0iJOm), quarenta e cinco graus sudeste (45'" SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifíaue a existência na Jazida, como ass·ociados de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substânelas discriminadas pelo oonselho Na. cíonal de Pesquisas.
Art. 29 O título de autorízação de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fo,mento da Pl·oducão Mineral do Mi~
nístérlo da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rttl de JaneIro, 7 de abril de 1959,
11589 da Independência e 719 da 'República.
f

J,USCE'LINO KUBITSCHEK.

Mário Mene{Jhetti .
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DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Agostinho Rodrigues da Cunha a pesquisar quartzo e .mica no município
de Malaco,chetaJ Estaào àe Minas

Gerais,

e será válido pelo prazo de dois (2}
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçâo Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril de ! 959:
1389 da Independêncía e 719 da República.

o Presidente da, República; usando
da atribuição que lhe confere a ar~
JUSCELINO KUBITSCHEK.
tigo 87, n Q 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de'
] I cirzo IIIeneçhetti .
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
, Art . 19 Fica autorizado o cidadão
DECRETO N. o 45.755 :- DE 7 DE ABiUL
brasileiro Agostinho Rodrigues da
DE 1959
Cunha a pesquisar quartzo e mica,
em terrenos devolutas no lugar deAutoriza a cuuuiã. brasileira Josepluz
nominado São Pedro, distrito de
Cerqueira Leite a' pesquisar minéFraneíscópohs, mumcrpío de fLal",carios de ferro e manganês no municheta, Estado de Minas Gerais, nucípio de Raposos, Estado de Mi1: ze
ma área de sessenta e seis hectares
Gerais.
e oitenta ares (66.9) ha) , delimitada
.por um polígono irregular que tem . O Presidente da Re'pública. usando
um vértice a trezentos e vinte e
da atribuição que lhe confere o arquatro metros (324 m i , no rumo magtigo 87, D.O r.: da Constituição. e nos
nético de cínquenta e oito graus notê} mos do Dccreto-Iei
n.: 1.985, de
roeste (58Q NWl" da confluência do 29 je janeiro Gt:: 1940 (Código de Micarrego seu. denominação e o córnas i Decreta:
rego São Pedro e os lados, a partir
Art. 1. o Fica autorizada a cidadã
dêssé Vértice, os seguintes compribrasileira Josepha Cerqueíra Leite a
mentos e rumos magnéticos: mil
p'esquisar minérlos de ferro e mancento e oito metros ( 1 ,108 m i , S~
ganês em terrenos de sua propriedatenta e um graus noroeste (71Q NW) ;
de e de outros no imóvel Fazenda
trezentos e trinta e dois metros
André Gomes, distrito e municípios
(332 rm , dezoito graus sudoeste . 189
SW); duzentos e quarenta e oito. - de Raposos, Estado de Minas Gerais,
numa área de quatrocentos e dezesmetros (248 m i , dezessete graus suseis hectares e cinqüenta e três ares
deste L17'? 'SE): cento e noventa e
(416,53ha) delimitada por um polígcdois metros (192 m) . quarenta e um
no mistilmeo que tem um vértice a
graus sudeste (41l? SE); setecentos e
quatrocentos e cinco metros (4n5 f i )
trinta e seis metros (736 mr, essenta
no rumo verdadeiro do R. N. 106, ;r.
e três graus sudeste (63t? SE): seteda estrada de rodagem Sabará-Nova
centos e trinta e dois metros (732 m)
Lima A partir dêsse vertrce a área
vinte e seis graus nordeste (269 NE) .
citada é assim definida: mil s'êiscentos e sessenta metros (1.660m) . oiParágrafo úníco., A execução da
tenta e nove graus noroeste (89 Q NW}
presente autorização fica sujeita às
ate encont.rar o .elt( da Estrada de
estipulações do Regulamento aprovaFerro Central. do Brasil;· dai com
do pelo Decreto ni? 30,230, de 1 de
quatro mi: cento e trinta metros ..
dezembro de 1951, uma vez se veri(4 tzüm: até o cruzamento do refefique a existência na jazida, como
rido leito cem à estrada de rodagem
associado, de qualquer das substãnS~barâ-Nova Lima
e por esta. com
cías a que se refere o art. 2t? do
seis mil cento e oitenta metros ....
citado, Regulamento' 'ou de outras
(c. 180m)" até o ponto de partida.
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Parágrafo único. A execucao da
Art. 2l? O titulo da autortzaçâo de
presente autorização fica sujeita às
pesquisa, que será uma via. autêntica
estipulações do Regulamento aprovadêste decreto, pagar? a taxa ,lê ;)~jS
dr' ne!o ;)ecreton.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifícentos e setenta cruzeiros (Cr$ 670.Gq)
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que a existência na jazida, como as- . metros (245 m.) . oitenta e quatro
graus sudoeste (841? SW); trezentos
sociado, de qualquer das substâncias
e cinqüenta e nove metros (359 m) ,
a que se refere o art. 2.° do citado
oito graus sudeste (81? SE); oitocenRegulamento ou de outras substãntos e cinqüenta e um metros (851 m.i ,
eras discriminadas pelo Conselho Nadezoito graus e trinta minutos sucional de Pesquisas .
deste' (18 9 30' SE).
~~:t. '2. o O titulo da autorrzacão de
Parágrafo único. . A execução da
pesquisa, que será uma via autêntica
presente autorização fica suj eí ta às
deste Decreto, pagará a taxa de quaestipulações do Regulamento aprovat ") mil cento e setenta cruzeiros ....
do pelo Decreto TI. <;I 30.230, de 1 de
(Cr$ 4. 170,00) e será válido, pelo
dezembro de 1951, uma vez se veriprasc de dois (2) anos a partir da
fique a, existência na jazida, como
data da transcrição no livro próprio
associado, de qualquer das substânda Divisão de Fomento da Produc2.o
cias a que se refere o' art. 2.° do ciMmeraJ do Ministério da Agrrcultura.
tado Regulamento ou de outras subsArt. 3.° Revogam-se as disposições
tâncias discriminadas pelo Conselho
em contrario.
'
Nacional de Pesquis'aS.
H.10 de Janeiro, 7 de abril de 1859
Art. 2. Q O título da autorização
138." da Independência e 71.° da Rede pesquisa, que será 'uma via autênpúbnca ,
tica dêste Decreto, pagará a taxa de
seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,(J0) e
JUSCELINO KUBITSCHEK.
será válido pelo prazo de dois (2)
1',[ario Meneghetti.
anos a partir da data da transcríção
no . livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do lv.Ii
nistério
da Agricultura.
DECRETO N. 9 45.756
DE 7
DE ABRIL DE 1959
Art. 3. <? Revogam -se as disposições
em contrárío,
Autoriza o cidadão brasileiro José
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1959:
Pedro Amâncio a pesquisar quartzo
138,° da Independência e 71. 9 da Ree mica no município de Agua Boa,
pública.
Estado de Minas Gerais.
w

JUSCELINO KUBITSCHEK

o

Pref'idente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. '? 1.985, de
29 de janeiro

de

19tW

(Código

de

Minas), decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Pedro Amâncio a
pesquisar quartzo e mica, em terrenos
devolutas no lugar denominado Piedade, distrito e município de Agw.L
Boa, Estado de Minas Gerais, numa
área de cinqüenta e nove hectares e
vinte e dois ares (59,22 ha.}, delimi-'
tada por um polígono irregular que
tem -um vértice na confluência dos
córregos Pederneiras e da Piedade e
os lados. a' partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e noventa e sete
metros '697 m } , sessenta e oito graus
e dez minutos nordeste (68'.1 10' NE);
seíscentos e vinte e nove metros 16Z9 m. ) trinta e três graus e qUiD\3:~
minutos noroeste (339 15' NW); quinhentos e quarenta e sete metros (547 In ), quarenta' e dois graus e
'cinqüenta minutos noroeste (42<' 50'
NW); duzentos e quarenta e cinco

!li ario M eneçhetti

DECRETO N. 9 45.757 DE ABRIL DE 1959

DE

7

Autoriza Th. Badin de Minérios t.tâa.
à pesquisar, ouro no município de
Rio de Contas Estado da Bahia .
,O P1'2sidente da República,· usando
da atribuição que lhe .confere o artigo 87. n. 9 1, da Constituição e n05
têrmos do Decreto-lei n. Q 1. 985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
Art. 1. Q Fica autorizada Th. Badin de Minérios
Ltda a pesq';:~ar
ouro em terrenos devolutos no lugar
uenomínado Cachoeira. do Fraga, distrito e município de Rio de Contas,
Estado da Bahia. numa área de quinhentos hectares (5'JG nr. i , 'lf:~jm"
tada pOI um retângulo Que tem tH!1
'Vértice a mil novecentos e cmqüenca
metros' (l . 950 m) , no rumo verdadeiro de um grau e trinta minutos
sudeste (1Q 30' SE) da confluência
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do riacho da Fazenda no \rio Brumado e os lados, divergentes dêsse
vértice; os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil metros
(2.000 m) , quarenta e cinco graus
sudeste (45t? SE); dois mil e qUInhentos metros (2.50{) m.) , quarenta e cinco graus sudoeste (459 SW).
Parágr aro único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Çl 30.230, de 1 ae
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autên-.
tica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcncãc
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Mínístérío da Agricultura.
Art. 3. () Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de
Janeiro, 7 de abril de
1959; 138. 9 da Independência e 71.9
da República.
-,
JUSCELINO KUBITSCHEX

Mario Meneghetti·
N.~ 45.753 DE ABRIL DE 1959

DECRETO

DE

7

Autoriza o cidadão brasileiro f,filton
A~tunes de Siqueira a pesquis~r
mwa no município de Iapu, Estado
de M mas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
tigo 87, n. \I I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n , Q 1.985, de
29 de janeiro de 194<> 'Código de
Minas), decreta:
.

a.-

Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Milton Antunes de Siqueirr:
a pesquisar mica em. terrenos devolutas no lugar denominado Córrego
da Perdida. distrito de São João QJ
Oriente, Estado de Minas Gerais, no
município de Iapu, numa área de
trinta e sete hectares (37 ha.) , delimitada por um quadrilátero, que tem
um vértice a trezentos e sessenta metros (360 m.) , no rumo magnético de

onze graus e trinta minutos noroeste
(119 3D' NVi!) , do moinho situado à
margem direita do córrego da Perdída e a quarenta metros (4{) m.) , ao
sul (5) da estrada que vai para São
João do Oriente e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprímentes e rumos magnéticos: seiscentos e sessenta e cinco metros -<665 rn.) , quarenta e cinco graUs e
trinta minutos nordeste (45 9 30' NE>;
setecentos e sessenta metros ('/60 m.) ,
trinta e um graus e trinta minutos
noroeste (319 3()' NW); setecentos c
cínqüentà metros (750 fi). vinte e
um graus sudoeste (21Q SW); quatrocentos e cinqüenta e cinco metros
(455 m) , vinte e quatro graus e
trinta minutos sudeste (24 9 30' SE).
Parágrafo único. A execução dapresente autorização fica sujeita as
estípulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substàncias discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 2.0 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica deste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e setenta cruzeiros
.
cors 370,00) e será válido pelo prazo
.de dois (2) anos, a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério, da Agricultura.
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em: 7 de abril d~
1&59; 138. ÇI da Independência e 71. '?
da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N. Q-. 45.759 DE ABRIL DE

1959

DE

7

Autoriza o cidadão brasileiro José
Schwerber a pesquisar minérios de
ferro e manganês e bauxita, 120 mu.nicipio de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n , Q 1. 935,· de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. Q Fica autorizado o cídadão
brasileiro José Schwerber a pesquisar

ATOS

DO

PODER

minérios de ferro e manganês e bauxita, em terrenos de propriedade d~
Prefeitura Municipal de Ouro Preto,
no lugar denominado Serra da BrIgIda distrito e município de Ouro
Preto, Estado de Minas Gerais,
numa ar ea de dezessete hectares e
cínquenta ares (17,50 ha.}, delimitada por um retângulo que tem um
't'értice a setecentos e trinta metros
(73(' m) , no rumo magnético de sessenta e nove graus e trinta minutos
noroeste (69 9 3{)' NW), da confluência dos córregos Pasto da Serra. e
Mâe d'Água, e os lados, divergentes
désse vértice, os seguintes compramentos e rumos magnéticos: duzentos
e cínquenta metros (250 m.) , oitenta
e seis graus noroeste (869 NW); ';2tecentos metros (700 m..», quatro
graus nordeste (49 NE) .
_
Parágrafo único. A. execu9~o 0a
presente autorização ríca sujeita as
estipulações .do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 30.230, de 1 c;e
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, co!no
associado de qualquer das substàncías a que se refere o art. 2.9 do
.cítado Regulamento ou, de outras
substãncias discriminadas pelo Conselho Nacional .de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização
de pesquisa, que será um~ via autêntica dêste Decreto, pagara a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3M,aO) e
será válido pelo prazo de dois . (?)
anos a partir da data da transcríçào
no livro próprio da D~visão de F~~
menta da Produção Mmeral do MInístéríq da Agricultura,
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril .de 1959;
138.0 da Independência e 71. da República;
0

JUSCELINO Kml'TSCHEK

M afio M eneotietti
N.~ 45.760
DE ABRIL DE 1959

DECRETO
Autoriza

a

DE

cidadã brasileira

7
Luiza

Gomes Antunes a pesquisar minéno

de ferro, 'mamçanês e (j,oZomita, np
município de Brumuuiinho, ssteso

de Mir..as Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n. Q I, da Constitulçâo e nos
têrmos do Decreto~lei n. <:I 1. 9g5, de
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29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.<:1 Fica autorizada a cidadã
brasileira Luiza Gomes Antunes, na
cuatídace de administradora do imóvel em condomínio Fazenda dos Trés
Irmãos a pesquisar minério de ferro,
manganês e dolorníta, no imóvel acima referido, distrito' e município <:le
Brumadínho, Estado de Minas Gerais,
numa área de quinhentos .hectares
(500 ha.}, delimitada por um polígono
irregular que tem um vértice a novecentos e trinta e cinco metros _.
{935 ui.), no rumo verdadeiro três
graus e quarenta e cinco minu,oo.'i
nordeste (3 9 45' NE), da conrtuêncía do córrego Olaria no ríbetrâo
Dona Alzira e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil metros
(Z.()OO m.j , Norte (N); oitocentos e
trinta e três metros (833 m.Y, Leste
(E) ;
duzentos e sessenta e cinco
metros (265 m.) , vinte e cinco
zraus e trinta minutos noroeste (25 0 30' NW); quatrocentos e cíten.ta e cinco metros (4:85 m. ) , doze
zraus e trinta minutos noroeste (12 9 30' NW); setecentos e. cínquenta metros (750 m.) , setenta e seis
graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (769 45' SW); trezentas e
quarenta e cinco metros (3.45 m.j ,
oitenta e quatro graus e trmta minutos noroeste (840 3.{)' mV); cento e
trinta e cinco metros (lZ5 m.j , sessenta e oito graus e quarenta e cinco
minutos, noroeste. (689 45' NW):
cento e trinta e cinco metros
t 135 m. ), sessenta e oito graus e
cuarenta e cinco minutos noroeste
{589 45' NW); cento e trinta metros (130 m.), cínquenta e seis graus
e trinta minutos noroeste - (561,1 30'
NW); cento e cinqüenta metros (l5.Q m.j , setenta e um graus e quaTenta e cinco minutos noroeste
(719 45
NW); cento e cínquenta
metros ll5<l m.Y, Oeste (W); duzentos metros (200 m.j , setenta e quatro graus e trinta. minutos "sudoeste
(74l? 3() SW); duzentos e cinqüenta
metros (250 m.Y, oitenta e dOIS
graus noroeste (829 NW); duzentos e
trinta e dois metros (232 m.).· Clllqüenta e dois graus noroeste (529
NW')' cento e vinte e cinco metros
(125 in). oitenta e dois graus e quinze
minutos sudoeste (820 15' SW): emqüenta cinco metros (55 m) , quatro
graus sudeste (4° SE); trezentos e sete
. metros (307 m.) , vinte e seis graus e
trinta minutos sudoeste (269 30' SW) ;
mil e cem metros 0.100 m.) •. vinte e
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três graus e trinta minutos sudeste
(23g 3D' SE); mil seiscentos e vinte
e cínco metros (1. 62'5 m.j , vinte e
um graus e trinta minutos sudoeste
(21g 30 SW); dois mil e quinze metros (2.015 m.) , Oeste (W).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. ç 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vertfique a existência na jazida, como
associado. de qualquer das' substàndas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros' (Cr$ 5.0QO,Ü'O) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1959;
138.0 Ja Independência e '71.0 da República.
ç

JUSCELINq KUBITSCHEl{

Mario Meneghetti

DECRETO N.'? 45.761 DE ABRIL DE 1959
Concede à

Matogrominex

DE

7
Lida,

autorização para funcionar como
ernprésa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituicão e 'no,',
têrmos do Decreto -leí n .'? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta;
Artigo único. E' concedida à. Matogromínex Ltda., constituída por
instrumento particular de 31 de dezembro de 1958, com sede na Capit.ll
do Estaco de São Paulo. autorização
para funcionar como emprêsa de mineração ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 7 de abril de t959;
1389 da Independência e 'n9 da ReDúblíca.
JUSCELINO KURITSCHEK

Mario M eneghetti

DECRETO N.'? 45.762 DE ABRIL

DE

DE

7

1959

A utoriza o cidadão brasileiro Lucas
Caruelc Filho, a' pesquisar água 1h1.-·
neral no
município de Gciãnus,

Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,' n , Çl I, da Constituição 'e nos
têrmos do Decreto-lei n. <;I 1.985, de
29 de janeiro de 194{) (Código de
Minas), decreta:
Art. L? Fica autorizado o cidadão
brasílelrc Lucas Carvelo Filho .ã pesquisar água mineral, em terrenos de
propriedade de Otto Hoffmann, no
Bairro São José, distrito e munícrpio de Goiânia, Estado de Goiás,
numa área de um hectare, seis ares e
oito centíares (1,0608 ha..) , delírnitada por um polígono místílíneo qUE.
tem um vértice no final da poligonal cue. partindo da interseção dos
eixos das avenidas São Clemente e
Santo A.fonso, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: nOVQ
metros e cinqüenta centímetros
(9,5~ m) ,
setenta e dois graus e
quarenta e cinco minutos sudeste (72º 45' SE); setenta e seis metros e
sessenta centímetros (7G,60 m.) cinqüenta e cinco graus e trinta. minutos
sudeste (559 30' SE); a partir dêsse
vértice os lados do polígono considerado têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: setenta e seis
metros e sessenta centímetros
('76,60m), cinqüenta e cinco
graus
e trinta minutos noroeste <55<:> 30'
NW); cento e dezesseis metros e oitenta. centímetros <116.80 m.),· vinte
e sete graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (27' 45' SW); cento
e trinta e um metros e cinqüenta
centímetros (131,50 m) , sessenta e
quatro graus e cinqüenta minutos sudeste (640 50' SE): o quarto (4.°)
e último lado é a margem esquerda
do córrego Cascavel, que, partindo
da extremidade do terceiro (3.°) lado
descrito, vai até o vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização 'fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.1? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o, art. 2.0 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de PesqUisas.

Aros
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Art. 2.9. O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa. de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será válido pelo prazo de dois t2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. I? Revogam-se 2..5 disposições
em contrárto ,

Rio de Janeiro, 7 de abril de 1959;
138.° da Independência e 71.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

ll-fario Meneghctti

DECRETO N. o 45.763 DE 1959

DE'

7
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DE ABRIL

publicação dêste ' Decreto, o projeto e
orçamento respectivo.
. n - Iniciar e concluir as obras
nos prazos fixados pelo Ministério (ia

Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser nrorrogados pelo -Mírústérto da Agrtcurtura.
Art. 3. o A presente autorização 11ca subordinada às demais normas est<.!belecldas no Decreto n.> 41.0H, d.s
~5 de fevereiro de 1957.
Art. 4. o O presente Decreto entra
fffi vigor na data de sua publícaeao,
Art. 5. o Revogai'.n-se as disposições
em contrário.
Rio' de Janêiro, 7 de abril de 1959,
138.° aa Independência e 71. o da República.
JUSCELINO

Autoriza a São Paulo Light S. A. Serviços tie Eletricidade a construi?'
uma linha de transmissão entre a
linha tronco Cubatõo-São Caetano'·
e a vila de Curuçà, no município de
Santo André, Estado de Sâo Paulo.

o .Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o arti-go 87, inciso .1, da Constituição, e
nos termos do artigo 5-. o do Decre-'
to-lei n.O 852, de 11 de novembro de
1933;
Considerando que pela Resoluçãe
n,o 1.595, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. o Fica a São Paulo Light S.
A. - Serviços de Eletricidade, autorízada a ampliar seu, sistema de
transmissão de energia elétrica, mediante a construção de uma linha de
transmissão de 88kv, entre a linha
tronco Cubatâc-Sâo Caetano e o núcleo industrial da vila ouruca, no
município de santo André, nõ Esta·do de São Paulo.
Parágrafo único, As características técnicas da linha de transmissão
serão
fixadas pelo Ministério da
Agricultura, por ocasião da aprovação do projeto.
..
Art. 2,0 Caducará o presente títuia, independente de qualquer ato declaratório Se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Apresentar à DiVISão de Águas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério d41 Agricultura, dentro do prazo de cento e
vinte (120) dias, contados da data da

KUBITSCHEK.

Mario Meneqhetti.

DECRETO N9 45.764

DE

7

DE

11BRIL DE 1959

Declara Públicas, de uso comum, ao
domínio do Estado âo Maranhão, as
ãguas do rio "Una".
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da oonstítutção, e
nos têrmos do art. 51? do Decreto-lei
n Q 2.281, de 5 de junho de 1940, e
Considerando que o edital de classificação do curso dágua publicado
no Diário O jidal de 23 de julho de
1958, não suscitou qualquer contestação ou reclamação;
. Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e .Energia Elétrica
opinou pela cla-ssificação - constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 19 São declaradas públicas, de
uso comum; do domínio do E-stado do
Maranhão, as águas do curso dágua
denominado "Una" em tõda a sua
extensão, que se acha incluído no mu- ,
níeípío de Morros e é tributário pela
margem direita do fio Monim.
Art. 2l~ ltste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 31? Revogam -se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1959;
1389 da Independência e 71Q da Re-

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

MáTio Meneghetti.

Aros DD

DEORETO

N9 45.765 ABRn. DE 1959

DE

PODER ExECUTIVO

7 ns

Autoriza "Centrais Elétricas de Goiás
S. A. H a ampliar suas instalações.

Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de abríl de 19:')9:
1389 da Independência e '71'> de República.
JUSCELINO KUBITSCHl.m:

o

Presidente da Repúbhca, usando
da atríbuíçãc que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, e nos
têrmos dos Decretos-leis nsv 3,763, de
Z5 de outubro de 1941, e 2.281, de 5de junho de 1940, e
Considerando que o Conselho 'Nacional de Aguas e Energia Elétn~a,
pela Resolução nÇl 1.59.3, de 1:3 de dezembro de 1958, julgou conveniente a
medida pleiteada, decreta:
Art. 19 Fica autorizada "CE'Dtraís
Elétricas de Goiás S. A." a ampliar
suas instalações de produção de energia eletrrcas existeru.es na localidade
de Anàpolís, no Estado de Goiás, HH:diante a montagem de 2 grupos diesel-elétrícos.
.
§ 1ÇI As características técnicas e
obras complementares a serem executadas serão fixadas pelo Ministro
da Agricultura, por ocasião da aprovação dos projetos.
§ 2" A ampliação, ora autorizada,
destina-se à melhoria das condições
de fornecimento de energia eíétrtea
na localidade.
Art. 29 caducará a presente autorização, independente de ato decíaratórío, se a interessada não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Mínístérío da
Agricultura, dentro de noventa (90)
dias, a contar da data da publicação
deste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos das obras a 'Serem realizadas.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministroda Agricultura.
Art. 39 A interessada fica sujeita
ás demais normas estabelecidas pelo
Decreto n 9 41.01~, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
Art. 4 9 O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.

Mário Meneghetti

DECRETO N'> 45.
ABRIL DE

7~,6

-

DE

7

DE

1959

Autoriza a Companhia Fôrça. e Luz.
de Minas Gerais a utiiizar, em ca-

ráter de emergência, a usina Termica Diesel, instalada na Cuuuie
Industrial, de propriedade da "Centrais Elétricas de Minas Gerais S.
A. n (CEMIG).

o Presidente da Repúl)}ica, usando
da atribuição que lhe contere o al'tigo 8'1, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 10 e 29 do Decreto-lei 119 2.()59, de 5- de março d~
1940, e
Considerando que o conselho N9.cionaí ue Aguas e ~{l~l'gHI. Bletr~ca,
com a Resolução n" 1.587, de 11 de
dezembro de ~958, se manttestou pela
conveniência da medida, decreta:
"Art. 19 Fica autorizada a Companhia Fôrça e Luz de Minas Geral::' a
utíuzar, em - cacuter de e~n-::['gi,n.{~}::i.
tõda a energia produzida pela Usina
Térmica Diesel, instalada na CidadeIndustrial, de propriedade da "Centrais Elétricas de Minas Gerais S.
A." (CEM1G).

Parágrafo único. ~sse tornecnnento provisório se fará nos termos e
concnçõee

ajustados

ge13.5

Cornpa-

nhías interessadas, a tendidas as exigências legais,
com
aprovação do
Ministério da Agrrcultura.
Art. 2~ A presente autorização Vigorará até 31 de dezembro de 1959.
Parágrafo único. :Ê:sse prazo poderá
ser prorrogado pelo ConS81110 N::..CiUnal de Aguas e Energia Elétrica mediante requerlmento (ia ínteressada.,

Art. 39 O Presente decreto entra
em vigor na data' da sua publícaçâo.,
Art. 4~ Revogam-se as dísposiçóes
em contrário.
.mo de Janeiro, 7 de ROtU de 1958';
1389 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário' Meneghetti

A'ros

DECRETO NO 45.767 DE ABRIL DE 1959

DO

PODER EXECUTI,jO

DE 7

Restringe a zona de concessão da
Companhia Fôrça e Luz de Ibiraci,
Estaüo de Minas Gerais, amplia a
da Companhia Paulista de Fôrça
e Luz, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição
e nos têrmos dos Decretos-lei nú-mero 3.763, de 25 de outubro de 1941
e 2.281, de 5 de junho de 1940, e
Considerando que pela Resolução
n'? 1.59'1 as medidas pleiteadas foram
julgadas convenientes pelo Conselho
Nacional de Aguas e Energia Eletríca, decreta:

Art. 4.1) A interessada fica sujeita
às demais normas estabelecidas peloDecreto n9 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços,
de energia elétrica.
Art. 5<:1 O presente Decreto entra"
em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposiçõesem contrário.
,'
Rio de Janeiro, 7 de abril de 1959~.
138~ da
Independência e 71'i> daRepública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORETO N9 45.768 DE ABRIL DE

DE

7·

1959

Autoriza o Gouêrno do
Estado âeSanta -Catarina a' encampar a C077.-

.Art. I'? Fica restringida a zona de
cessão outorgada à Companhiaconcessao da Companhia Fôrça e
Hiàro Elétrica Piratuba pelo DeLuz de Ibiraci, com a exclusão do
creto nIJ 25. 4i>5, de 30 de açõsto âe
muníeípío de Claraval, no Estado de .
1948.
Minas Gerais.
Art. J2~1 E' outorgada, à OompaO Presidente da República,' usannnia Paulista de Fôrça e Luz, condo da atribuição que lhe confere 0',
cessão para distribuição de energia . art. 87, íncíso I, da oonstítuícão,
elétrica ao município de olaravat,
e nos têrmos do Decreto-lei número.'
Estado de Minas Gerais.
24.643, de lO de julho de 1934:
§ 1'" A
Companhia' Paulista
de
Considerando Que, pela Resoluyáo
Fôrça e Luz fica autorizada. a consn<? 1.6-21, o Conselho Nacional de·
truir uma linha de transmissão enAguas e Energia Elétrica reconheceu.
tre ao Usina dos Peixotos e a cidade
a conveníêncía da medlda, decreta;
de Claraval, e a estabelecer o respectivo sistema de distrrbuíçào ,
Art. 19 Fica autorizado o Govêrno,§ 2';1 As características técnicas das
do Estado de Santa Catarina a' en- '
obras autorizadas, no parágrafo ancampal'
a concessão
outorgada à
terior, serão fixadas pelo, Ministérto
Companhia Hidro Elétrica Piratubada Agricultura, por ocasião da apropelo Decreto n 9 25.405, de 3D
de
agôsto de 1948, rícando obrigado a
vação dos projetos.
indenizar previamente a referida
Art. 3º Caducará a presente auemprêsa pelas obras já realizadas e-,
torização independente de ato declabens vinculados ao aproveitamento
ratórro, se a interessada não cumprir
hidrelétrico concedido.
as segumtes condições:
Parágrafo único. O valor da índeApresentar à. Divisão de
I
nízação prévia será fixado pela DíAguas, do Departamento Nacional da
visão de Aguas
do Departamento"
Produção Mineral do Ministério. da
Nacional da Producáo ~ineral, ao
Agricultura, dentro de noventa <901
Ministério da Agricultura, obedecidas;
dias a contar· da data da publicação
as normas legais.
déste Decreto, os estudos, projetos e
Art. 29 1tste .decreto entra em viorçamentos das obras a serem realigor na data da sua publícacao ,
zadas.
Art. 31) Revogam-se as disposições.
ir - Iniciar e concluir as obras em contrário.
nos prazos em que fôrem fixados pelo
Rio de Janeiro, 7 de :.:-..bril de H~59;
Ministro da Agricultura.
1381) da Independência e 71Çl da,
República.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo, poderão
JUSCELINO KUBITSCHEK
se! prorrogados por ato do Ministro
Mário J1!Ieneghetti
da Agricultura.
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'DECRETO NÇl 45.769
DE

DE

7

DE ABRIL

1959

.Auioriea o Departamento âe A[/11,as
e Energia Elétrica do Estadn ae

São

Paulo

a instalar uma

USl'jU),

termelétrica e a construir linhas

de transmissão.

o Presidente da República, usan. do da atribuição que lhe confere o
art. 87. inciso I, da Constituição," e
nos termos do .art. 10 do De-cretolei n 9 2.281, de 5 de junho de 1940
e do art. 59 do Decreto-lei n::l 852
dE 11 de novembro de 1938, d2~reta;
Art. 1 o Fica autorizado o Depav-tamento de Aguas e Energia ElétriC2 do Estado de São Paulo a instalar
-uma usina termelétríca, tipo turbo
'gás, em Flórida Paulista, Alta PauIísta, Estado de São Paulo, e a construir as linhas de transmissão neces.sárias para o fornecimento em grosso, de energia elétrica, aos munrcí'pios a que se refere o § 2~ dêste ar'tigo.
§ 19 Em portaria do Ministério da
Agricultura, . por ceasião da aprova-cao dos projetos, serao determinadas
.ar. características técnicas da usina
termelétrica e das linhas de transmissão.
, § 2 0 A energia elétrica gerada des-tma-se ao fornecimento. em ~TOSSO
'nds municípios de Alfredo M~rcon~
.de~,. Oaiabu, Dracena, Flora Rica,
Fiórida Paulista, trapuru, .Iunqueirópclís, Mariánolis, Monte Castelo
Ouro Verde, Pacaembu Panorama'
"Paulicéia, Sapta Merced~s. Tupl Pau~
'lista, na região da Alta Paulista Es"tado de São Paulo'
.
Art. 21? A presente autorizacâo ficará sujeita às disposicôe« do i")('creh
.n? 41. 019. de 2ô de fevereiro
de
1957, que reaulamenta os serviços
de energia elétrica,
...
Art. 31? Caducará o presente títu'10. independente de ato decla rarório
SE' o Departamento de Águas e Ener~
.gía Elétrica do Estado de São Paulo
não satisfizer as seguintes condições:
.I - Submeter à aprovação do Mi.mstro da Agricultura. em três' UD
vias, dentro do prazo de um (1)
"al}o. a contar da data da publtcaçãc
-dêste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos relativos à usina terrne"létríca e às linhas de transmissão,
II - Iniciar e concluir as obras
'.110.5 ,prazos que f?rem marcados pelo
.LVIllllstro da Agricultura.

Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser ororrogados por ato do Ministro da Àgricultura.
Art. 4:(} O presente decreto entra
em vigor na data de sua publícação ,
Art. 59 Revogam-se as díspcsrçóes
em contrário.
Rio de Janeiro. 7 de abril de 1959,
1381? da Independência e 71Q da Re-:
pública,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 45.770 - '
ABRn.

DE

DE

8

DE

1959

Dá nova redação ao artigo 28 do Regulamento do I. N .1 .C . baixado
com o Decreto ns 36.193, de 20-9-54.

O Prêsidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q O artigo 28 do Regulamento do tnstítuto Nacional 'de Imigraçâo e Colonização, t-aixa do com o
Decreto nv 36.193, de 20-9-1954, passa
a ter a. seguinte redação:
Art. 28.
Fica instituído o
"Fundo de oo'onízacão". cujos
recursos serão destinados:
I ao 'des~nvolvimento das
unidades de colonização exístentes ou à fundação de novas,
dentro dos programas previamente aprovados pela Diretoria Executiva;
II - a constituir garantias de
,reembolso de empréstimos concedidos pelo. Bancado Nordeste do
Brasil S.A. a concessionários,
posseiros ou proprietários de lotes
em núcleos coloniais do INIC.
Parágrafo L O INIC deposítará, em conta vinculada, no
Banco do Nordeste do Brasil
S.A:, recursos que possibilitem ~
êste in deniza r-se imediatamente
do valor das prestações ou empréstimos não pagos p-elos colonos-mutuários .
Parágrafo 2.11 Sempre que necessárío, o INIC provtdencíará a
suplementação do depósito referido no parágrafo anterior, a fim
de mantê-lo na proporção que
houver sido convencionada com o
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Parágrafo 3.11 O INIC ficará
subrogado nos direitos dos creQ
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dores, sempre que os reembolsar

dos empréstimos contraídos pe!:jS

colonos.
Parágrafo 4.~ Em caso de fale·
címento, exclusão' ou expulsão de
colono, o débito dêste, junto ao
Banco do Nordeste do Brasil S,A
passará' à responsabilidade exclusiva do INIC, sob a garantia prevista na alínea II deste artigo.
Parágrafo '5.\1 ,"O fundo a que
se refere .êste artigo Gerá constituído, no mínimo, por 10% (<1,:;2
por cento) da receita ordinária
do Instituto, bem como pelos I~
cursos oriundos dos direitos cedidos p€lo Serviço do Patrimônio
da União".

Art. 21,} f:ste decreto entrará em
vigor na. data 00 sua publícacão .
Art 3.9 Revogam-se as disposíções
em contrárío ,
Rio de Janeiro, 8 de abril de 1959;
138 0 da Independência e 71\1 da Re-

pública.

JUSCELINO

KUBITScifEK

Mário M eneahett;

DEORETO NQ 45.771 -
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EXECUTIVO

DE

9

DE ABRIL

DE 19{i.~

o Decreto n(> 45 .581,
atribuinâo responsabilidades ao Ministério da Guerra, e dá outras

Ccmplemenia

providências.

o Presidente da República, usando
<ias atríbuícões que lhe confere o
a, , 87, inciso 1, da Constituição Federal; e
Considerando que,' entre as localidades
de
Guamá CPA) e Gurupi
(GO), a BR 14 se desenvolve em região pouco humanízada, com .longo
trecho despovoado em plena floresta
amazônica, atualmente sem meios de
ligação com os centros urbanos (a não
ser os campos de pouso construídos
sôbre a própria estrada) e sem quaisquer outros recursos que estimulem a
formação de núcleos de população;
Considerando a necessidade da
ocupação e do povoamento ordenado
e racional ao longo da BR 14, particularmente no trecho de floresta amazônica, de forma a preservar da devastacâo o valioso patrimônio que
constituem a flora e a. fauna amazônicas; bem como de. orientação dos

futuros núcleos com' vistas à exploracão racional dos recursos ·da flora e
da fauna, e de proteção e assimilação
das populações indígenas que vivem
naquela área;
,
Considerando as condições de se.gurança indispensáveis à manutenção
do tráfego e à ocupação naquela, região;
Considerando a absoluta conveniência de assegurar, desde já, assistência
médica, saneamento e produção adequadas aos núcleos a serem instalados, criando para os mesmos condíçôes
que garantam a prosperidade que o
ínterêsse nacional exige;
l
Considenmdo a ampla experiência
j2. <dqumda pelo Exército na ocupa-I
ção da fronteira
amazônica onde,
agravadas embora pela maior distância aos centros mais desenvolvidos. as
condições são idênticas às de grande
parte da região 'em aprêçc;
Considerando o fato de que a ponte
sôbre o Tocantins constitui um ponto
crítico de incontestável importância
militar;
Considerando a conveniência e preo-upação que deve existir de resguardar, para o. Ministério da Guerra,
áreas destinadas à instalação. de I depósitos e outras organizações militares, sempre distantes de centros povoados, decreta:
Art. 1':1 Fica excluído das atribuições da Comissão criada pelo Decreto nv 45.581, de 18 de março de
1~59, o trecho da BR 14, compreendido
entre as localidades de Guamá (Po,l
e Gurupi (GO), ambas exclusíve,
Art. 29 Ficam atribuídas ao Ministério da Guerra a ocupação e a coordenação das medidas e providências
relacionadas com o povoamento ínícíal
da BR 14, no trecho referido no artigo 1Q dêste decreto.
Art. 3Q G Ministério da' Guerra,
para melhor cumprimento das atribuições de que trata o art 2~ do
presente dec.eto, contará com a colaboração do Ministério da Aeronáutica,
do Instituto Nacional de Imigração c
Colonização, do Serviço de Proteção
a. índio, do Instituto Agronômico do
iNorte, do Serviço E-special de Saúde
Pública, do Departamento Nacional de
Endemias :Rurais e de outros órgãos
[ulgados vnecessáríos, mediante solicitação daquêle Ministério.
Art. 4~ O financillmento do empreendimento ficará a cargo da Supe«Ó.
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rintendênda do Plano de Valoriza~ão
Econômicf da Amazônia, mediante
convênio com o Ministério da Guerra.
Art. 59 Ao Ministério da Guerra,
mediante indicação à Comissão criada
pelo Decreto nl? 45.5-81, de 18 de março
de 1959, ficarão reservadas:
duas
áreas não inferiores, cada uma, a
1.500 hectare, nas regiões de Guamá
(PA) e Anápolis (GO).
Rio de Janeiro, 9 de abril de 19'5'9;
13S~ da Independência e 719 da- República.
JUSCELJ.-'NO KUBITScrIEK.

Cyrillo Júnior.
Floriano de Lima Brtumer.
Lucas Lopes.
Lúcio Meira.
Mário M eneçhetü.

DECRETO N.

Ç>

45.772

DE ABRIL DE

Aprova

nooas

DS

9

1959

especificações

uava

classittcação e fiscalização da exportação ãas frutas cítricas.

o pre..:::idente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 37. n. Ç> T. da Constituição e
tendo em vista o que dispõe o artrgo
6. ~', do Decreto-lei n. 9 334, de 15 de
março de 1938, e o artigo 94 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 5.739, de 29 de maio de 194D,
decreta:

Ficam 'aprovadas as novas
especírícaçôes que com êste baixam,
assinadas pelo Ministro de Estado dOR
Negócios da Agricultura, e rererente-,
a classincação e· fiscalização da exportação das frutas cítricas.
Art. 2-. 9 Ficam revogados o ncereto n , Q 43.114, de 3 de fevereiro de
1~58 e as demais disposições em contrário.
Art, 1. o

Art. 3. Çl :f:ste Decreto entrara ern
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 9 de abril. de
1959; 138. 9 da Independência e 71.9
úa República.
JUSCELUW KUB!T~CHEE

Mário tâeneçtiett:

Novas

especificações

para'

IX

classiticação e fiscalização da expor tação das frutas CÍtricas, atirouaâos pelo Decreto n. 9 45. 772, de
9 dE; abril de 1959. em virtude ce
dis2JOsições -do Decreto-lei número
334, de 15 de março de 1958, e do
Regulamento aprovado pelo De..
ereto n. 9 5.739, de 29 de maio de
194:0.
I -

POlvIARES E COLHEITA

Art. L 9 O inicio da 'colheita de
pomares cítrícos, para exportação.
será precedido. obrigatoriamente, da
inspeção dos pomares pela DiVISão
de Defesa Sanitária Vegetal (D. D.
S. V.) e da análíse da fruta pelo
Servi co de Economia Rural (6. E. R. ) .
Art~. 2. Q As frutas cítricas caídas
no pomar deverão ser enterradas, Cc'-bendo êsse encargo ao proprietário
da. fruta e não necessàrtamente, ao
proprietário do pomar.
Art. ;1. Q De acôrdo com a variedade da fruta e as zonas de produção o SE. l~. determinará o prazo
para o término da colheita dos cítrus
destinados à exportação.
Art. 4. q Só será perrnítída a colheita de frutas cítricas para exportação, mediante autorização por escrito, fornecida pelo S. E. R., desde
que as frutas satisfaçam os índices
mínimos. ora estabelecidos.
Art. s. Ç> Segundo as zonas de producâo ficam estabelecidas - para as.
frutas cítricas _- as seguintes relações ácido cítrico anidro para sólidos solúveis.

Para laranjas:
Planalto Paulista

.
.
.

1.6,5
1.6,5
1.8,01.8,0

. . . . . . .. •

1.5,0

Sul Brasileiro

Litoral Brasileiro
Baixada Fluminense
Para pomelos:

Planaltc Paulista

1.5,0
Eul Brasileiro
.
1.6,5
Litoral Brasileiro
'.'
Baixada f"luminense
1.ô,5
Para tangerinas:
Plan[l.lto Paulista
. . ... . . . .
1.5,5
Sul Brasileiro . . . . . . . . . . . . . .
1. 5,5
Litoral Brasileiro . . . . . . . . . .
1. 6,5>
Baixada Fluminense
l.ô,5
Art. 6. Q
O' S. E.' R. baixarão

oportunamente. instruções referentes
fi relação acidez-sólidos solúveis, de-
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cítrus produzidos. em zonas aqui não
específica das.
Art. 7. t) As amostras para determinação da relação de acidez-sólidos
solúveis, deverão representar a média
do estado sanitário e de maturação
morfológica em que se encontrar o
pomar, é serão colhidas pelo exportador, avisado o S. E. R.
§ 1. Q Ao, interessado ou seu representante, será permitido assistir a
operação da análise para determinar
a relação acidez-sólidos solúveis e a
percentagem de suco, sendo-lhe f'ornecído pelo S. E. R. o resultado por
escrito.
S 2. q O fiscal destacado
casa
de embalagem deverá examinar amostras de todos os tipos.
§ 3.9 Af:; análises poderão ser repetidas, a pedido do exportador e a
juízo do S. E. R.
Art. 8_9 Fica proibida a colheita
de frutas molhadas. quer por orvalho,
neblina. chuva ou qualquer 'outra
causa, e conseqüentemente vedada
sua entrada nas casas de embalagem.
Art. ·9. Q As escadas usad as na colheita devem ser dos tipos de 3 ou

na

4 pés.
Art.

10. Fica proibida a exportação de frutas provenientes de árvores de "pé franco".
Art. 11. Quando da reprodução
de qualquer árvore de, "pé franco"
por meio de enxertía resultar
um
clone com características definidas e
diferente das demais variedades, receberá êste- um nome próprio para
distingui-lo dos' de "pé franco".
,Art. 12. Não será permitida a exportação das frutas provenientes dos
clones referidos no artigo anterior.
sem que, antes da colheita, seja feita
a inspeção dêsses pelo S.E.R.
Art. 13. Em caso de dúvida quanto
à denominação ou classificação de
uma variedade, pr-evalecerá c parecer
do S.E.R.
Art. 14:. O uso de alicates de colheita com pontas boleadas é obrigatório, devendo o operário colher em
dois golpes: o primeiro cortando o
pedúnculo comprido: o segundo, reduzindo-lhe o tamanho, de
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modo a

ficar protegido pela cavidade de inserção peduncular ,
Art. 15. As trutas colhidas serão

cuidadosamente colocadas em sacos
de colheita.
§ 10 Os sacos de colheita serão de
material liso, de modo a 'não ferir
a casca da tru ta e terão um dísposi-

tivo que permita seu esvaziamento
pelo fundo.
§ 2Q O esvaziamento dos sacos I se
fará. colocando-os dentro das caixas
de colheita e suspendendo-os, depois
de aberto o fundo, de modo a permitir que as frutas rolem suavemente.
.
,
II -

TRANSPORTES

Art. 16. Em qualquer espécie de
transporte aberto, é obrigatória a
cobertura das caixas de frutas cítríces, destinadas à exportação, com
encerados, lonas ou plásticos.
. Art. 17. Fica proibido o transporte de frutas eítrícas, para exportação, por estrada carroçável, se o
S.E.R. verificar aue a fruta transportada pela mesma está chegando
em más condições à casa de embalagem.

Art. 18. AJ:, camadas das caixas de
colheita deverão obrigatõríamente ser
separadas por sarrafos no seu transporte para. as C8..5as de embalagem.
Art. H>' Nas estradas de ferro as
trutas cítricas destinadas à exportação serão transportadas, de preferência em carros especiais, para êsse
gênero de mercadoria, que trafegarão
à noite sempre que possível.
§ 10 Fica terminantemente proibida a utilização de vagões, sem ventí- ,
Iação apropriada ou refrigeração no
transporte de frutas cítricas destinadas à exportação.
§ 2 Q Todos os desvios ou quaisquer
locais em que se fizer carga € descarga de frutas cítricas, destinadas à
exportação, deverão ser
convenientemente abrigados.
Art. 20. S6 será permitido o transporte de frutas cítricas, preparadas
para exportação, nas estradas de
ferro ou em qualquer outro meio de
transporte, quando acompanhadas do
"Oerfifícado de 'I'rànsito", assinado
pelo S.E.R. para cada lote.
Parágrafo único. OS. E. R. negará
certificado quando encontrar o veículo já carregado, sem prévia autonzacão , '
Art. 21. Os vagões ferroviários, caminhões e outros transportes, contendo frutas cítricas destinadas à
exportação, não poderão permanecer
nos pátios das estradas de ferro ou
nOS cais, nos portos de embarque,
por prazo superior a 48 horas, após
a inspeção do S.E.R.
Parágrafo único.
Vencido ésse
prazo sem que. as frutas sejam em-
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barcadas nos navios. os transportadores, avisado oS. E. R. removerão
compulsória e. imediatamente a rruta
para um frigorífico onde será depositada e, a critério da 'Fi.scal1zação,
submetida a repasse, correndo todas
l:1S despesas por conta do exportador,
Art. ~2. Considera-s-e lote qualquer
quantidade de caixas preparadas para
exportação e transportadas,
num
único veículo, 20 pôrto de embarque.
Art. 23.
Considera-se partida o
lote ou grupo de lotes que o exportador apresentar para um só emb arque, enviado por determínaca pes~oa ou firma e destinada a um só
oons.gnatario.
III _. CASAS DE BENEFICIAMEN'TO E EMBALAGEM
Art. 24. Nenhuma instalação de
neueficiamento de frutas cítricas poderá funcionar sem prévia autorizaçã:) do S.E.R.
§ 1° Essa autorização será conceorda, mediante requerimento do interessado com a antecedência mrníma
de 30 dias da data prevista para início do beneficiamento, em
petição
acompanhada de planta baixa detalhada do conjunto e depois de veríf~cado por inspeção, que a instalação
preenche as condições estabelecidas
n( . regulamento.
§ 2 Em qualquer tempo, essa autorízacão . poderá ser su&pensa ou
cassada, sem que assista ao proprietário, direito a indenização. uma vez
demonstrado que a instalação, P:)T
acidente, desarranjo ou outra causa,
deixou de satisfazer às exigências 1''2Q

queridas

~10

S.E.R.

. ~ 3(' Para efeito do disposto no parágrafo anterior, antes de suspensa
ou cassada a· autorização, o pr:.. prtetário ou responsável pela instalacáo
sera intimado a proceder aos censortos e reparos necessários, dentro do
prazo máximo que lhe fôr concedido
pelo S.E.R.
4 A verificação da execução das
'd-~·te ações, consertos ou renaros determinados pelo S.E.R., será efetivada por inspeção dentro de 8 dias
após o recebímento da comunicação
que deverá ser feita. oe:o. interessad >, por escrito, e mediante o pagame~to prévio da
taxa de Cr$ 500,00
(cuínhentos cruzeiros).
Q
5 A renovação anual da licença.
para funcionamento das C8..'»)S
de
embalagem será feita mediante simples solicitação por escrito, desde Que

*

*
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não tenham sido alteradas as instalacões, caso em que, deverão ser
atendidas as exigências do parágrafo
.prímeíro dêste artigo.
§ 60 Será obrigatória ·a apresentação do comprovante de licenciamento
pela D. D. S. V ., dos fungistáticos ou
fungicidas a serem utilizados.
'
Art. 25. Para que seja concedida a
autorização a que se refere o artigo
anterior .as casas de embalagem deverão preencher as seguintes condições:
a) estarem localizadas em prédio
apropriado às instalações com área
suficiente pare. comportar o maquinário e as dependências necessárias
- tudo proporcional à capacidade
máxima de produção diária,sendo
obrigatório mencionar esta capacidade na petição; ,
b) terem cobertura e pavtmentação
apropriadas, com observância dos
princípios gerais de higiene, ventilação e iluminação e possuírem instalação adequada, de água corrente;
c) terem
dependências ou áreas
próprias para. descarga, recebimento
e fiscalização das frutas que chegam
dos pomares e bem assím das que
r.eam em depósito em lotes ou partidas, já embaladas, para a exportaç~'

I

d) POSSUíl'êm espaço suficiente para
armazenamento das frutas refugo,
produzidas em 12 horas, ou depósitos
anexos pare. armazenamento, das
mesmas por 48 horas, à razão. de 10
caixas por metro cúbico;
e)
possuírem lavadores mecânicos
com emprêgo de água corrente. escovas, eliminadores de água,· etc., e
instalacão para tratamento com fungístátícos ou fungicidas, de acôrdo
com as prescrições técnicas estabelecidas pelo S.E.R.;
1) acharem-se 'dotadas de-secadores
de ar com dimensões proporcionais
providos de venfiladores ou corrent~
de ar quente com indicadores de temperatura:
g) possuírem transportadores para
movimentacão das caixas e instalações apropriadas à tipificação mecânica das frutas e à seleção manual
nas banca.'> de descarte:
h) possuírem instalação mecânica
para pJ'mento da fruta por meio de
escovas apropriadas em número adequado.
§ 19 O desverdecímento,
euando
necessarto, só poderá ser executado
ern cãma ras especialmente construi-
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das para tal fim, com capacidade
'propor cíonal à
produção máxíma
diária, .em número nunca. inferior a
três, equipadas com aparelhos de
contrô.e de admissão de gás, de temperatura, de umidade relattva e_ de
sistema para movimentação e renovaçáo do ar.
§ 2" Para a adição de côr artificial
as ca-sas de beneficiamento deverão
possuir aparelhagem aoeot-ada, SÓ
podendo ser artificialmente coloridas
as trutas tratadas nas câmaras de
desverdecimento ou a-s que se apresentarem com coloração natural uniforme amarelo pálido,
Art, 26. Não serão permitidas 2,1terações nas instalações no processo
de beneficiamento e no tratamento
<tas frutas, sem prévia solicitação- e
autorização do S.E,R.
Art. 27. Cada casa de embalagem
deverá ter um lugar apropriado para
.a
realização das análises e testes,
servido com água corrente, escoadouro, mesa e luz elétrica, para uso
exclusivo do funcionário encarregado
manipuladas,
Art
28 . Fica proibido conservar
frutas a granel. tanto nos pomares'
como nas casas de embalagem. devendo aquelas permanecer nas caixas
dp. colheita até o momento de serem
manípuladas.

Art. 29 . As frutas refugo rejeitadas nas bancas de descarte poderão
ser armazenadas dentro das casas de
embalagem pelo prazo máximo de 24
horas ou em barracões contíguos
para êsse fim destinados pelo prazo
de 48 horas.
.
Art. 30. A fruta embalada, que
ficar na casa de embalagem por mais
de 72 horas, só poderá obter livre
trânsito após novo exame.
Art. 31: As frutas encontradas em
câmaras. Quartos, comoartímentos,
etc.. de modo a contrariar o dísnosto nestas especíticacões serão anreendídas, Indejiendentemente' de quais- .
quer formalidades, obrrgando-se o
exportador responsável a dar
mesmas o fim que o S.E.R. determinar,
sem prejuízo da penalidade aplicável
no caso.
Art. 32. Depois de colhidas as rrutas e ,,'1tes de serem beneficiadas,
deverão descançar obrigatoriamente.
durante 48 horas, nas casas de embalagem.
Parágrafo umco.
Em caso de
emergência e desde qUe a "fruta esteja em boas condições êsse deseanço

as

poderá ser dispensado ou reduzido, a
juízo do S.E.R.
Art. 33. Constituem, ainda, .obrígaçóes dos exportadores e proprieta-·
rios de casas de embalagem, além
das demais exigências estabelecidas .
neste Regulamento:
a) facílítar os meios de físealízacào
e fornecer informações que . lhes io.rem solicitadas pelos fiscais ou pelos.
superiores hierárquicos dêstes;
b)
manter convenientemente limpos e desimpedidos os pátios, não.
permitindo que dentro e em
volta
das casas, permaneceçam frutas machucadas, cascas, bagaços, detritos e,
lixo de qualquer natureza;
C) rornecer e facilitar a Fiscalização, quando solicitado,. transporte
para a casa de embalagem;
d) indicar díàríarnente à Físcaltza-.
ção o pomar ou pomares, onde se procede a colheita:
e)
não permitir o beneficiamento·
de frutas além da capacidade máxíma da maquinaria:
j) fazer observar o máximo cuidado no .manuseio, transporte, estiva,
etc., das caixas dentro das casas de'
embalagem evitando por todos os .
modos pancadas ou batidas capazes.
de
ferir e prejudicar a resistência.
das frutas.
IV --,- CLASSIFICAÇAO
Art; 34. As frutas cítricas destínadas à exportação deverão ser de boa
qualidade, . perfeitamente desenvolvi- .
das e maduras, apresentar todos oscaracterísticos da variedade, livres de
doenças, pragas, machucaduras, lesões, arranhões e cortes, nos têrmos.
das especificações que' ora se estabelecerem.
Art , 35, As frutas cítricas serão .
classificadas:
a) em grupos, segundo a nomenela tura botânica;
b) em classes, de acôrdo com seu
aspecto comercial;
C)
em tipos, de acõrdo com seu
tamanho.
Art. 36, Ficam estabelecidos cinco .
grupos de citrus, a saber:
Laranjas (frutas do Citrus sínensta, Osbeck i ;

Pomeíos (frutas de Citrus paradist..
Maci);
Limas doces (frutas do Citrus aurantífolis, Swingle);
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Limões (frutas do Citrus limon..
l:Burman) .
Art. 37. A determinação das Clas.ses baseia-se na procentagem de "reruges" admitida, por tolerância, em
cada uma.
Parágrafo único. Entende-se. por
"refugo", para efeitó desta classifica-,ção, tõda a fruta que se apresentar
.com qualquer' dos característicos adiante especificados:
19 Fruta contundida, perfurada ou
.rachada - qualquer causa;
29 Fruta com vestígios de ter sido
. apanhada no solo - qualquer vestígio;
39 Fruta com pedúnculo saíiente,
.comprído (mais de 0,002 00);
4:9 Fruta sêca na região peduncular ;
51? Fruta sem a roseta (cáhce) ,
-.quando não desverdecída ou colorida
artificialmente;
69 Fruta com veias;
1Q Fruta com conformação aber-rante;
89 Frut3J em desacõrdo com o tipo
(tamanho) ;
99 Fruta com mancha deprimida,
-de Clorose Zonada;
,
10. Fruta com mancha estilar;
11. Fruta com mancha de Phoma
-ou mancha preta (Phoma putenman.sí Bem) - qualquer área;
12. Fruta com mancha de OleoceJose deprimida - qualquer área;
13. Fruta com mancha de Oleoce,Jose rasa - mancha de mais de um
centímetro de diâmetro ou 4 de qual-quer tamanho;
14. Fruta com lesão de gafanhoto.
·..p edra ou írapuá - mancha de mais
de um centímetro de diâmetro ou
.rnaís de uma mancha de qualquer
tamanho; ,
15. Fruta com mancha de Leprose
- mais de uma mancha;
16. Fruta com mancha de Antrac-_uose - mais de uma mancha;
17. Fruta com mancha parda '5 manchas ou mais;
.
18. Fruta com colônia de cocho.nühas ou coccideos -:- 5 escamas ou
mais;
19. Fruta revestida de Feltro -ou
'Camurça
(Sectobasidium sp.p.)
1/1{) da superftcíe ou mais;
20. .Fruta revestida de Fuligem
cstomopoltis cítr! Bit) - 1110 de su.perfície ou mais;
21. Fruta revestida de Fum:3.gina
{Capnodium citrí) - 1/10 da super'ficie ou mais;

22. Fruta com Acaros, ferrugem 1/8 da superfície ou mais;
23. Fruta com Melanose (Diaporthe
citri woir, 1/8 da superftcie ou mais;
24. Fruta com verrugosa (Elsi71oe
australís e Elsinoe fawcettí Bit e Jens
1/8 da superfície ou mais;
.
25. Fruta com trips - 1/8 da sup~rf1cie ou mais.
Art 38 As frutas verdes ou as quern.adas pôr excesso de colei ação e as
qi,e se apresentarem C[.l111 qualquer egiJr-cie de podridão, serão computadas
separadamente. no juíga.nento do lote
ou partida
S 15). Admitem-se, conjuntamente.
as seguintes percentagens de frutas
verdes ou queimadas pai" exeesso de
coloração: .
a) na classe Extra Fancy 1%
b) na classe Fancy - 5 %
c) na classe Padrão - 10%
§ 2.9 • Não se admite, nas, Casas de
Beneficiamento e Embalagem, nenhuma percentagem de frutas com qualquer podridão, ao se proceder ao primeiro exame dos lotes ou partidas, admitindo-se, por solicitação escrita do
embalador, no caso de aparece'>' alguma fruta com início de podridão, que não seja podridão peduncular um segundo exame que será realizado com fruta retirada de todo o lote,
inclusive das 'caixas já fechadas e
empilhadas.
§ 3.Q • Admite-se, depois de 12{) horas de permanência nas casas de embalagem até 0,5% de frutas com podri-

dão, conjuntamente, sendo obrigatório.
neste caso, um novo exame.
§ 4.9 Admitem-se nos portos as percentagens de trutas com podridão
mencionadas na seguinte tabela de tolerâncias máximas para tôdas as classes:
Podridão peduncular -

1% .

. Podridão por mõsca ou mariposa
1,5%.
Podridão por diplódia - 1,5% '
Podridâo verde ou azul .- 1,5%.
Podridão amarga - 1,5%.
Podridão por antracnose .- 1,5%.
§ 55). Em conjunto admite-se, nos
exames portuários, o máximo de 2%
de frutas com podrídâo, em cada lote .
Art. 39. ocorrendo que um lote de
frutas cítrícas esteja. dentro dos limites estabelecidos para determinada.
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classe e, todavia. apresente pelo convolvidas, limpas, sãs, ele contextura
junto aspecto comercíel impróprio pafIrme, maduras, com os característicos
dá variedade, tratadas com fungístára essa classe - a juízo do S.E.R.
poderá o lote ser rebaixado para
ticos ou fungicidas, enceradas quando
coloridas artificialmente e polidas;
qualquer classe cu ate: desclassifiapresentando, no mínimo 5'J% icíncado.
qüenta por cento) de coloração natuParágrafo único. As frutas cítriral, alaranjada ou amarelada, ou cocas que, pelo seu aspecto comercial.
loração artificial perfeita, percentanão alcançarem qualquer das classes
.gem . de suco e relação acídez-sóudos
estabelecidas nestas especírícacões. ~e
solúveis idênticas às das classes anrão desclassificadas para a exportateriores, . apresentando, no maxtmc.:
ção e só poderão ser aproveitadas
para o consumo interno.
_
até 15% <quinze por cento) de u'!:e_
fugo".
Art. 40. Entende-se por tipo Q número de frutas contidas em cada caixa
Art. 42; As laranjas serão distribuípadrão, de acõrdo com o seu tamanho
das. segundo o seu tamanho (comprie arrumação.
.
mento do eixo transversal) em (15)
Parágrafo único. Nas meias-caixas
quinze tipos:
o número de frutas corresponde à metade do número indicador do tipo.
Tipo - Diâmetro do menor eixo
Laranjas;
ao
'...... 0.092 f i
Art. 41. As laranjas serão classi96 ,
, ...............•.0,087 m
100 , .. ,
,.... 0,085 In
ficadas segundo o aspecto comercial,
em três classes a s~ber;
112 .'
,.... 0,082 m
12.5 ,
,.,
,' .. , .. ".. O,{)79 m
Especial - (Extra Fancy);
15{)
,
,. 0,075 m
. Superior - (Fancy i :
176
".,........ 0.072 m
Padrão - (standard),
2GO
,
, .•. " ' .......• '. O.(}69 nl
216
,
"
' 0.008 m
§ 15'. A classe especíal ':~~:'á cons226
,
~ .. , . . ..
0,007 n1.
tituída de laranjas perfeitamente de25-3
,...... 0,Ou4 m
senvolvidas, uniformes. limp..; .... sãs. de
2gS
,.,......... 0.052 m
contextura firme, maduras, com todos
324
O,~57 m
os característicos da variedade, trata344
0,055 01
das com fungístáticos ou fU!WICidas,
36(l
, .. ,........... 0.054 In
enceradas quando coloridas artificialmente e polidas; apresentando, no
Pomelos:
mínimo &0% (oitenta por cento) de
Art. 43. Os pomelos serão classícolocação natural,
alaranjada ou
fIcados segundo o 'seu aspecto comeramarelada. ou coloração artificial
cial, em duas classes:
perfeita 40% (quarenta POl' cento) de
suco em relação ao pêso e em relaEspecial (Extr2.-Fancy);
. C9,0 a acidez-sólidos solúveis de acôrPadrão - (Standard) .
do com as zonas de produção, apre§ 19 A classe especial será constítufsentando no máximo até 5%, (cinco
da de pomelos perfeitamente desenpor cento) de "refugo".
volvidos, uniformes, Iímpos. sãos, de
§ 2,t? A classe superior será conscontextura firme, com todos os catituída de laranjas perfeitamente deracterísticos da variedade,
tratados
senvolvidas, uniformes, limpas. sãs, de
com fungistáticos ou fungicidas, e
contextura firmp-, maduras. com todos
polidos; apresentando, no
mínimo
os caracterrstícos da variedade. u-ata50% (cinqüenta por cento) de colodas com fungístáticos ou fungicidas.
ração natural uniforme, próprra da
enceradas cuando coloridas artincíalmente e po-lidas. apresentando, no mí- -variedade, 32% (trinta e dois por cento) de suco e relacão acidez-sólidos
nimo 50% (cinqüenta por cento) de
solúveis de acôrdo com a zona de procoloracão natural, alaranjada ou amadução, apresentando no máximo até
relada, ou coloração artificial perfeita,
5% (cinco por cento) de "refugo".
percentagem de suco e relacâo acidezsólidos solúveis idênticas
da c'asse
§ 29 . A classe padrão será constianterior: apresentando, no máximo,
tuída de pomelos perfeitamente de10% (dez por cento) de "refugo".
senvolvidos. uniformes, limpos, sãos,
§ 39 A classe padrão será constide contextura firme com os caractetuída de laranjus perfeitamente desen- . risttcos da variedade, tratados com

às

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

1ungistáticos ou fungicidas ou polidos; apresentando, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento) de coloração
natural uniforme, própria da varíedade, percen tagem de suco e relação
acidez-sólidos solúveis idênticas às da
classe anterior; apresentando, no má-ximo ate 15% (quinze por cento) de"ref~os·'.

Art. 44. Os pomelos serão distribuídos 'segundo o seu tamanho (comprimento do eixo transversal) em 13
(treze) tipos assim estabelecidos:

Diâmetro
do menor
eixo
0,133 m
0,127 m
0,121 In

Tipos

28
36,

46
54

0,114

64

0,108 m
0,106 m

70
72

80
96
J.12

126
150
176

fi

.
••••••

•

•

•

•

1'

_

.

0.104 Ui
1

0,101

m

0,085 m

0,082 m

0,079 m
0,077 m

0,073 m

Limas àoces
Art. ' 45. As limas doces serão classificadas, segundo o seu aspecto
mercial, em duas classes, a saber:
Especial - (Extra-Fancy);
Padrão -- (Standard).
§ 19 A classe especial será constituída de limas doces perfeitamente desenvolvidas, uniformes, limpas, sãs,
de contextura firme, maduras, com
todos os característicos da. variedade.
tratadas com fungistáticos ou fungicidas e polidas; apresentando, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de
coloração e uniforme, 32% <trinta e
dois por cento) de suco em relação ao
pêso, e 'relação acidez-sólidos ,~Cl1ú
veís de acôrdo com as zonas de produção, apresentando, no máximo, 5%
(cinco por cento) de "refugo".
§ 29 4- cuisse ptuirtio será constituída de limas doces perfeitamente desenvolvidas, limpas, sãs, maduras, de
contextura firme, com os característicos da variedade, tratadas com fungicidas e polidas; apresentando no
mínimo 40% (quarenta por cento) de
coloração natural, uniforme, percentagem de suco e relação acidez-sólidos
solúveis idênticas às da classe ante-

co-

rior; apresentando, no máximo, 15%
(quinze por ' cento) de "refugo".
Art. 46. As Iírnas doces serão distribuídas, segundo o seu tamanho,
comprimento do eixo transversal, em
10 (dez) tipos:
.Diâmetro
''l'ipos
de menor
eíxo

0,085 m
0,032 m

100
112

126
150
176

O,079'm
0,075 m
0,072 m

0,070 m
0,068 m
0,066 m
0,063 m
0,059.fi

200
216

226
252

288
Tangerinas:

,Art. 47. /113 tangerinas serão classi-

ficadas, segundo o seu aspecto comercial, em duas classes:
Especial ~ (Extra Fancy) ;
Padrão - <Standard).'
§ 19 A classe especial será constituída de tangermas perfeitamente desenvolvidas, limpas, sãs, maduras, com
todos os característicos da variedade,
podendo ser tratadas. com fungistáticos ou fungicidas, enceradas e polidas,
apresentando. no mínimo, 25% (vínte e cinco por cento) de coloração natural uniforme; 40% <quarenta por
cento) de suco em relação 2,0 cêso e
relação acidez-sólidos solúveís de acôrdo com as zonas de produção; apre~
sentando, no máximo. até 5% (cinco
por cento) de "refugo".
§ 29 A classe padrão será constituída de tangerinas perfeitamente desenvolvidas, limpas, sãs, maduras. com
os oaracterístícos da variedade, nodendo ser tratadas com Iungístáticos
0lI fungicidas, enceradas e polidas;
apresentando, no mínímo, 25% (vinte
e cinco por cento) de coloração uniforme; percentagem de suco e relacão acidez-sólidos solúveis i-téntícas
às' da classe anterior; apresentando,
no máximo, até 15% (quinze por
cento) de "refugo".
Art. , 48. Em casos especiais e de
acôrdo com as características dos navios, as tangerinas poderão ser exportadas com o mínimo de 5% (cinco por
cento) de coloracâo natural uniforme,
. contanto que satisfaçam as demais
exigências quanto à maturação.
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Art. 49.' As tangerinas serão dístríbuídas, segundo o seu tamanho,' em
oito tipos, os seguintes:
Diâmetro
de menor
Tipos
eixo
0,033
m
60
O,OBO m

'76

0.0'75 m
0,069 m
0,062 m
0,056 m
0,051 m
0,017 m

SO
105
120
144
168

216

Limões:
Art. 5(),.
Os limões serão classíflcRdes, segundo o aspecto comercial,
em duas classes:
Especial -

(Extra Fancy).

Padrão -

(Standard).

§' 1~ A classe especial será constituída d~ limões perfeitamente 'desenvolvidos, limpos, sãos, com todos os
característícos da variedade, podendo
ser tratados com rungístáticos ou tungicidas
e polidos, apresentando, no
mínimo 33% (trinta e oito por cento)
fie suco em relação ao pêso e, no
máximo, até 5% (cinco por cento),
de "refugo".
§. 2«,1 A classe padrão será .constítuída de limões perfeitamente;'. c!lesenvolvidos, limpos, sãos, com os característicos .da varíedade, podendo ser tratados com rungtstàtícos ou fungicidas
e polidos; apresentando, no mínimo,
~318% (trinta e oito por centc) de suco
em relação ar, pêso, c, no máximo, até
15% (quinze por cento) de "refugo".
Art , 51. Os limões para a exportação deverão ser colhidos "de vez",
isto é. ainda com a sua cor verde
característica.
Art. 52. Os límôes serão cla-c>:.;ifieados, segundo o seu tamanha, em
nove tipos:
Difu:'letro
do menor eixo
Tipos

210 ........ .................
~

UO
2EIJ
270
~o

.... , ....... ..........
............. ..
~

•

48ü
5~{)

11

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

..

~

.................... ....
~

:3-00
420

•

..

••

o.

....

••••

1

•

.................. " ..
,
.............. .. "
. .. .. .. .. ........ ....

.. .

~

~

0,06'7

m

(J,Gfi3
O,Üê2
O,ü61
0,057
O.<l55

.<"1

m
m
m

m

O,{)·51 f i

0,(140 m
0,04.'3 m

v -
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COLORAÇAO ARTIFICIAL

Art. 53. A coloração artificial será
permitida, para as frutas cítricas que
satísracam os índices mmímos de maturaçãõ.
.
Art. 54, Só será permítdo o emprêgo .íe corantes inofensivos e próp .íos para alimentos, mediante certificado do S. E. R. ouvido o Instituto
. de QUl.lllica Agricola do Ministério da
Agricultura.
Art. 55. Para obtenção do certificado referido no artigo anterior os
interessados na aplícaçáo de corantes,
apresentarão amostras dos produtos,
fornecendo indicações quanto às fórmulas químicas, a descrição completa
d processo, lista das demais drogas
usadas no tratamento da fruta, descríçào do equipamento e índícaçâo da '
temperatura e tempo de apücação.'
Art. 56. A autorísação que fôr expedida poderá em qualquer época, ser
cassada se fôr verificada alguma irregulàridade ou que a fruta está sendo
prejudicada.
Art. 5'7. A coloração artificial visará a obtenção de frutas com tonalidade atraente, próprias da esp-écie
e . variedade, quando completamente
maduras.

Art. 58.
Nào poderá ser usado
nenhum corante -que continue a avi\'22' a côr da fruta além de 20 minutos após a sua aplicacâo.
"
Ar~. 59.
Nenhuma fruta colorida
deverá ser misturada com fruta não
colorida.
Art. 60. .nS caixas cue contiverem
frutas coloridas artifícialmente serão
marcadas co». as palavras "côr adicional" de modo claro e visível, sempre Que 03 países importadores assim
Q exigirem.
Art. 61. De acôrdo com as exigênC!Cl,S dos mercados externos as frutas
cítricas poderão ter estamnadas na
casca a expressão "côr adicíonal' em
português ou em idioma' do pais 'importador em tamanho adequado e
bGl1l vísível e S~ houver outra marca
esta CCYOl"61 vir depois das palavras
..cõr 2.dicionaP.
§ }9
O corante para a lno,~'oO-':;'~ o
referida neste artigo deverá ser certírícado como inofensivo e próprio
para uso em. alimentos.
§ 2Ç1 As caixas que contiverem fruta
eítrtca colorida artificialmente nas
condições dêste artigo, tendo em vista.
o, mercados externos, deverão, ainda.·
trazer em lugar adequado com caraeteres visíveis e legíveis a declaração
que o corante usado é inofensivo

Aros
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e próprio para uso em aljm~ntos. de
conformidade com as exigencras regulamentares dos países importadores.
V1 -

AOONDICIONAMENTO PEL ENVOLTóRIO '

PA-

Art. 62. O <,acondicionamento ou
arrumação das frutas cítrícas nas caíxas, 'para exportação, obedecerá as
seguintes 'âispo.siçÕes:
Para' laranja:
'ripa a-O
,3 x 2
4 filaS
4
camadas.
Tipo 96
3 x 3
4 filas
4
camadas.
Tipo 1:0{)
2 x 2 - 5 filas
5
camadas.
Tipo 112
4 x 3 .- 4 filas
4
camadas.
Tipo 126
3 x 2 5 mas
4
camadas. sendo a P\ 3~ e 51!- camad. ~ com 13 frutas e a 2\\ e 4\10 com
10 trutas.
Tipo 15{) - 3 x 3 - 5 filas - 3
camadas.
Tipo 176 - 4 x 3 _. ri filas _ 5
camadas, sendo a 1~ e 5~ com 18, frutas e a 2lJ. e 41,\ com 17 frutas.
Tipo 2(}O - 4 x 4
5 filas
5
camadas.
Tipo 21-6
3 x 3
ti filas
6
camadas.
Tipo

nô

5 x 4

camadas, sendo a p.
com 23 nutas e a

frutas.

Tipo 252
camadas.
Tluo ~88
camadas.
Tipo 3,24 -

camadas.
Tipo

~14

3~
2~

e
e

5 filas
5~
4~

6 filas

6

4 x 4

6 filas,

fi

A x 5

6 filas

5

4 x 3

7 filas

7

camadas, sendo a 1.(. 3.a e 5.a e P camadas com 25 frutas e a 2~, 4:). e 6110
com 24 frutas.
Tipo 360 - 5 x 5 - 5 filas - 6
camadas.
Para pomelos:
Tipo ).S -- 2 x 1 - 3 filas - 3
camàdas, sendo a 1~ e 3a camadas
com 5 frutas e a 2fJ- com ':1.
Tipo

36 -

~ x 2 -

3 filas -

Tipo

46 -

3 x 2 -

3 filas -

camadas.

Tipo

34 -

camadas.

3 x 3 -

64,·- 2 x 2 -

madas.

3 filas -

1 filas -

Tipo

72 -

3

4 ca-

,

3 x 3

3 tüas

4 ca-

4 tilas

4 ca-

Tipo

4 filas

4

4 filas

4 cu-

96 - 3 x 3
rnadas,
Tipo 112 - 4 x 3

CO,-

madas.
Tipo 12ü - 3 x 2
5 filas
5 camadas, sendo a 1. l)o, :3 . :; e
5 . ~ camadas co m 13 fru tas
e a 2 . .1). e 4.:). cem I:! rru-

tas.
Tipo 150 -

3 x 3 -

5 tilas -

5 ca-

madas.
Tipo 17$ - 4 x 3 - 5 filas - 5 camadas. sendo a 1 .~, :1.:~ e
5-.~ camadas CiJIn 18 frutas
e a 2.'" e 1.~ com 17 fru-

tas.

Para limas:

Tipo 100 -

2 x 2 -

. madas.
Tipo 112 - 4 x 3 madas.

5 filas

5 ca-

4: filas

<1

ca-

Tipo 126 -

3 x 2 - 5 tílas
5 camadas, sendo a 1.'!-, 3.::- e
5. ~ camadas com 13 frutas
e a 2.1,\ e 4.1.\ cem 12 n u-

;

tas.

Tipo 1{i'!J -

3

x 3 -

5

,
mas - 5

CGl,-

.madas.
Tipo 176 4 x 3 - 5 mas -- ;) camadas. sendo a 1.~. 3.*1- e
5. l). camadas com ], g ~r~1 tas
e a 2.~· e 4.1). com 17 frutas.
Tino 20i} -- .; ); 4:
5 filas
5 camadas ,
Tipo 216 -- 3 x 3
6 filas
{) camadas.
Tipo 226 - 5 '" 4 - 5 filas
5 camadas, sendo a 1.1)., 3 .;~ e
5. a camadas com 23 frutas
e a 2. \' e 4. \l com 22 trutas,
Tipo 252 - 3 x 4
G mas
{j C3.-

madas.
Tipo 288 - .:; x 4

madas.

. '

3

õ

madas.
Tipo 80 - 3 x 2
madas.

3

camadas. sendo a FI ,e 31,\ camadas
com 8 frutas e a 2~ com 7.
Tipo

70 - 3 x 3 - 1. \ 3.1). e
l10
camadas e
2 x 2 - 2.~ e .1.~ camadas.

5

camadas
com 22

3 x 4:

-

Tipo

6 fila::.

ti ca-

Para tangerinas:

Tipo

60 - 2 x 3

madas.
Tipo 76 - 3 x 2
madas.

Tipo

90'-c- 3 x

madas.

?

l)

4: mas

3 C,"-

5 ül?.s

3 C3.-

5 trlas

3 'ca-
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Tipo lCti - 4: X 3 - :5 filas -, 3 camadas. sendo a 1 , ~ e 3. ~
camadas com 13 frutas e 3.
2.~· com 17 frutas.
'Tipo 12{) -

4 x 4

1}

madas.
Tipo 144 - 3 x 3
madas.
Tipo 168 - 3 x 3
madas ,

(Has

....!...

3 ca-

G mas -/4 ca-

Tipo 2H3 - 4 x 5
madas.

7 fílas

4

C3.-

5- rilas

4

C:.2.-

fi mas -

rnadas. cada camada
25 frutas.
Tipo 2'70 -

5 x 4 -

:;

fil~~s

--

madas. cada camada
27 ü·utas.

5 ca-,

com
5 ca-

com

Tip;) 30:) - () x G - 5 frlas - :3 C?madas, cada camada
com
25 frutas.

Tipo 3.Jú _.. () x

{j

-

5

fi1<1~

-

6 ca-

madas, cada eamada com
30 frutas,
Tipo 42(} ...:.. 7 x 7 - 5 filas - €i C:1madas, cada camada com
35 frutas.
Tipo 400 - 7 x 7 - 7 ti!as - 7 CQmadas, cada camada
com
3~, frutas.
Tipo M'O - 3 x 'i - 6 l'ihs - 6 camadas, cada
45 frutas.

'carnada

~OJl1

ArL 63. Com exceção das T!'ltbs
embaladas em caixas de caneíâo e
das tratadas com SUbSt2,rlGi2.8 que
dispensam o envoltório. as demais
frutas cítrícas destinadas aos 1l1El"cados externos serão, chrtgatõriamen!;e, envolvidas em papel flexiv('l, com
as seguintes característtcas: pêS0 de
urna resma de 5DO Iôlhas medindo
0,60 m x 0,90 m - 4,5'!:8 k - 5,540 k,
resístêncía ao rompimento, s pontos
no mínimo.
Art .. ü4. As dimensões do papel
envoltório serão proporcionais aos
diversos tamanhos ou tipos das frutas, cpl1forme a tabela seguinte:

Tipos
3S-45
54-64

270-324

O,:JDO

3Gfr-420

l},~ÜO

'.i':;(k:~,}

O,i.jD

x 0,200 f i
x 0,151) m

x e.uo m

unítorrnes a
cór. D desenno e 08 ,.':~:;:.l G;" elo papel
envoltório usado na mesma caixa.
Art.

63.

D(;'lerS~)

ser

dela padrão e o privativo do expor-

Tipo 210 - -1 x 3 - 6 ~ilas - 5 camadas. cada camada CC~;'l
21 frutas.
Tipo'240 - 3 x 2 - 3 tuas - 6 camadas.. cada 'camad..'l. com
2ü frutas.
5 x ;) -

O.30n x 0,300 m
0,300 x O,25ü m
(I,~ãO x 0,2'50 m
0,225 x 0,225 m

72-106
112..1:50
168-2{)0
210-252

Art , e,ti. Sel'ao 3,dmitic10S coís ,~2)
nJJc121cs de papel envoltório; o mo-

Para limàes:

Tipo 250 -

69

PODER EXECUTIVO

Dimensões <':0 papel
O;WO x OACO m
{J,3:Jú x 0,330 m

tador .
§ 1. o O mcdêlo padrão, que pode-

rá ser usado com rótulo ele qualquer
exportador, constará de um desenno
representando o contôrno do mapa
da Arnéríca do Sul em que se destaca o Brasil, em fundo claro com um
<los seguintes dizeres: "Citrus do
Brasil" - Laranja do Brasil"
"POl:'1elo do Brasil"
"Tanz:::rina
do Brasil" "Lima do Brasil" e
" Limão do Brasil".
~ 2. Q Os dízerce rereridos na parágrafo anterior poderão também aparecer em outro idioma desde que figurem ao lado ou d,~a~o dos dize,
res em português.
§ 3(> No modêlo padrão poderá ser
gravada uma contra-marca, devidamente registrada, desde C1U0 não prejudique o desenho e dizeres do referido modêlo ,
§ 1. Q

O modêlo padrão com

CO!1-

tra-E1arca ~ de uso exclusivo do exportador que o registrar 8 não poderá ser utilizado por te! cetros.
Art. 67. Não será pel'mitido, sob
pretexto algum, para 'c comércio internacional de frutas cítrlcas o uso
de papel envoltórío com. marca ou
dizeres diferentes dos constantes das
marcaçôes externas, 88.1'."') o modele
padrão.
Art. 68.

Os papeis er.olo1tCl'los e
títulos de frutas cítrícas, nos quais
esteja gravada a procedência das
mesmas, não poderão ser utífízados
para frutas de outras zonas. nem
poderá constar mais de uma precedêncía no mesmo rótulo c papel envoltório.
Parágrafo (mico. A transgressão
do disposto neste artigo impor í.:lrá
na rejeição total do 'lote :J~1 partida,
por parte do S. E.R.
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CAIXAS DE COLHEITA E

EXPORTAÇAO·

Art. 69. As caixas, de colheita
serão de construção resistente, de
boa aparência, limpas e pràticamen-'
te livres de qualquer defeito capaz
de prejudicar a fruta,
Art. 70. As caixas de colheita terão as características ríxadas na legislação vigente.
Art . 71 - Nas vésperas das safras
as caixas de colheita serão submetidas 3, rigorosa .'mpeza e desínfeção ,
Art. 72, - Para efeito do 1ü;posto nos artigos anteriores o exportador deverá, em cada safr-a, requerer
ao S.E.R. a inspeção de tôda a caixaria existente.
§ UI As caíxas, cujo uso tenha sido
autorizado, serão marcadas sob a orientaçâo do S.E.R.
§ 2.9 As caixas que o S.~.R. -en"1
centrar sem a marca ~ Que se refere
o parágrafo anterior, ou mesmo as
que, apesar da marcação. contrariem
o estabelecido neste Regulamento, serão sumáriamente apreendidas e inutilizadas,
§ 3.0 O exportador deverá DÓr à di.~
posição do S.E.R., o número de operários que êste julgar necessário para
proceder à desinfecâo das caixas de
colheita e sua marcação.
Art. 73 - As caixas de colheita
deverão conter frutas até uma altura
em que passando-se uma régua sO/)"~
os seus bordos nenhuma fruta seja.
tocada.
Parágrafo' único. Tâdas as -iatxas
de colheita que o S.E.R. encontrar
com f'rutas além do limite acima ~s
tabelecído serão apreendidas e condenadas 8,3 rrutas para a exportação,

Indepaudente de qualquer formalidade.
Art. 74. - As caixas para acondícíonamento de frutas cítricas destinadas à exportação poderão ser de
madeira ou de papelão, nos têrmos
destas especificações.
Art 75 - As caixas de madeira S~
rão de construção resistente. de boa
aparência e qualidade, limpas, claras, leves e pràtícamente i.l/t 85 ée
nós.
Art.' 76 - serão admitidos três 1..amanhas de caixas de madeira para
exportação de frutas cítricas:
I - tamanho maior ou acima do
padrão (oversíze) ;
Il - tamanho médio ou padrão;

I!I ~ tamanho menor
do padrão.

I)U

abaixo

§ l,'? A caixa do tamanho maior
será utihzada, eventualmente, na embalagem dos pornelos .e outros cítrus,
a juízo do S.E.R. que. em cada safra, quando necessário, baixará instruções regulando o seu emprêgo.
§ 2.9 A caixa acima rererída terá as
segumtes dírnensôes. externas:

O.SBO x 0,332 x O,332m e será constatuí-:

da pelas seguintes peças:
Testeira e centros ~3 peç.as) - t,mn
O,32;() x (),32(J x O,013m cada uma.
Tampas, fundos e lados

te ;Jaças)

-

com 0,680 x 0,14..') '" O,OOôm cada uma
sendo que as tampas poderão ter ate
O,OO6m mais de comprimento,
§ 3.° A caixa de tamanho meaío destina-se à embalagem normal dos citrus, obedecendo às dimensões externas de (}.êOO r. 0.312 x O,312m e coas-

títuída pelas seguintes peças:
Testeira e centro (3 peças) - com
C,3M x 0,30'0 x O,018.m cada uma.
, Ta1npas, fundos e lados <8 peças)

com 0,5-6·0 x 0.140 x O,OC.Sm cada um l:l. ,
sendo Que que as tampas poderão ter
até O,005m mais de comprimento.
§ 4.1) As caixas do tamanho mimar.
consideradas abaixo do padrão, tuão
três modalidades, a saber:
a)

para, embalagem

de

citrus

>:

meia caixa' padrão· com
dímensões
externas de 0,341) x O,~n2m e constítuídas pelas' seguintes peças:
Tesleiras (2. peças) com 0,::;00 x
x 0.300 x O,G-18m cada uma.'
Tampas, [unâos e lados (8 peças)
0,34.0 x :).1~:Q x ~,OO5m cada uma.
b)

pera embalagem de tançerinas

caixa rasa .:- com as dimensões externas de 0.660 x 0,312 x 0,162 e constituída pelas seguintes peças:

'I'csteirae e centros (3 peças) com
O,'3'Ü{) x O.15'D x O,018m cada uma.
l'mnpas, [uruios e lados (6 peças)

com 0,660 X 0,140 x Q,.a06m cada uma
podendo as tampas atingir até ,.,.
O,OI}Gm mais de comprimento que os
fundos e lados.
c)

para embalagem. de limões

caixa. rasa, com -as dimensões externas de O,G7ü x 0,342 x O,2JS'lm e cons-

tituídas pelas seguintes peças:
'reeteirae e centro (3 peças) com
. 0,330 x 0.:lli5 x O,018.m cada uma.
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Tampas e fundos (4 peço-as) - com
0,670 x O,lf1S x O,018m cada uma, po-

dendo as tampas ultrapassar até mais
de O,006m de comprimento.
Lados <4 peças) com
O,D7{) x.
x 0,115 x O,OO6m cada uma!
§

5. Çl As arestas, de qualquer tipo

de caixa, que ficam em contacto com
a fruta, serão chanfradas. isto e,
terão as quinas mortas ou boleadas.
§ 6.Q As testeíras dz "caixa padrào )
poderão ser lísas ou de moldura. As
testeíras lisas serão formadas por
uma ou por duas tábuas justapcstas,
neste último caso prêsas uma 1 outra
por 3 grampos de modêlo, aprovado,
não tendo nenhuma delas menos Cóõ
O,1(I0 de largura e O,02{)m de espess»ra. As testeíras de moldura .erao
formadas por uma tábua de O,3DO ';(
x O,SOO x O,OO&m sôbre a qual serào

pregadas 4, peças que formam a mel- ,
dura, não podendo ter vestas menos '
de O.05ú de largura e O,OMm de .~~
pessura. Para a formação das molduras serão empregados 12 ore.ros
de O,G30m de comprimento de cabeca
de O,ifv5m em cada testeíra.'
Art, TI. -.e: expressamente prcíbtco
aumentar a capacidade das, caixas
de exportação com o emprêgo de palítos, sarrafos ou rutro qualquer ~l'~
tífícin.
.
. Art. 78. A tampa de cada caixa de

madeira, para exportação de cítrns
, levará obrrgatóríaménte, sôbre as testeíras, um palito ou sarrafo com "
0,020 de largura por o.oram de esnessura 'sendo o comprimento menos ._
(),015m que de largura da testeíra.
Art ,' 79. Para a pregação das
caixas padrão e acima do padrão, S~~
rão utilizados 4:4 pregos, sendo ~5 de
13 x 15 para colocação dos fundos
e fados e 3 de 1:;- x 13 para os palitos
conjuntamente com as tampas. Antes da pregação das tampas na... caíxas, os palitos serão ríxados com
pregos de 13 x 8.
'
§ l. Q Na pregação das meias caixas
padrão, de c.trus, serão utilizados ~2
pregos, sendo 2'4 de 13 x 15 para colocação dos fundos e lados e 8 de
13 x 18 para as palitos eonjuntamente com as tampas. -Antes da pregação das tampas- nas caixas, os palitos
serão fixados com pregos de8 x li.
§ 2." Na pregação das caixas rasas,

de tangerinas (mexericas e tangerinas
"cravo"), cem divic;ão central, serão
utilizados 32 pregos, sendo 2-1 ae

'll

13 x 15 para a colocação dos fundos e

lados e 8 de 13 x 13 para os -;I'l,lit(ls
conjuntamente com as tampas. Antes
da. pregação das tampas nas caixas,
os palitos serão fixados com pregos
de 8 x 8.
~ 3.° Na pregação da caixa rasa,
de limões, com divisão cen tr9.l. serão
utilizados 38 pregos, sendo 30 1,1<:' ••••
:3 x 15 para colocação dos r.maos e
lados e 3 de 13 x 18 para 'JS p vtitos
conjuntamente com as tarnoaa. Antes
da pregação das tampas nas caixas,
os palitos serão fixados com prez os

de 8 x 8.

4.° Os pregos terão a. caoeca larestando incluídos nDI:> números
reterídcs acima, os utilizados para a
formação das testeíras de :n:)l'~ura:;_
A1:t. 80. As caixas de maoei-a aeverão estar bem cheias e a dfs::;OSlÇã.o
das frutas, firme, de modo li· i/"'l'mltir boa e suficiente arqueacàu da
§

ga, não

tampa,
Al:t. 81. A flecha do' arco formado
pela tampa, na divisão central ca

caixa, terá maior ou menor ~i1;li:'a. ~e
acôrdo com o tipo da fruta, -ern Ultrapassar, entretanto, o iímite JJ.'â,Y:iIria de 3 centímetro!' nem acusar ruenos de 10 milimetrcs.
An 32. Tôdas as caixas' de madeira.. depois de fechadas Ievarâ o nas
extremidades - um pouco afasta'1a·s

da face interna das testeíras - como
medida de maior segurança, c:in~,:}s.
preferencialmente de arame de f,~~'~ o
galvanizado n.» 16.
Art. 83, As caixas de pape.ão,
para exportação de frutas cítricas, r:E~
rão de construção resistente, apropriadas à espécie do produto, de boa 1'13~
lídade e aparência, claras, leves, 0(1Iras, com as superfícies externas nsas,
tendo' como retôrco pelo lado .de :entro quatro paredes, correspondentes
às testeiras e lados, constituídas de
quatro painéis de madeira extra-leve
ou papelão de resístêncía equivalente
com a espessura de 3 milímetros maís
ou menos, revestidas peles dois lados
com pZ,pel caiado, de modo a formar
uma só peca artdculada que ,je justaoõe internamente na embalagem cujas
tamDas f' fundos são também de papc:ão resistente e articulado com o
invólucro, formando um só conjunto,
com dispositivo pata ventilação.
Art. 84. Será admitido um mooêío
único de caixa de papelão, para exoot'f,aç§n de frutas cítricas, com as, segnintes dimensões Internas: compri-
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menta 0,420 m - largura 0,270 m
altura - 0,266 m ,
§ 1.0 O fechamento da caixa será
feito com papel gomado, devenio
constar em uma das testeíras ~ no
SêU terço superior instrucões par a
abrir sem cortar.'
0
§ 2.
Constará, na tampa e em
uma das testeiras, o número .nírumo
, de frutas que a caixa contém 03, em
caracteres menores - ao lado e ern
seguida - o tamanho da fruta, isto
é, o tipo.
~ 3.° Sêrá admitido, nas caixas -ie
papelão, o acondicionamento das -('r~l
tas cítricas sem papel, envoitórto e
sem arrumação especial, exigindo-se,
\">ol'em\ garantia da quantidade mmíma de frutas ~ plenitude de ;mcr..'~
menta. de modo a obter conveniente
firmeza do conteúdo.
VIII -

MAR01>.S F RóTUI...oS

Em uma das testeíras de
cada caixa será obrigatória a iOt;tHa~
gem com declaracão do núenero (O
registro do exportador, bem como do
grupo, variedade, classe, t,ipo t orocadência da fruta e, quando exigíco
pelos países importadores, nome Cio
rungistütico ou fungicida empregado
em seu tratamento, a expressào "cõr
adicional" quando colorida i..rtifj.cia~
mente c, ainda, a declaração referente ao corante empregado, L'on~'or~JJe
o esoecíücado na parte dêste regt.Iamento que trata da coloracâo arArt. 85.

EXECUTIVO

Art. 86. Poderão ser usados nas
caixas, para qualquer grupo de cítrus,
rótulos contendo os seguintes dizeres:
"Citrus do Brasil", "Laranja do Brasil ", "Lima do Brasil", "Pome:o (ia
Brasil", "Tangerina do Brasil", "Limão do Brasil".
Parágrafo único. Os dizeres J e~e
ridos neste artigo poderão também
aperecer em outro idioma, desde que
figurem ao la-do ou abaixo dos di7.(;-:f's
em português.
Al't. 87. A marcação das tírmas
consignatárias e dos portos de âc'·,tlno das partidas de frutas será feita
na testeíra oposta à do rótulo ou
num dos lados da caixa.
Art. 88. O S.E.R. fará remarcar
por conta dos responsáveis inter essados, as caixas que estejam marcadas
de modo diverso do estanelecioo na.
leglsiaçâo, sem prejuízo da penauca..de cabível no caso.
Art. 89. Os rótulos é marcas serão registrados no Ministério do
Trabalho, Indústria e' Comércio, obedecendo às específlcações por êle estabelecidas, de acordo com as dísposi\,>5es legais em vigor.
IX INSPEÇf\O EMBA5:QUE
ESTI~AGEl\1 E FISCALIZAÇAO

Art. 90. As casas de embaragem,
quando em funcionamento ficarão sob
a físcalízação permanente do 8. E R.
Art. 91. Todos os lotes de rrutas
encaminhados para exoortaçâo, Cf.tificial.
pois de benefIciados, deverão S'~:·' onrtgatóríamente analisados, tanrc no
§ 1.C Todos os caracteres tormando marca, número de registro, no:'1) e , inicio como no fim da safra.
de consígnatários, classe, tipo; varieArt 92. Só será permitida a saídade da fruta e localidade de ortgern,
da das frutas das casas de ernbalaaem
não deverão ter menos de 20 mílíme- depois de examinado ieio s :E.. R.," no
tros de altura.
mínimo 1% da partida, podendo o
exame .ser Ieíto no decorrer do pre§ 2.° Nas meias caixas consta-a o
r vmero mínimo de frutas que as me-.:iparo da fruta para o que odE. R.
mas contêm, em caracteres ce 20 míman iará separar 8.5 caixas já embalaIímetrcs e, em caracteres de 12,3 mid2S. antes do pregamento das rampas
Art. 93. As frutas acondícionauas
límetros ao lado. em seguida, o nuem caixas de papelão deverão aguarmero correspondente ao tamanho na
dar embarque no pôrto, em fngorififruta. isto é, o tipo.
co. '
§ 3.° l!: facultado aos Est2.dlJS exígir em seus regulamentos q'1~. numa
Art. ~H. O S.E.R. Só permittrá o
das partes laterais da caixa, seja inembarque das partidas de curus
Quando após a inspeção, no pô:to, fidicado o Estado de origem :..ta fruta.
§ 4.° Os rótulos, nos quais esteja
car evidenciado' estarem as .n-smas
gravada a procedência das frutas cide acôrdo com as especificações ora
trícas, não poderão ser utilizados para
estabelecidas .
Art, 95. As
partidas rejeítauas
caixas com frutas de outras zonas,
não podendo figurar no mesmo .·útu~o
pelo S, E. R poderão ser repassadas
mais de uma ').rocedência.
e apresentadas para novo exame,
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quando a rejerçao não tiver :;110 motívada pela
podridão pcduncular
(Diaporthe citri - \VoIf) .
§ 1.<> Caso uma partida seja repassada e condenada num .:;e~'.mdo
exame, ficará a crltérlo do S ~.R.
permitir ou não l11TI segundo ::ec.':",s,-:e.
§ 29 A fruta condenada deverá ser

Art. 103. Após a inspeção será
cmltido pêlo S.E.R .. o certifica.do de

nscahzaçâo da exportação.
Parágrafo único. Só mediante a
~t-> ..esentacão da 2.n via deste c~rt,jfl
eado, poderá a polícia aduaneira permitir o embarque da partida.

.repassada imediatamente e Hão -00derá acresentar qualquer oercenta-

gem de-frutas podres,
~ 3.° O ~'e)asse só será pe:'miti,10,
excepcionalmente, nos portos de embarque, e, ainda assim, quando ês~es
estiverem aparelhados para êsse Ü~Yc ,
Art. 96. Caberá ao S. E R msoecíonar as câmaras e máquinas fll"
~()"ificas, bem como fiscalizar os t~·;)

balhos de estiva no costado c a brJ:\)c.
Art. 97. Não será permitido C\ {;~lr
rcgamento de frutas para exportacão,
com chuva ou neblina cerrada, sem
estarem as mesmas devidamente pro-

tegidas.
Art. 98. 'No carregamento de trutas cítricas. será oQl.'1gD.tória a estivagerr.. cunhada e não rastreada, e co
emprêgo de sarrafos horizontais (le
caixa em caixa, e de caibros verncais,
de 6 em 6 caixas, a- fim de tOrilla~'
canais para a .círc ulação do ar.
Art. !19. Fica proibido o carregamento de frutas no tronco, sem que
fique lugar para apoio do tabuleiro,
quer na carg-a. - quer na descarrra.
X - CERTIFIOP-~DOS
Art. lC-o. Os certtficadcs de classiücacão de frutas cítricas será o válidos por 120 horas.
paràgra.Io úníco . Do certiücaca de
classificação constará obrtgatór íamente a hora. além da data em 'l,le tór
emitido
Art. ror. :f: permitído, a reque..: imenta da parte interessada e, ruediante a. devolução de tõdas as vias
Que lhe foram fornecidas, o desdobramento dos certírícadcs de class.rí-açà.o, para a cornposíçào de n01'OS ~o
tes c[ e fru tas cí trícas .
'
Paragraro umco , Nos novos :le:1jificados, emitidos na rorma -stabeíec1da neste artigo. e que receberâo o
numero de ordem correspondentes,
constará, obrígatõríamente, o número
de eertifícado original e a QcC_2,T8,çáo
"desdobrado" .

102. Os certificados e~(d.ti·~os
em virtude de desaooramento sucstituern e invalidam os. anteriores ref~,
rentes ao lote desdobrado.
Art.
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DISPOSIÇõES GE,RAIS

A juizo e cem autorizaao S.E.r-<, poderão. em casos especiais, ser exportadas partidas (Í6
trutas cítricas que nã-o satisfaçam as
exigências deste Regulamento, q~:a.:l(1i)
i):;:úvaQamen.t~, se destinem a fins C:":.perirnentaís.
'
Art. 105. Quando os mercadis externos o exigirem e assim o r.~,~'!,i2i~
rarn os interessados, poderá o S ;~ I~.
aprovar o uso de novas ernbaiacens
e de outras modalidades de acondícicnamcnto para as frutas cítr ícas
destinadas à exportação.
Art. lt6.· A~ taxas dos serviços de
classificação, reclassificação, fi~e<,.Ez?
cão, arbitragem, etc. serão (:o.,H·~M1S;l,s
de acôrdo com o aue estabelece o Decreto n.O 38,8GO, de 13 de março de
:956.
Art. 107. As infrações, ao presente
regulamento serão punidas com rnulArt. 104.

Cd0

tas de Cr$ 5.

{Jon,oo

a

o-s 50" OOD,M

e

as fraudes com o dôbro.
Art 108. Os casos omissos serão
resolvidos pelo S.E.R. com a. aprovação do Ministro da Agricultura.
-

Ma.rio Meneghetti.

DECI?,ETO

:N~

ABR!r.

45.773
DE 1959

nz 10 DE

à cateçoria de Bmbauxaâa
Leçacão do Brasil em Cambertti.
O Presidente da República

El~:W{l,

(I,

Usando da atribuição que lhe confere o Art. 87, item I, da Constituição,

decreta:
Art. l':' Fica elevada à categoria de
Ernbaixada d Legação do Brasil em

oamberra.
Rio de Janeiro. em 10 de abril de
1959. 138 0 da Independência
República.
JUSCELINO

€

7lQ da

KUBITSCHEB'

Francisco Negrão de Lima.

"14

ATOS DO

DECRETO NQ 45.774
ABRIL DE

DE

PODER.

10 DE

DEORETO N9 45.776 DE, ABRIL DE 1959

1959

tusmen to de

ta:
Art. 1~ Revogam-se os artigos 49 e
do Decreto n 9 45.5,ô1, de 10 de março de 1959.
Art. 29 Fica revigorado o art. 49 do
Decreto n/? 40.110, de 10 de outubro
de 1956, que criou a Comissão Nacíonal de Energia Nuclear e deu outras
providências.
Art 3.0 tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário. ,
'
Rio de Janeiro, em 10 de abril de
1959, 1389 da Independência e 719 da.
Re);úblíca.
69

Concede auiorização para
namento de Cursos.

JusCELINO

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clóvis Salgado

KUBITSCHEK

Clóvis Salgado
D:E}CRE"!'O NQ 45.777 DE ABRIL DE 1959

DE 14.

'Autoriza a cícLaclã brasileira Maria
Eulália Fagundes' 'Beck a
lavrar
caicario, no município ele Pinhõiro
·1V1achado, Estado do Rio Grande
'do Sul.

o iuncio-

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o'
art . .87, ítem I, da Constituição, e de
aeôrdo com o art. 23 do Decreto-lei
nl? 4:21, de 11 de maio de 1958, decreta:
Artigo único. E' concedida .autorízaçào para o funcionamento dos
C ursos de Geografia e Pedagogia da
Faculdade "de Filosofia, Ciências e .
Letras de Presidente Prudente, situada na cidade do mesmo nome e
mantida pelo Govêrno do Estado de
São Paulo.
Rio de Janeiro, em 13 de abril de
1959; 1389 da Ind,3pendêncla e 71'? d~
da República.

CU1'SOS j

República.

JUSCELINO KUBITSCHBK

DE 13,

13

o Presidente da República,. usando da atríbuíçáo que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e de
acordo com o art. 23 do Decreto-lei
n 9 421, de 11 de maio de 1958 deereta:
Artigo único. E' concedida autorízaçáo para o funcionamento
dos
Cursos de· Letras Anglo-Gerrnànícas
e de Pedagogia da Faculdade de FiIosofía, Ciências e Letras de Araraquara, situada na cidade do mesmo
nome e mantida pelo Govêrno do
Estado de São Paulo,
Rio de Janeiro, em 13 de abril de
1959; 138 9 da Independência e 719 da

o Presidente da República, usando
da atribuição, que lhe confere o artigo 87, item I, da oonstrtuição, decre-

DECRETO NQ 45.775 DE ABRIL DE 1959

DE

Concede autorizcçco para o [uncio-

Altera o Decreto nO 45.561, de 10 de
março de 1959. dis11ondo sóbre Grupos de Trabalho na Comissão Naciotuü de Energia Nuclear, e dá outras providências .

Cirilo Júnior

E..~ECU'IIVO

.

o Presidente da República. usancto da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da oonsntutçt;o e nos
têrmos do Decl'eto-lci nv 1. 985, de 29
de janeiro de HJ40 {Côdlgo de IVJ:iI"?B) , decreta:
Art. 1';> Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria Eulália
Fagundes
B2Ck, na qualidade de inventariante
do espólio de Amauri Beck a lavrar
calcário, no lugar denominado Passo
ci[\, Conceiçáo, distrito de Pedras Altas, munícípío de Pinheiro Machado,
Estado do Rio Grande do Sul, numa
área de duzentos e cinqüenta hectares e trinta e oito. ares e oitenta e
cinco centiares (250,33851!.a). deümitanS', por um polígono irregular que tem
um vértice no final da poligonal que,
partindo do cruzamento do Arroio
candiotinha' com a estrada municipal Bagé-Pedras Altas, apresenta os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil metros (LO{}O m) , vinte

ATOS

no POD'Er~ EXECUTIVO

e sete graus e trinta e cinco minutos
noroeste (27 Q 3'5' NW); novecentos e
setenta metros (97() m) , quarenta e
nove graus e trinta e cinco minutos
noroeste (499 35' NVV). A partir dêsse
vértice a
poligonal envolvente
da
área autorgada se apresenta com os
seguintes comprimentos e rumos verdadeíros.. três mil e cem
metros
(3.1(0 m) , quarenta graus e
cínqüenta 'e cinco minutos nordeste
(409 55' NE); seiscentos' e setenta e
sete metros (677 m) , quarenta e seis
graus e cinqüenta e cinco minutos
noroeste (46 Q 55' NW); dois mil novecentos e vinte e oito metros
(2.928 m) , quarenta e cinco graus e
cinqüenta e. cinco minutos sudoeste
(459 55' SW); seiscentos e setenta e
cinco metros (675 in), vinte e nove
graus e vinte e cinco minutos sudeste (299 25' SE); trezentos metros
<30{) m) , quarenta e nove graus e
trinta e cinco mínutos sudeste (499

75

transcrito no livro próprio
de Fomento da Producào
Ministérío da Agrícultura,
gamento da taxa de cinco
cruzeiros «ns 5.Q20,OO).
Art. 7Q Revogam-se as
em contrário.

da Divisão
Mmeraj, do
após o pamil e vinte
disposições

Rio de Ja....TJ.€lro. U de abril de 19"59:
138º da. Independência e 7ll? da Repú-

blica.
JUSCELINO KUBITscn:::!t

lif{j,jio Meneghetti

DECRETO Nl? 45.778
DE ABRIL DE

DE

14

1959

Renova o Decreto n') 39.055, de 18
de abril de 1956

35' SE).

Parágrafo único. A execução da.
presente autorízação fica sujeita às
estipulações do Regul2,mento
aprovado pelo Decreto nl\' 30.230, de 1
de dezembro de ·1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2\l do citado Regulamento
ou de
outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O concessionàrro da autorízação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei; os
tributos que forem devidos' à União,
ao Ssto.do e ao Municípío, em cum- .
primento do disposto no art. 68 do
Código de MInas.
Art. 3~ Se o concessionário da autorízação não cumprir qualquer das
obrígaçôes que Ihe incumbem, a autorízação de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4l? As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de sola
e subsolo pa ra fins da la na,
na
forma dos artigos 39 e 4{) do Código
de Minas.
Art. 51? O concessionário da autortzacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozs,rá dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de
lavra
terá por titulo este decreto, que será

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nl? I, da Constituição e nos
.tênnos do Decreto-lei nl? 1.985, de
29 de [aneíro de 194{) (Código de Minas) , decreta:
Art.

1Q Fica renovada pelo prazo

improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b. do art. 19 do De-

creto-lei n9 9.64)5, de 19 de agôsto de
J.l)4:6, a autorização conrerída à cíc.b,dã brasileira Maria Leandra d05
S;lntos pelo Deci"eto nl? trinta e nove
mil e cinqüenta e cinco (39.055), de
dezoito (18) .:e abril de mil novecentos e cinqüenta e seis (1956). para
pesquisar mica, -no município' ~om
,) E'SU':; do Galho, E::;tado de M.illas
Gerais.
Art. 29 A presente, renovação que
será uma ,via autêntica dêste Decreto.
pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,0<n e será transcrito no
livro pnóprío da Divisão de Fomento
da P1:odü~ão Min~ral do .Mínlstérío
da Agricultura.
Art. 3'? n.ev06'am-se as díspostções
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 19-59':
1389 da Independência e 7111 da República.
JUSCELINO

KUBiTSCHEK

llJário M eneçhetti

.ATOS. DO PODER EXECUTIVO

Art. 2Q O concessionário da, aurorizacâo fica obrigado a recolher ~()S
cofres públicos, na forma da lei, os
t"~bllt(')S que forem devidos à trniao,
Autoriza O cidadão brasileiro Franao Estado e ao Município, em cumcisco
Eertuuuio
Tareia a lavrar
pi'Ji.'1cnto do disposto no art. 68 do
água mineral no mnnicl'PÍJ de BeCódigo de Minas.
tim, Estado âe Minas Gerai.,
Art. 39 Se o concessionário da ~I.U
o Presidente da República, usando torização não· cumprir qualquer oas
obrigações que lhe incumbem, a a utoda atribuição Que lhe contere o, artír.zacâo de lavra será declarada cago 87, nv I, da Constituição e nos
ducà ou nula, na forma dos artízos
termos do Decreto-ter nv i. tl85, oe 20
37 e 38 do Código de Minas.
de janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
Art. 4'" As propriedades vizinhas
decreta:
estão sujeitas às servidões de solo e
Art. 19 Fica autorizado o cidadão . subsolo para fins de lavra: na forma
brasileiro Francisco Fernando 'J.'aldos artigos 39 e 4:0 do Códi{;o .de MI'
cia a lavrar água mineral, em terrenas
nos de sua proprredade. no Sítio Cl'i8-'- Art. 5(1 O concessionárío da autotal" distrito de Sar~êlo, mun~cip-io de
r.vaeão será fiscalizado pe.o DeparBetírn, Estado de Mmas GeraIS, numa
tamento Nacional da Produção Mineárea de cinco hectares noventa e ~'er:aJ gozará dos favores díscriminate ares e noventa e nove centiar es
dos no art. 71 do mesmo Código.
(~,9'i9'9 ha) delimitada por um poli'gano irregular que tem !ln~ vértice a
Art. 69 A ~utorízação de lavra t(~ra
oitocentos e sessenta e quatro metros
por tlt~10 es~e D~cr~to, que. será
(864m) no rumo verdadeiro oitenta e
trenscríto no lívro prOp!lO d~ DIVIsa0
seis graus trinta e cinco rnínutos llO1"de. ?0n: e,n to da Prcdução Mineral do
deste (869 35' NE) do marco quilolVTm~steno da AgrICult~ra, após c pamétrica número cinqüenta (Krl1 5-0-)' gamento da taxa de seiscentos cruzeida rodovia Belo HOl'izonte-Bi'U'nac1í1'05 (C;.-$ 600,(0).
nho e os lados, a partir dêsse Vértice,
Art. 79 Revogam-se as dísposícôes
os seguintes comprimentos e rumos
em contrárlo.
verdadeiros: duzentos metros (~!.lihn\,
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1959,
setenta e dois graus e elnqüenh mi138Q da Independência e 7lt? da Repúl)i1~OS nordeste (729 50' N.8): duzenblica.
tos e noventa metros (290m), quinze
l-~l:::l,US e dez minutos 'sudeste (15-<l io
JUSCELINO KUBITSCHE:l{
SE): duzentos e setenta metros ....
(270m), oitenta e sete graus e cinM ário M cneçhetti
qüenta minutos sudoeste (81e 50'
SW); cento e noventa e 'cinco metros
(H}5m) , quatro graus e cinqüenta
DZ 14 DE
DECRETO N,o 45.780
rnínutos nordeste (4 u 50' NE); quaABRn. DE 1959
renta metros (40m.), vinte e cinco
graus e dez minutos noroeste (250
Renoua o decreto de pesquisa número
10' NW). Esta autorização é ou40.094, de 9 de outubro de 1953.
torgada mediante as condlçôes constantes do parágrafo único do artigo
o Presidente da República, usando
23 do Código de Minas e ios artigos
da atribuição que lhe confere o artigo
32, 33. 34 e suas alíneas, além das se87, n.? I, da oonstituícão e nos liêrguíntes e de outras
constantes do
lU,---2. do Decreto-Ieí n.> 1.985, de 29 de
mesmo Código, não expressamente
janeiro de 1940 (Código ele Minas).
mencionadas neste Decreto,
decreta:
Parágrafo único. A execuçào U~.
Art. 1.° Fica renovado pelo 'prazo
presente autorização fica sujeita às
estíputacões do Regul2.memo aprovaimprorrogável 1e. um (1) ano,
nos
do pelo Decreto n 9 20. no, de 19 de
têrrnos da Ietra "b", do 'art. L° do
dezembro de 19'51, uma 7·~Z se verifiDecreto-lei 1}.Q 9.605, de 19 de agôsto
que a existência na 'jazida, como asde 1946, a autorizacâo conferida ao
sociado, de qualquer das substâncias
cidadão brasileiro Francisco Roberto
a que se refere o art , 2.0 do citado
dos Santos, pelo Decreto número quaRegulamento ou de outras substânrenta mil e noventa e quatr ... (40.094)
cias discriminadas pelo Conselho Nade nove (9) de outubro de mil novecentos e cinqüenta e seis (956), para
cional de Pesquisas.
DEORETO N.o 45,779 -

ABRIL DE 1959

"DE

14

DE

77
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pasquisar diamante, no mumcipio de
Diamo.ntina, Estado de Minas Gerais,
Art , 2." A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste Do:.:creto,
pagará a taxa de quatrocentos e vinte
cruzeiros (Cr$ 420,00) e· será transcrita no livro próprio da Divisão de
.Fomen"to da Pl'od ucão Mineral do Mi-

nistério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1959;
138.0 da Independência e 71.0 da República.

Art. 3 9 Revogam-se as disposições
em contrário.

Jusc~LnTo KUEITSCHEK.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 19ã9;
13Sll da Independência e 71Q da Repúblíca.

Mário Meneghetti.

DECRETO !'T9 45.781 ABRIL DE

Autortza

ntuun.

saciado de qualquer das suustàncías
-a que se refere o art. 29 do citado
Reg'ulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2<> O titulo da autorlzacào de
pesquisa, que será uma via autêntíca déste Decreto, pa~ará a taxa de
cínco mil cruzeiros (Crs 5.00-0,00) e
será válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição 'no
livro próprio da Dívísào de F'omento
da Produção Mineral da ~•.:Iinistério da
Agricultura, .

DE 14

DE

1959

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario

taeneenecu.

a emorêea de mineração rn.

de Minerios Lttia; a "pesquisar cotumtntn rzo. munzcípio de lLW
de Contas, Estaào aa Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuíção que lhe confere o artigo 8'1, nv I, da Constatuiçâo e nos termos do Decreto-lei nl? 1 935, de 29 de
janeiro de Hl4..') (Cõdigo de Minas),
decreta:

Art. }<> Fica autorizada a empresa
de mineração Til. Badin de Minerios
Ltda., a pesquisar columbita em terrenos devolutas no lugar denominada
Brumadinho, distrato e município de
Rio de Contas, Estado da Bahia, numa área de quinhentos nectares (;iOJ
na) , delimitada por um retángulo que
tem um vertloe a mil e setecentos
metros n. 700m)
rumo verdadeiro
de oitenta e quatro graus noroeste
(84<> N\JJ) da confluência elos rios
Brumadinho e Brmm'vc.1o e os lados di ~
vergentes dêsse vértice. os seguintes,
comprimentos e rumos verdadeiros:
dois mil metros 12, OÜ'Jm) , quarenta e
cinco graus noroeste (45<> NW); dois
mil c q umhen tos metros (2. EÚOm) •
quarenta e cinco graus sudoeste (45\~

no

SW).

. Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n<> ao. 230. de 1 de
'dezembro de: rssa, uma vez se verifique a exístencía na jazida, 'como as-

DECRET0 NQ 45.782
ABRIL

DE

DE·'

DE

1959

Concede à Emprêsa Acaiaca Emac S.
A.
autorização para
funcionarcomo emprésc de mineração.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituicão e nos
termos do Decreto-lei n? 1:985, de 29
de janeiro de 194'Ú (Código de Minas), deereta.

Artigo único. E' concedida à Emprêsa Aeaíaca - Em&c S. A. socíedade em que se transformou fi Emprêsa Acaíaca - Emac Limitada pela
assembléia ele 2ü de janeiro de 1959
arquivada sob nv 94.098
Junt~
Comercial do Estado de Minas Gerais
com sede na cidade de Belo H0f17'Cn~
te, autorização para funciona-r como
empresa de mineração, ficando obirgada a cumprir Integralmente as L~lS
e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta
a u torízação ,
.

na

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1959;
138<> da In-dependência e 71° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario õãeneçheiti

78
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Art. 2.9 O titulo da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via auténnca dêste Decreto, pagará 3. taxa de
cinco mil cruzeiros <Cr$ 5,000,00) e
Autoriza o cidadão brasileiro Aristiserá válido pelo prazo de dois (2)
des Cockell a pesquisar minérios de
ferro e manganês no mssnicnno de . anos a partir da data. da transcríção
no livro próprio da Divisão de FoCorumbá. Bstaâo de Mato Grosso.
menta .da Produção Mineral do Minístérto da Agrtcultura. .
o Presidente da Repúbllca, usando :
Art. 3.0 Revogam-se as dísposíções
da atribuição que lhe confere o arem contrário.
tigo 87, n.O I, da constituição e. nos
têrmos do Decreto-lei n5' 1.985, de
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1959.
29 'de janeiro de 1940 (Código de
138.° da Independência e 71.~ da ReMinas), decreta:
pública.
. Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
JUSCELINO K'UBITSC!:IEK,
brasileiro Aristides Cockell a pesquiMario
Meneghetti.
sar minérios de terra e manganês, em
terrenos de domínio da União no lugar denominado Serra de Santa Cruz,
DECRETO N9 45.784 - DE 14 DE A.BRIL
distrito de Albuquerque, município de
DE 1959
Corumbá, Estado de Mato Grosso,
numa área de quinhentos hectares
(500 na), delimitada por um polrgoRetífica o art. ,19 do Decreto n 9 27.558,
no Irregular que tem um vértice a
de 7 de dezembro de 1949.
quatro míl novecentos e oitenta e
cinco metros (4. 985m) no rumo verO Presidente' da República, usando
dadeiro de setenta e cinco graus cinda atribuição que lhe confere o artigo
qüenta e três minutos sudeste (750 53'
87. n~ I, da Constituição e nos têrrnos
SE)' do marco geodésico de tríanculado Decreto-lei n Q 1.985, de 29 de jação do alto do Morro de Santa -crúz neiro de. 1940 (Códig'o de Minas).
e os lados, a partãi dêsse veruce, os
decr~ta:
seguintes comprimentos e rumos verArt. 1q Fica retificado o artigo
. dadeíros: quatrocentos e quarenta e
primeiro (19)
do decreto número
um metros e vinte centímetros (-1,4: ,20
vinte e sete mil quinhentos e cínmetros), quarenta e sete graus vinte
qüenta e oito (27.558), de sete (7)
e nove minutos nordeste '<47" 29' NE) ;
de dezembro de mil novecentos e quatrês mil oitocentos e oitenta e sete
renta e nove (1949), que passa a ter
metros e
cinqüenta
centímetros
a seguinte redação: Fica autorizado
(3.·M7,50 m) , sessenta e quatro graus
o cidadão brasileiro José Fressato ao
vinte e cinco minutos sudeste (ô4Q
lavrar 'jazida de caulírn , e argila. no
25' SE); mil duzentos e oitenta meímóvel de sua propriedade no local
tros O. 2 SOm) , , vinte e cinco graus
denominado Morro da Esperança,
dezoito minutos sudoeste (250 18'
distrito de Ferraria, munícítno de
SW); tr-ês mil seiscentos e trinta e
Campo
Largo, Estado elo Paraná,
três metros e setenta e cinco centínuma área de quatorze hectares, oimetros (3. 633,75ffi), sessenta e quatro
graus trinta minutos noroeste (ô4° tenta e sete ares e sessenta centrares
<14.8760 ha) , delimitada, por um qua30' NVV) ; novecentos esetenta e cinco
drilátero que tem um vértice a cento
metros (975m), cínoücnta e oito mie oitenta e dois metros 082m) no
nutos noroeste (58' - NW).
rumo verdadeiro de setenta :e sete
Parágrafo único. A execução da
graus nordeste (77° NE) do canto
presente autorízação . fica sujeita às
nordeste (NE) da Capela do -Sagrado
estipulações elo Regulamento aproCoração de Jesus do Molinete, e cujos
vado pelo Decrete n.O 30.230, de 1 de
lados a partir dêsse vértice. têm os
dezembro de 1951, lima VÇZ se verifiseguintes comprimentos e rumos ',erque a existência na .jazida, como assodadeíros: quatrocentos sessenta e nove
ciado, d~ qualquer das substâncias a
metros e cinqüenta. centímetros .. ,.
(469,50m), leste (E); trezentos qua~
que se refere o art. 2.'; do citado Rerenta e três metros e cinqüenta cengulamento ou de outras substâncias
dlscrímínadas pelo Conselho NacIotimetros (343,SOm) dez graus noroeste
(lO,? NVv); quatrocentos cinqüenta e
nal de Pesquisas,
DEORETO N,o 45.783
ABRIL DE 1959

DE

1-:1

D:C)

I
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nove metros (459m). oitenta e oito
te as condiçôes constantes do parágraus e trinta minutos noroeste (88 9 grafo único do art. 28 do Código de
30' 'NW), seguindo depois até o ponto
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
de partída pela divisa de propriedade alíneas, além das seguintes e de ou'do títular ,
tras constantes do mesmo Código,'
não expressamente mencionados nesArt; 2Q Ficam mantidas as demais
te
Decreto,
disposições dos artigos do referido
Decreto, que passarão a fazer parte
Parágrafo único. A execução da
integrante do presente.
presente autorízação fica sujeita às
estípulaçõe do Regulamento aprova'Art. 39 A presente retífícacão de
9
Decreto não fica sujeita ao pagamento 'do pelo Decreto n 30.230, de 1 de
dezembrc de 1951, uma vez se verifida taxa prevista pelo parágrafo .úníco
que a existência na jazida, como asdo art. 31 do Código de Minas.
. sccíado, de qualquer das substâncias
Art. 4~ Revogam-se as disposições
a que se refere o art. 2.° do citado
em contrario,
Regulamento" ou de outras substãndiscriminadas pelo Conselho NaRio de Janeiro, 14 de abril de 1959, elas
cíonal de Pesquisas.
1389 da Independência e 719 da República.
Art. 29 O concessionário da autorízacão
fic2, obrigado a recolher aos
JUSCELIIoiO KUBITSCHEK
cofres públicos, na forma da lei, os
·t:,:.butos que forem devidos à União,
Mario Meneçhetti.
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de MiI\as.
DECR.E'TO NQ 4~. 785
DE 14 DE
Art. 3~ Se o concessionário
ABRIL

DE

1959'

ti,rh~á.ção

Av,toriza Porcelana e steatita S. A.
a. lavrar âotomita no município de
Castro. Estado do Paraná.

o Presidente d.. República, usando
ela atrrouicào que lhe confere o arüg'o 87. n 9 1, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n\l 1. gS5, ele 29
, de janeiro de 1940. (Código de Minas),
doe t:'eta:
Art. 19 Fica autorizada Porcelana
e Steatita S. A. a lavrar dclomita no
J.:g2.r dcnomínado Agua: Quente, dístríto de Aba \ município de oastIO, Estado do Paraná., numa área de
duzentos e dezesseis hectares e cínqüenta ares (216,50 ha) delimitada
por um retângulo que tem um vértice a novecentos e noventa metros
(~30 rn) , no rumo verdadeiro quatorze graur e trinta minutos sudoeste
(14° 30' SW) do canto sudoeste (SW)
da casa de Bertoldo Macnado Meira.
e (),5 Iados, divergentes dêsse vértice.
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: doí., mil cento sessenta
e cinco metros
(2.165 m) , trinta e
01,,0 8'~'~us e quarenta minutos nordeste (38i? 4.0' NE); mil metros
(LOCO - m i , cinqüenta e um graus e
vinte minutos noroeste (519 2{)' NW) .
Esta autorização 6 outorgada medíanJ

não cumprir .qualquer das

obrigações oue lhe incumbem, a autorrzacão de' Iavra será declarada caduca 'ou nula.: na forma dos artigos
37 e 33 do Código de Minas.
Art. 4«:t As propriedades vizinhas
estão sujeitas 9.S servidões de solo e
subsolo 7):1ra fins de lavra, na forma dos' arts. 39 e 40 do Código de
I',/línas.
Art. 5<;) Ó concessionário da autorízação será flscalízado pelo Depart.imento Nacional da Produção Mír-eral e gozará dos favores discrímínados no art. 71 do mesmo Código.
I

A~·t. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transl-.:i to no livro próprio da Divisão de
Fomento' da Prcdueão Mineral do Místérío da Agrtcultura, após o pagamento dai taxa de quatro mil trezentos e quarenta cruzeiros (Cr$ ...
4.340,00) .
.
Art. 7<;1 Reví..~.:.m-se às disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de '-959;

,I.

1380 da. Independêncía e 719 da Repúblíca.
JUSCELINO KUBITSCHEK

El ario li! eneçhetti,

80

ATOS DO PODER EXECUTIVO
w~
1'.ERIL

DEORETO

45 -786 DE

DE

14

DI::

1959

concede à Mineradora e Exportadora
Fluminense Ltda. autorização para

iuncionar como eminêsa de mineração,
/:

o

Presidente da República, usando
(;,~ atrroulçâo que lhe confere o artigo 87, D_o I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n 9 1.985. de 29
c- janeiro de 1940 {Código ele, Minas) ,
decreta:
Artigo único. E' concedida à Mineradora e Exportadora Fluminense
Ltda . constituída por contrato de 6
de fevereiro de 1959, aditado pelo
instrumento particular de treze (3)
de março de mil novecentos e cinqüenta e nove <l95g) , com sede nesta
{;fJ.pital, autorização para funcionar'
como empresa de mineração, ficando
obrtgada a cumprir integralmente as
leis, e regu lamentos em vigor ou que
venl.am a vigorar sôbre o objeto desta autorízação.
Rio de-ãai.eíro, 14 de abril
1959;
13S~da Independência e 719 da Re-

de

pública,
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ario M eneçlieiti .

DECRETO N9 45.78'1 ABRIL

DE

DE

o. trezentos serventa e dois metros
(362 m) no rumo mag-nético de dezenove graus e trinta minutos sudoeste
(199 30' SW) do meio da fachada
oeste. (W) da io"cja Nossa Senho!"a
da Conceição e os lados divergentes
dês;
.rtíce, os seguintes comprimentos e'l1mC- magnéticos:
quinhentos metros (5';]() rm , oitenta e
dois graus P. trinta minutos nordeste
(829
30' i\lE); duzentos sessenta e
um metros e
oitenta centímetros
(261,Sú m) , sessenta e quatro graus
e trinta minutos .sudoeste (64,? 30'
SW).

Parágrafo único. A execução da
p-resente autortzacão fica sujeíta às
estipulações do Regulamenta aprova-c
do pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro (Ie 195í, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2Q do citado Res-ulamento ou de outras substâncias 'discriminadas pêlo Conselho
Nacional de _Pesquisas .•
Art 29 O titulo da autorízacão de
pesquisa, qUE será uma via autêntica
deste Decreto, pagará ~ taxa de- tre7,<:ntos cruzeiros <Cr$ 300,(11)) e será
valido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
li'zru próprio da Divisão de Fomento
da. Producão Mineral do Ministério
da

14

DE

1959

o ciâaãão brasileiro Ven::no
Ferrumâee Moreira a pesquisar jelésnato no município de Sito Seocõ'
tião, Estado de StLo Paulo.

~1u2c"'.:L

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29
de janeiro dê 1941} (Código de :M:inas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro 'tlenino Fernandes MOl-eira
~_ PCz,'quü;9x feldspato em terrenos de
propriedade do Domínio da União e
de José Romualdo no lugar denominad, Pauba, distrito de Maresias, municipio _.~ São Sebastião, Estado de

São Paulo, numa área de treze hectares doze ares e cinqüenta centíares . (13,1260 ha» delimitada por um
paralelogramo, que tem um vértice

Agrtculttn a ,

Art. 39 Revogam-se as díspcstções
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril dp.' 1959:
1389 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M alio M enechetti ,

DECRETO

N9 45. 7B8
DE ABRIL DE 1959

DE

14

Retifica o art . 19 do Decreto número 37.752, de 17 de açôsto de

1955.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo ' 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo
primeiro (19) do Decreto número
trinta e sete mil setecentos e ctn-

Aros

DO PODER

oüenta e dois (37.752), de dezessete
{17) de agôsto de mil novecentos e
cinqüenta e cinco (1955), que passa
a ter a seguinte redação: Fica autorázada Castro Lopes & Tehírtçá a lavrar minério de ferro, em terrenos
situados no imóvel Fazenda do Engenho. distrito e município de Conganhas do Campo, Estado de Minas
Gerais, numa área de cento e setenta
e um hectares (171 har ; delimitada
Dor um polígono irregular que tem
vértice a mil duzentos e vinte e
cinco metros (1. 225m) no rumo verdadeiro cinqüenta e cinco graus trinta minutos sudoeste (559 30' SW) da
confluência dos córregos Lagarto e·
Jaboticabeira e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos' verdadeiros: quatrocentos e doze metros (412m), oitenta
e dois graus quarenta e seis minutos
sudoeste (829 46' SW): cinqüenta e
cinco metros (55m), setenta e cinco
~raus cinqüenta e quatro minutos noroeste (759 54' NW); cinqüenta metros (5Üml, setenta e um graus quatorze minutos noroeste (71 9 14' NWl;
setenta e cinco metros 05m), setenta e nove graus quatro minutos
noroeste (79<? 04' NW); duzentos e
cinco metros (205m), setenta e seis :
graus vinte e seis minutos sudoeste
(769 26' SW); cento e quarenta e
cinco metros (14.5m). cinqüenta e
11ave graus dezesseis" minutos sudoeste
(59 9 16' SW); cento e vinte e cinco
metros (125m), sessenta e cinco graus
cinqüenta e . seis minutos sudoeste
(650 5ô' SW): cinqüenta e nove metros (59m) , oitenta graus seis rrunutos sudoeste (800 06' SW); mil oitocentos e oito metros (1.808m), (luatorze graus trinta, minutos sudeste
(149 30' SE); mil quinhentas e quarenta metros (1. 540m) , quarenta e
um graus trinta minutos nordeste
(41 9 30' NE".; oitocentos e noventa metros (390m), vinte e seis graus quinze
minutos noroeste (26 9 15' NW)
Art. 29 A presente retificação de
decreto não fica sujeita a pagamento
de taxa e será transcrita no livro
próprio da Divisão de Fomento da,
Produção Mineral do Ministério da
Agrícul tura.
"
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
"
Rio de Janeiro. 14 de abril de 1959,
1389 da Independência e 719 da Repú-

um

blica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

EXECUTIVo
DECRETO

81
N9

45.789 -

ABRIL DE

1959

DE

14

DE

Autoriza a Companhia de Mineração
Novalimense a pesquisar minério de
[erro no município de Nova Lima,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, n 9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1. S85, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 1'?, Fica autorizada a Companhia de Mineração Novalimense a pesquisar minério de ferro, em terrenos
de sua propriedade no lugar denomínado Fazenda das Gorduras ou Pimentel, distrito' e município de Nova·
Lima, Estado de Minas Gerais, numa
área de' cento e vinte e um hectares
(121 ha) , delimitada por um polígono zrregular que tem um vértice no
marco geodésico localizado no' ponto
mais alto da Serra da Mutuca e os
lados, a partir' dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e setenta metros
(370m), sessenta e sete graus trinta e
cinco minutos sudeste (67 9 35'SE ) ;
quinhentos e cinqüenta metros ....
(550m), trinta e quatro graus vinte e
cinco minutos nordeste (34 9 25'NE);
mil oitocentos e vinte metros .....•
(l. 320m). três graus cínco
minutos
sudeste ~(39, 05'SE); setecentos e dez
metros ~(710m), oitenta e seis graus
vinte e cinco' minutos sudoeste ....
(869 25' SW); duzentos e cinco metros (205m), sessenta graus vinte e
cinco 'minutos sudoeste (609 25'SW);
setecentos e setenta e cinco metros
(175m). dois graus trinta e cinco minutos noroeste (2 9 35'NW); cento e
ctncüenta e .cínco metros
(155m).
trinta e sete graus cinqüenta e cinco
minutos nordeste (379 55'NE); duzentos e oitenta metros (280m), dez
graus cinqüenta e cinco minutos nordeste 00 9 55'NE); trezentos e quarenta metros (340m), vinte e dois
graus vinte e cinco minutos nordeste (229 25' NE); cento e noventa e
cinco metros (195m), trinta e cinco
graus trinta e cinco minutos noroeste (359 35' NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorizacáo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias

ATOS

32

no

PODER EXECUTIVO

ã. que se refere o art. 2i? do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2Q • O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
duzentos e dez cruzeiros (Cr$ ....
1.210,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3<? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 14 de abril de 1959;
1381? da. Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçhetti

DECRETO

N9

45.790 DE

DE

14

DE ABRIL

1959

Autoriza a cidadã
Judith Gonçalves
pesquisar iimenita
Paranaçuà, Estado

brasileira Maria
Melentovytch a
no niunicipu: de
do Paraná.

NE), mil duzentos e sessenta metros
(1.260 m) oitenta e dois graus trinta
minutos sudeste (82<?3{)'SE); quinhentos e trinta metros (53{) m) , sessenta
e um graus nordeste (619 NE); oitocentos e cinquenta metros (850 mi ,
,
nove graus sudeste (99 ' SE) .
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita 2"S
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv '30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art ..29 do CItado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
pesquisas.
Art. 2.9 . O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
novecentos e trinta cruzeiros
OCrS
1. 930,.Ôü) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrícão
no livro próprio da Divisão de Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3D Revogam-se as disposições·
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1S59,
1389 da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 87, nv I, da constituição e nDS
têrmos do Decreto-lei nv 1. 935, de ~9
de janeiro de 194'Ü (Código de Minas),

decreta:
Art li? Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria Judith Gonçalves
Melentovytch a pesquisar ílmeníta em
terrenos de marmha no lugar ·'d.enomínado Caçoeiro, distrito e municipio
de Paranaguá, E~tado do Paraná, numa área de· cento e noventa e três
hectares (193 ha) , delimitada por um
.polígono irregular, que tem um vértice na Pedra do oacoeíro, ponta ~.:
trema do Saco do Tambarataca, e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeízos: mil setecentos e oitenta metros
(1.780 rrn , oitenta e dois graus trinta
minutos nordeste (82Q30' NE); seiscentos e vinte metros (62{J m) , sessenta graus sudoeste (GOl? SW); seiscentos metros (600 m) , vinte e três graus
sudoeste (239 SW); quinhentos metros
. (500 in), oitenta e cinco graus noroeste (85 9 NW); oitocentos e quarenta metros (840 n)), vinte e três
graus trinta minutos "nordeste (2393'0'
NE); novecentos e noventa metros
(990 m) ,sessenta graus nordeste (6(}9

Mário Meneçhetti,

DECRETO N.o 45.791 ABRIL DE 1959

DE

14

DE

Autoriza a cidadã brasüeira Maru:
Juâith. Gonçalves M ctentooutcti a
pesquisar ilmenita no município de
Pararuuiuá, Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 87, n.s I, ia Constituição, ~ nos
tê~'mos do Decreto-lei n,v 1. 985, de
29 de janeiro de 19~O (Código de Minas), decreta :
Art. 1Q Fica autorizada a cidadã brasileira Í\1:ariaJudith Gonçalves ~lIelen
tovytch a pesquisar ümeníta em terrenos de marinha no lugar denominado
Caputíra, distrito' e mumcrpío de Paranaguá, Estado do Pa:-2.ná, numa
área de duzentos e vinte e seis hectares (22:6 ha) , delimitada por um
polígnno irregular, que tem um vértice na Ped:a Caputira, a- cento e
trinta e cinco metros 035m" da foz
do ribeirão Caputira, e 05 lados a
partir dêsse vértice, os seguintes com-

Aros

prímentos e rumos verdadeiros: sete-

centos metros (700m), oitenta e quatro graus sudoeste (84°' SW),; doi"oS
mil e setenta metros (2. 070m) , quarenta e nove graus trinta. minutos
noroeste (49 0 30' NW); mil duzentós
e cinqüenta metros (1. 250m) , três
graus trinta minutos noroeste
.
(3 Q 30' NW); setecentos metros
.
(700m), quarenta e oito graus noroeste (48 0 NW); quinhentos metros
(SoOrn), quarenta graus nordeste .,
(401? NE); novecentos e quarenta metros (940m), quarenta e nove graus
trinta minutos sudeste (490 30' SE);'
mil duzentos e vinte metros
.
(1. 220m), dois graus sudeste (~O SE);
dois mil e trezentos metros
.
(2 .300m), cinqüenta graus sudeste ..
(501? SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.« 30.23{), de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verinque li exístência na jazida, como associado, de qualquer das substàncías
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras suostàn- (
cías discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.° O titulá da autorrzacão de
pesquisa, que secá uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil duzentos e sessenta cruzeiros ".
<Cr$ 2.260,00) e será válido por dois
anos (2)'.:l. contar da data da transcrição no livro próprio óa Divisão de
Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1959;
138.° da Independência e 71.0 da R~
pública.
JUSCELINO

KUBITSCHt:'K

Mario Meneçheit;

DECRETO N,o 45.792
ABRIL DE 1959

DE:

83

DO PODER EXECUTIVO

14

DE

Autoriza o cidadão brasileiro .los.i T'iradentes de Lima a pesquisar areias
ümeniticas no município de 'Brejo
Grande, Estado de Sergipe.

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

tigo 87, n.O l, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.: 1.985, de 29
de janeiro de 1940 ('Código de Minas), decreta:
Art. V Fica autorizado o cídadão
brasileiro José Tiradentes de Lima e.
pesquisar areias ílmenítícas, e~1 terrenos devolutas, de marinha e de terceiros no lugar .denominado 111130'
Arambipe, distrito c rnunícípro 'de
Brejo Grande, Estado de Sergipe,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a seis
mil seiscentos e trinta metros
.
(6.63üm) , a partir da foz do rio rios
Mosquitos, medidos pela' costa. e para
leste (E), e, a partir dêsse vértice, os
lados têm os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: novecentos e dez
metros (910m), dez graus e vínte e
oito minutos noroeste (10 0 '~8' N'Wl;
cinco mil trezentos setenta e cinco
metros (5.375m), setenta e nove 5)."3.115
e quarenta e quatro mínutos nordeste (7'90 44' NE); ottocentos e quarenta metros (B40m)·, treze graus dez minutos sudeste (13° 10' SE); cinco mil
quatrocentos e vinte metros
.
(5 .420m) , setenta e oito g,'aus quarenta e sete minutos sudoeste
.
(730 47' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento '."l,provado pelo Decreto n. V 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se ye:-ifique a exi-stência na jazida, como associado, de qualquer das srnstâncías
a que se refere o art. 2.0 ao citado
Regulamento ou de outras substâncias
díscrienínadas pelo Oonselho Nacíonal
de Pesquisas.
Art. 2." O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5, 000,(0) e
será transcrito no livro próprio da.
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abrü de 1959;
138.0 da rndeoencêncía e 71." ca República.
~
.
JUSCELINO

KUBITSCHE'K

Mario Meneghetti

ATOS no PODER ExECUTIVO

84

DECRETO

N9

45.793 -

DE

'14

D~

ABRIL DE 1959

Autoriza E.' Togni & cia. a pesq.u~-'
sar bauxita e argila no mumcipio de Poços de cautas, Estado de
.Minas Gerais.

o presidente da República' usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 87, nv r, da Constituição e nos
têi'mos do Decrete-lei nv 1.935, de
29 de janeiro de 1940 i Código de Minas), decreta:
Art. 1<:> Fica autorizado E. Togni
& Cía. a pesquisar bauxita e argila,
em terreno de propriedade de Ramiro Ferreira de Oliveira no lugar
denominado Campo do Areíão, distrito e municípío de POçGS da Caldas, Estado de Minas oerais, numa
área de quarenta e quatro hectares
(44 har , delimitada por um polígono
mistilineo que tem um vértice no
centro da ponte da estrada de rodagem de Caldas sôbre o córrego Areíâo
e 08 lados, a partir 'dêsse vertíce, os
seguintes comprimentos ,e rumos magnétícos: sel:ecentos' e cinco metros
('105m), dezessete graus trinta minutos sudoeste (17 9 30' SW), até o córrego das Vacas e por êste; a jusante,
ate a confluência do córrego Areíao:
daí, os seguintes comnrímentos e rumos magnéticos: quinze metros .. ".
(15m), doze graus noroeste (129 N,W) ;
sessenta e um metros (SIm), quarenta e sete graus trinta minutos noroeste (47'? 30' NW); cento e dez me-,
tros (110m), cinqüenta e dois graus
noroeste (52<:> NW); vinte metros ".
<ZOm), cinqüenta e quatro graus noroeste (549 NW); quarenta metros
(10m), cinqüenta e dois graus trinta
minutos noroeste (529 30' NW); cento e trinta e cinco metros (l35m) ,
trinta e seis graus trinta minutos
nordeste (36º 30' NE); duzentos e
cinqüenta metros (250m), trinta mínutos nordeste (30' NE); duzentos e
vtnte metros (220m), dezessete graus
noroeste (179 NW); trezentos e trinta metros (330m) , dezenove graus
noroeste. (19<:> NW); noventa e dois
('9'2m), setenta e seis graus nordeste
f7&<:> NE), até o córrego do Brejinho.
e por êste a [usante, até sua barra,
no córrego Retiro, dai, pelo córrego
do Retiro, para montante, até a barra .do córrego Areíão e por êste, para
montante, ao ponto de partida.
Parágrafo único. .A execução da
presente autorização fica sujeita às

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3D.230, de 1 de
>

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substãncias a que se refere .0 art. 2t? do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
néste Decreto, p8.garâ, a taxa de quatrocentos e quarenta cruzeiros (Cr$
440,O()) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da datá. da
cranscrícão no livro próprio da Divisâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
'Art. 3Q Revogam-se as dísposiçôes
eIh contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1~59,
1389 ela Independência e 719 da Rel,ilib11ca. ,.
'
.JUSCELINO

K~JB-:-TL'r'HEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 45.794 ABRIL DE 1959

DE

14

DE

Estabelece área de proteção para a
jonte de água mineral denominada
Paiol no município de Aguas da
Prata) Estado de São paulo.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1Q' Fica estabelecida área de
proteção de trinta hectares (30 haj ,
para a fonte de água mineral denominada paiol, distrito e município ue
Aguas da Prata, Estado de São Paulo. manifestada e registrada no Iívro
A-2 da Divisão de 'Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agri':'
cultura, sob o número de ordem no'vecentos e cínquenta e três (953), de
Ds. vinte e sete verso (27v) do rererido livro, hoje de propriedade de
Alves Azevedo S. A., área essa delimitada por um retângulo que tem
um vértice a trezentos e vinte me·
tros (320m) no. rumo verdadeiro
trinta e nove graus noroeste (399NW)
do "grifon" da fonte Paiol e os
lados, divergentes dêsse vértice, 08
seguintes comprimentos e rumos ver-
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dadeiros: seiscentos metros (60{)m;.
leste (E); quinhentos metros (50Gm).
sul (8).
Art. 21,} Dentro da área de prote.ção nenhuma sondagem ou qualquer
outro trabalho subterrâneo poderá' ser
praticado, sem prévia audiência do
Departamento Nacional da Produção
Mineral do MinIstério da Agricultura,
desde que se destinem à mineração.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rto de Janeiro" 14 de abril de 1959,
JuSCELINO

KUBITSC:rIEK.

Mário Jl.:leneghetti.

DEDRJETO Ng 45. 7S5
ABRIL DE

DE

14

DE

19'59

Autoriza, o cidadão brasileiro Aristides
I;}ockell a pesquisar minertos de jer1'0 e mançaaies no município de Corumbá, Estado de Mato oroeeo.
D Presidente da República. usando
da atríbuiçao que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.93'5, de
~l:1 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. IQ, Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aristides Cockell a pesquisar
minérios de ferro e manganês, em
terrenos de propriedade de Jorge
Chaim e Felipe Antônio da Silva' no
~ugar denominado Serra- de
Santa
crll~, distrito de Albuquerque, munieipio de oorumbá, Estado de Mato
Urosso, numa área de quinhentos
hectares (5'CO ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vertite a dois mil setecentos e -trrnta 8
cinco metros (2. ':.35m) no rumo verdadeiro àe sessenta e cinco graus
trinta e sete minutos nordeste (ô31? 37'
NE) do marco geodésico de triangulaçao do alto do Mono de Santa Cruz
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos veruadeíros: mil quinhentos e trinta
metros (1. 53Cm), quarenta e dois
~raus quinze minutos nordeste
(42Q
15', NE); dois mil cento e quarenta
~_ cinco metros (2. 145m) , se tenta e
crês graus trinta e sete minutos suneste (73'! 37' SE); mil quatrocentos
õ setenta e cinco metros O. 475m) ,
vinte graus sete minutos ,sudeste (2,()Q

u7' SE); mil quinhentos e trinta e

sete metros e cinqüenta centímetros
~ 1. h37,5Um.), quarenta graus quarenta
e cinco minutos
sudoeste (40 Q 45'
SW); mil quinhentos e quinze metros
, l , 515m) , vinte graus vinte e três
minutos noroeste (2{)Q 23' NW); dois
mil cento e quarenta e oito metros e
setenta e cinco centímetros ..... -...
{2. 14S,%m), setenta e três graus quarente e três minutos noroeste (73 9 43'
NW),

Pa,rágrafo único. A execução da
presente autorização fica - sujeita, às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nÇ! 30.230, de 1 de
aezembro de 19'51, urna vez se venríque a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
l:l. que se refere o art. 2° do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho, Nacional
de Pescuisas ,
'\'rt. 2l? O título da autorização de
pesquísa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. oeu /J'O) e -será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrãção no livro próprio da Divisão de Fomento
ela Producão Miuêral do Ministério
da Agrrcultura.
Art. 39 , Revogam-se as vdíposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1959;
138\' da tndepencêncía e 719 da Re-

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mm'io Meneçhetti

DEORETO N. (I 45.796
DE ABRIL DE 1959
fI utoriza a' cidadã
Jtuiith. Gonçalves
pesquisar iimenita
Paranaguá, Estado

DE

14

brasileira Jl.:l afia
Melentovytch a
no município de
do Paraná.

o PrBsidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n .? I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n. Q 1. 985, de 29
de janeiro de 18:i:{) (Código de Minas),
decreta:
'
Art. 1. t? Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria Judith Gonçalves
Melentovytch a pesquisar ilmeníta, em
terrenos de marinha no lugar denominado Ponta do Ubá, distrito e município de Paranaguá, Estado do Paraná, numa área de duzentos e dezenove -hectares (Z19 ha.) , delimitada
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por um polígono irregular que tem um
vértíce localiz::tdo na Pedra do Ubá,
junto :,"0 cônego do Pasto, embarcadouro da Colônia de pescadores e os
i.ados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: mil trezentos e vinte metros
(1.320 11':.. ), sessenta e um graus sudoeste ((i 1li SW); quinhentos e trinta
metros (530 m.Y, nove graus e trínta
minutos noroeste (99 3{)' NW); oitocentos e noventa metros (890 m.) ,
sessenta e um graus nordeste (611,)
1\TE) ;
mil e quinhentos 'metros
(1.500 ru.) , cinquenta e cinco graus
noroeste (55 9 NW);
oitocentos e
trinta metros (830 m .) , trinta e nove
graus e trinta minutos nordeste
(39 9 30' NE);
setecentos metros
(700 m.) , oitenta e' quatro graus nordeste (84/\ NE); setecentos e oitenta
metros (780 rn.Y, trinta e nove graus
c trinta minutos sudoeste (39 9 30'
SVI'; mil setecentos e sessenta metros (1 760 m .) , cínquenta e cinco
graus sudeste (55Q SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30. 230, de 1 de
dezembro de 1~51, uma vez se verifique a existência na' jazida, como associado, de· qualquer das substâncias
fi que se refere o artigo 2, Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho· Nacional
de Pesquisas.
Art. 2. Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via· autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
dois mil cento e noventa cruzeiros .. ,
(Cr$ 2.190.(0) e será válido pelo prazQ
de dois (2) 'anos a partir da data da
transcrição 110 livro próprio da Dívisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.1,) Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de abril de
1.959; 138. Q da Independência e 71. 9
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

tígo 87, inciso I, da Constituição. Federal, decreta:
.
Art. 1. Q A vigéncía do Decreto
n , 45 ..74·6, de 7 de 2,bril de 1939, que
modificou á redação do § 1. Q do artigo 8. ç, do R~gui,tmento aprovado
e mandado executar pelo Decreto
n. 9 35.18'7. de 11 de março de 1954,
deverá ser considerada a partir de
13 de marco' de 1~3n.
!~ri·. 2. 9.0 presente decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposíçôes em
contrário.
Rio de Janeü\), 14 de abril de 19'59:
133. Q da Independência e 71.9 da
República.
<:>

JUSCE:LINO

Floriano

ABIl,IL DE

DE

14

DE

1959

Altera a vigência lto Decreto 1L'~me
ro 45.746, de 7 tle abril de 1959.

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

de

Limtt Brnyner

Francisco de M eüo
DECRETO N. 9 45.798
ABRIL

1iE

DE

11

DE

1959

uestaõetece a transierêncut, da Pa1'te Suplementar para a Purie Permanente da Tabela única de E.7:tmnumerá?"io-mensali.sta do Ministério da Aeronáutica, das tunções
que menciona.

o Presidente da República,' usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87. item I, da Constit'llÇ§.O e
tendo em vista a decisão do S1.llPremo
Tribunal Federal no Mandado de $egurança n. Q 5, 9~4, decreta:
Art; 7.9 Fica restabelecida, a partir da vigência do De.rreto n.? .'1.146,
de 13' de março de lRb7. revogado
nela Decreto n. 9 43.560. de 25 de
àbril de 1958, a '. transferência, da
Parte Suplementar para a Parte Permanente da Tabe!a Única de Extranumerário-mensalista do Ministério
da Aeronáutica. (ias runcões abaixo
indicadas, com os' resnectívos ocupantes:

DECRETO N. 9 t!5. 797 -

KUBITSCHFT<

Jorge do Paço Mo.t.ol':o Maia

I - uma (1) função de Artífice
da referência 17 e uma (1) da referência 18, ocupadas. rcspectíva.nente, por José Maria Pereira e Rozenite Dias; 'e
II - uma (l) função de. Escrevente-datilógrafo da rererêncía 17 e uma
(1) dá referência 19, ocupadas, res-

~os

- DO
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pectiv'amente, por J.?s~fa Pr-ata Rocha e Júlio Césa~' vicrm.
Panlgrai'o úníco, .A_S funções. acima
referidas serão extintas à medida que
os seus ocupantes :l.se?nderem, gradativa e suc~ssivam,;nte, à referêncía 2() das resocctívas seríes runcío118.is.
Art. 2 .9 ítst e d eereto terá ef ei to
a datar do Decreto n _o 41. 145, de
1.3 de março de 19: 7. revogadas as
disposições em contrário.

"h) a dos demais sargentos e pra-

cas'"

• (J)' suprimir o Titulo .XXIV Da
correspondência oficial e particular;
h) alterar a redação do Art. 2G-I-4para a seguinte: "O Têrmo de' Armamento será. lavrado no Livro do
Navio. Cópias, do Têrmo, dactílografadas e devidamente autenticadas, serâo enviadas no prazo máximo de
cinco dias ao Estado-Maior da Armada e Diretorias do Armamento, Ele. tróníca. Engenha.ria, Intendência, HiU!(, .de Janeiro, ~4 de abril de 18'59:
drografia e Navegação, Pessoal e
13~\ .9
da Independência e 71. \' da
êaúde".
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em ViRepública.
gor na data de sua publicação, revo-.
JUSCELINO KUBITSCHEK
gajas as disposições em contrário.
n\l] de J~!l2!l'O. em 15 de abril de
trruncisco de IvIelio
1959; 138.9 da Independência e 71.°
da República

DECRETO N.o 45.799

DE

15

DE

JUSCE~INO KUBITSCHEK.

ABRIL'DE 1959

Altera a Ordenança Geral para
Serviço da Ai nuuia.

Jorge do Paço Matoso Maia.

o

O Presidente da Repúbüca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso I, da Constituição, decreta:

Art.. 1.° São introduzidas na Ordenanca Geral para o Serviço da Armaria, aprovada pelo Decreto n.o 8.726,
de 6 de fevereiro de 1942, as correcoes abaixo indicadas em alguns de
seus dispositivos:
alterar a denominação do Titulo
XXI para a seguinte: "Dás organizações' de combate e administrativa dos
navios"
b) n~s Arts. 2-1-10, 21-1-2 e seu
parágrafo único, 21 - 1 - 3, 22 - 1 - 4,
22-1-10, 22-2-1 § 2<>, 22-2-10, 22-2-12,
alterar para organização aâmimstratica as expressões organizaçâo interna
a)

suiministratina e organização interna;
C) alterar a redação da alínea b

do Art. 22-1-2 para a seguinte:
"b) oficiais, e suhoficiaís e prímei-.
ros sargentos;"
à) alterar a redacão da alínea 'd
do art. 22-1-2 para a- seguinte:
"à) aos demais sargentos e pra-

çasv:

e) alterar a redaçâo da alínea g do
art. 22-2-1 para a seguinte:
"q) . o dos suborícíaís -e primeiros
sarzentos' .
/) alteràr a redação da alínea h
elo Art. 22-2-1 para a seguinte:

DECRETO N.o 45.800 -

DE

15

DE -\.BRIL.

DE 1959

Altera o Regulamento para a Escoia
de Marinha Mercante do Pará

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .íncíso I, da consüeutcão. de~
ereta:
Art. 1.0 Fica alterado o B)(lgula-'
mento para a Escola
Marinha
Mercante do Pará, aprovado peio Deereto n.O 44.233, de '31. de lliho de
1958, para o fim de dar nova redação
ao Art. 23, alínea a) e Art. ~,3 6 seu
paragrafo único, a saber:
'-'}\rt. 22.'
, ............••
e)
para C"'lPitão-de-Longo-U\l 'so,
l.o Maquinista-Motorista e LU Oomissárío, os estabelecidos no art. 13 e
seus parágrafos."

de

"P-..1"t. 51:L Os alunos do La ano dos
Cursos de Pilôto e de MaquinIsta-Motorista ora em funcionamento; serão,
se habilitados contorme prescreve o
presente Regulamento, matriculados
em 1959 no 2.° ano dos Cursos .k''llllcacnentaís de Náutica e de Máquinas,

respectivamente.

.

-Parágrafo único.
Os alunos que
não forem habilitados, repetirão em
1959 o prímeiro ano dos Cursos !."L!!ldamentats de Náutica e de Máqurnas,
respectivamente" .
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Art 2.° ltste Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogarias as-o disposições em eontrárm,
Rio de JaneIro, 15 de abril de 1959;
138'> da Independência e 719 da Re-

pública.

pelo Decreto n.v 41.946, de 31 de
julho de 1957, e modificado pelo Decreto n. Q :1:2.750, de 5 de dezembro
de 1957, para o fim de dar nova redação ao S 3. 9, do art. 13 e aos parágrafos 1. 9 e 2,9, do art. 33, a saber:
"Art, 13.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

ABRIL

DE

DE

15

DE

195-9.·

Altera o
Regulamento Geral
Serviços de Praticagem.

dos

O Presidente da República, usando .da atribuição que lhe confere o
art. 8'7, inciso I, da Constituição, de-decreta:
Art. 19 Fica alterado o Regulamento Geral dos' Serviços de Pratícagem, aprovado pelo Decreto número 4-'0,704, de 31 de dezembro de
195--6, para a fim de dar nova reda~ão à alínea d do art. 44 e ao artigo 45, a saber:
"Art. 44. .
.
d)' distribuição dos 70% restantes
do saldo, no pagamento da parte varíáveí dos vencimentos a que se retere o § 19 do art. 45".
"Art. 45. ·0 pessoal incorporado
"terá seus vencimentos compostos de
uma parte fixa, de acõrdo com a
'Categoria da Corporação e uma parte variável conforme a receita, pagos nos moldes do § 1t.l dêste arrrgo ,

-Ât:f:' 29' '&t~' 'd~~~~t~'

'~~t;~;i"~;n

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràno ,
Rio. de· Janeiro, em 15 de ab-ril de
1.959; 1389 da
Independência e 719
da República.
JUSC~LINO

KUBITSCHEK.

Jorge do Paço Maioso Meia

DECRET{) N. 9 45.802 m: ABRIL DE 1959
Altera

DE

.

~~~. 'leti~~ d~' E~tâg'i'~ 'E~:
colar compreende dois perícidos· de

Jorge do Paço Matoso Maia

DECRETü N° 45.801 -

. ......................•

. §' 3'.9' . o

instrução na Escola Naval, de dezoito
semanas cada um, uma viagem de
instrução e duas épocas de férias, de
acórdo com o calendário constante
do Regimento Interno."
"Art. 33. .
.
§ 1, Q O número de provas parciais
:-l que se refere êste artigo é o ;se-

guínte:
a) para as disciplinas lecíonadas

em dois períodos, quatro provas parciais, sendo duas por período;
b) para as disciplinas Iecíonadas
em um período, duas provas parciais.
§ 2. o Cada prova parciaí versará
sôbre tôda a matéria lecionada no período, até a aula que preceder írnedíatamente a prova; a prova fina!
versará sôbre matéria selecionada.
entre os assuntos ministrados durante todo o ano letivo, abrangendo, no
mínimo, dois terços da matéria le-

cíonada: "

Art. ;2.9 f1ste Decreto entrará ·em
vigor na data de sua publicação, re·
. vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de abril de
1959; 138<:' da Independência e 710
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Motoso
Maia

DEORETO

N.9

45.803 ' -

DE ABRIL DE

DE

15

1959

'I'rruistere a especialidade de "Condu-

ior-Iâotorisia (O. F. N.)" da cuieçoria "A" para a Categoria ·'E".

do Deci eto n . Cf 30.034. de 1 de
tuoro de 1951.

15

o Regulamento para a
Escola Naval '

O Presidente da República, usando

da atríbuíçao que lhe confere o .ar
tígo 87, Inciso r, da Oonstituíção, decreta:
Art. 1. 9 Fica alterado o' Regulamento para a Escola Naval, aprovado
o

QU-

o Presldente da República, usando
da atribuição que lhe confere O arti~o 87, inciso I, da Constítuíçâo, decreta;

•

Art. L <:' Na conformidade de parágrafo único do artigo 84, da Lei número 1.316. de 20 de janeiro de 1951,
a. especialidade de "Condutor-Motorista (C. F. N.) ". é transferida da
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categoria" A" para a Categoria "B'"
na cíassnícacão constante do Decreto
número 30.03 /1, de 1 de outubro ue
1951.
Art. 2. Q ftste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,em -15 de abril de
lS59; 133. Çl da Independência e 71. y
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Matoso
Maia

DECRETO N. Q 45.004 -.:....DE ABRIL DE Í959

DE

15

Tmnsjere junção da Tabela Numérica. Especial de Extrtuiurnerâru»
Mensalista do Ministério da Mari~
nna, que menciona,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, d€~
ereta:
Art. 1. Q Fica transferida, COffi_ a
respectiva ocupante, Berenice coa
AnJOS, urna função de Auxiliar, reterencia 19, da '.rabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista da
Diretoria do Pessoal da Marinha,
criada pelo Decreto n.v 33.133, de ~'±
de junho de 1953, para idêntica Ta'7
bela da- Procuradoria do Tribunal
Marítimo, criada pelo Decreto número 33.058, de 16 de junho de 1953.
Art. 2. Q :t!:ste Decreto entrará eu!
vigor li", data da. sua publicação.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de abril de
H/59; 138. c da Independência e 71. y
da República.
. JUSCELINO KUBITscnER

Jorge do Paço Matoso
Maia
DEC}-~"TO

N.

9

45. 8<G5 -

DE ABRIL DE

DE

15

1959

Altera a lotação numérica de reportições do Ministério da I Aeronáu-

tica.

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

tigo ,87, item l, da Ocnstibuição, deereta:
Art. 1. '? Fica alterada a lotação
das repartições atendidas pelo Quadro
Permanente do Min1sterio da Aeronáutica, para o efeito de se transrerir um cargo da carreira de Escriturário da lotação do Quartel General da 1. (l. Zona Aérea para a da
Diretoria do Pessoal -e da lotação
desta para a daquela um cargo da
carreira de Datilógrafo.
Art. 2 .9 O presente decre to entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de abril de
, 1959; 138 . Q da Independência e 71. 9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Mello

DEGRETO N. Q 45.806
DE ,ABRIL".))E 1959

DE 15

Altera artigo do Decreto n Q 36.320,
de 9 de outubro de 1954.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1. Q O art. 2.~' do Decreto
n . Q 36.320, de 9 de outubro de 1954,
passa a ter a segum te redação:
An. 2.9 A C. P. M. P. M.
, será composta de:
'
- um oficial-general técnico ~e
qualquer das corporações arma-

das, com o pôsto correspondente

âo de General de Dívísào ou de

General de Brigada, que exercerá
a sua presídéncin;
- oficiais superiores técnicos
das três fôrças armadas;
- eventualmente, técnicos cívís,
recrutados, de preteréncía, entre
os possuidores do Curso Superior
de Guerra:
'um oficial subalterno dos
quadros auxiliares de qualquer
das fôrças armadas.
outros auxiliares civis OU
graduados, solicitados entre os
escreventes e' dacrílógraros dos
Ministérios militares.
Art. 2.9 O presente decreto entrará em vigor na data de sua pu-
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blicaçâo, revogadas as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, em - 15 de abril de
1959: 138. <? da Independência e 71. Q
da Rep ública, '
JUSCELINO KUBITSCHEK

J crce do Paço M aioso Jlflaia
Ftoriamo tie Lima Hrayner
rramcisco de 111 euo

DECRETO N° 45: 807
ABRIL DE 1959

DE

15

DE

Regulamenta a - exoneração, a pedido.
-tirepieta no art. 75, item I. da Lei
nÇl .1.711, de 28 de outubro de 1952.

o Presidente da República. usando
da atribuição Que lhe confere o artí~o 87. - item I. da Oonstituíção, decreta:
Art.. 19 O pedido de exoneração do
runcionárto, previsto no art. 75, item
l. da Lei n 9 1.711, de 28 de outubro
de 1952. deverá ser' dirigido ao Presidente da República e apresentado ao
chefe ,imediato do requerente, com
firma reconhecida.
Art. 29 Ap"ci a apresentacão do pedído a que se refere o art. 19 • o tunoíonárto cevera conservar-se em exer":'
cicio durante quarenta dias.
Art. 39 A permanência em exercicio. durante quarenta dias. 'a que
se refere o' art. 2Q , poderá ser dispensada. se não houver prejuízo para
o serviço público, a critério' do chefe
da repartição ou serviço. em que estiver lotado o funcíonárlo.
Art. 49 :f::ste decreto 'entra em vigor
ria data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 15 de abril ele
195fl: 13RQ da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

CyrilZo Junior.
Jorge ~ do 'Paço Matoso Maiil.
Floriano de Lima Brtumer ,
Francisco N eorão ( Lima,
Lucas Lopes,
Lucia Meira.
Mario Meneghetti.
Clovis Salgado.
Fernando Nobreqa:
Francisco de Melo,
Mario Pinotti.

DECRETO NÇ 45.8{)8 ABrrIL

DE

DE

15

DE

1959

Estende a jurisdição
da
Delegacia
Regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, no Estado' do' Piaui à cidade de Timon,
no Estado do Maranhão, e dá ou':'
tras providências.

o Presidente da Repúhlica, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1<:' Fica estendida, pelo período
de cinco anos, a jmisà.ição da Delegacia Regional do Ministério do cnra _
lho, Indústria e Comércio no Piauí a
Cidade de Timon, no Estado do Maranhão.
Art. 2° As atribuições. responsabilidades e representação da Delegacia
Regional do Trabalho no Piauí seexercerão sôbre a Gldade de Timon,
no - Maranhão, sem qualquer
ônus
para os corres públicos.
Art. 3Çl O Ministro do Trabalho,
rndustría e Comércio, por conveníêncía do serviço. poderá conceder prorrogação do prazo referido no artigo
19 dêste Decreto, desde que perdurem as causas que justificam êsae
ato.
Art. 49 C presente decreto entrará
em vigor na data de sua publtcaçâo .
Art. 59 Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
'

de

Rio de Janeiro, em 15
abril de
1959; 138Q da Independência e 7llJ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega,

D:E:CRETO NQ 45.809
AERIL DE 1959

DE

15

DE

'rromstere funções das _Tabelas Numericas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da Aeronáutica, que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, de. Const~tuição, decreta:

Art. 11} Ficam transferidas as segumtes funções das 'I'abelas Numé-
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ricas Especiais de Extranumerárlo- . do Serviço Público - Verba 2.0.00 -:Transferências, Consignação 2.1.00 mensalista abaixo indicadas:
Auxílios e Subvenções, Subcon!;ig,naI - uma função de Copeiro, recão 2.1. 01 - Auxilias --..:. 1) Outras
ferência 18, ocupada por JOGino Soa·,
Entidades - 2) Despesas de qualquer
rêS Cardoso, da Tabela da Base Aérea
natureze etc., serão entregues à Sedo Recif.e para a do Depósito de Aecretaria do Grupo de Tmb~ll~o de
ronáutica do Rio de Janeiro:
Brasili2-, criado pelo Decreto numero
II - uma função de Auxiliar de
43.235, de 25 ,de fevereiro de 195a.
Aeródromo, referência 17. ocupa~a
mediante convênio a ser celebrado
por Pedro Gomes da S\lva, da Tabela
com o Departamento Administrativo
da Base Aérea do Recife para a da
do Serviço Público.
Ea..":'2 Aérea de Natal;
\
Parágrafo único. O convênio de
,III - uma função de Art1t102, reM
que se trata será assinado pcl~ I?i~e
ferência ~G, oclupada por Gabriel Artor-Geral do Departamento Aomimschanjo Torezán], da Tabele. da Estratívo do Serviço Públic'o e o Diretor
cela de Comando e Estado-Maior da
Executivo do referido Grupo.
.
Aeronáutica "para a do Comando de
Art. 21' O plano de aplicação dos
Transporte Aéreo:
recursos indicados será organizado
IV - uma. função de' Servente. r~
pelo Grupo de Trabalho e submetido
ferêncía 17, ocupada por Alberto AI·,
à aprovação do Presidente da Repúves Martins, da Tabela do Comando
bllca.
.
de Transporte, Aéreo para a- da EsArt. 39 Será aberta, no Banco do
cola de Comando e Estado-Maior da
Brasil uma. conta em nome do Grupo
Aeronáutica;
de Trabalho de Brasília, a ser moviV - uma função de Motorista Aumentada pela Secretaria, com os rexiliar, referência 19, ocupada por Secursos a que se refere êste Decreto,
bastião Figueiredo de Lima, de. Tabem corno qn~,i~:;auer outros cus V:P.bela do Quartel General da. 2.a ZOIl9,
nham
a ser entregues para a mesma
-Aérea para a da Base Aérea de Natal:
finali cl:ade.
VI - duas funções de Ar tífiee, reArt. 49 O Grupo de Trabalho com
. rerêucia 16 e 20, ocupada por .Josias
o fim de de promover a transferência
Lemos da Silva e Benedicto Annunde órgãos federais para Brasília, por
cíacão Buísíne, respectivamente, da
intermédio da Secretaria, comprovara
. Tabela da Base Aérea do Recife nara
perante o Tribunal de contas da
.a da Ba.se Aérea do Salvador . .
União, as despesas efetuadas ~ con~a
Art. 2.° :Es~ decreto' entrará em
dos quantitativos aplicados, ate o, dia
vigor na data de sua publicação, re28 de fevereiro de cada ano, apos o
'voga das as disposições' em contrário,
encerramento do exercício financeiro.
Art , 59 O presente decreto ~ntr~rá
Rio de Janeiro, 15 de abril' de
0
em vigor 'na data de sua p~bllcfl:G~o.
1959: 138 da Independência e 71'1 da
Art. 69 Revogam-se as dísposíções
República.
em
contrário.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Rio de .taneiro, 15 de abril de 1959,
1389 da Independência e 71Q da ReFrancisco de Mello
pública.
J'USC!!:LINO KUBITSCHEK.

DECRETO NQ 45 _810 AB:lIL' DE

DE

15

DE

Lucas Lopes.

1959

Dispõe sôbre a tiplicacõo de recursos
consignados no Orçamento Geral da
República' para a mudança dos
órgãos Federais para Brasília.

O Presidente da República, usando
da; atvIbuíção que lhe confere o artigo
87, da Constituição, decreta:
Art , ·lQ Os recursos financeiros
destinados à mudança dos órgãos federais para Brasília, consignados no,
Orçamento Geral da União, Sub::mexo
4.02 - Departamento .Administrativo

DECRETO N° 45.811 ABRIL DE

DE

15

DE

1959

Dá nova organização ao Instituto
Superior de Estudos Brasileiros, instituído no Ministério da Educação
8 Cultura pelo Decreto n» 37.608,
de 14 de julho de 1955, moiiiiicaâ»
pelo de W. 41. 500, de 15 de maio
de 1957, dispõe sõbre o seu iuncionamento e dá outras providências.

o Presidente da República, atendendo ao que dispõe o artigo 174 da

Aros no
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oonsütuícão e usando das atrtbuícõcs
que lhe confere o artigo 87, § 1",
daquela Carta, decreta:
Art. l Q O Instituto Superior de
Estudos Brasileiros (ISEE) , instituído

pelo Decreto n- 37 ..6~8, de 14 de. j~lho
de 1955, no Ministério da Educação e
Cultura e diretamente subordmado ao
Ministro de Estado, é um centro permanente de altos estudos poutíccs e
sociais, de nível pós-urnversitário, dotado, para a realização de seus fins,
e na forma dêste Decreto, de autonomia administrativa e de plena liberdade de pesquisa, de opinião e de cátedra ,

Art. 2Q O ISEB tem por finalidade
o estudo, o ensino e a divulgecáo das

ciências sociais, particularmente a
economia, a sociologia, a política, a
história e a filosofia, com objetívo
de aplicar as categorias, os métodos
e os dados dessas ciências à análise
e à compreensão crítica da realidade
brasileira, visando à elaboração de
idéias, normas e projetos que contrrbuam para promover o desenvolvimento nacional.
Art. 39 Dentro das Iínahdades a
que S'8 refere o artigo anteríor compete ao ISEB;
I - Empreender estudos e pesqui-

sas:

Realizar' cursos e contereneias:
Editar puoücacões pertódícas
e obras, originais ou traduzidas;
IV - Promover concursos e conferir prêmios e bôlsas de estudos.
V - Divulgar, por todos os meios
adequados, as atividades e os trabalhos de sua própria elaboraçáo ou
de outrem que atendam aos seus objetívcs ,
rI -

UI -

Art. 4Q As atividades, a que se re·,
.fere o artigo 2" dêste Decreto, exercem-se nos seguintes Departamento,)
Culturais: Filosofia, História, Polítdca,
Sae!ología e Economia.
Art. 5Q AJ3 atividades, a que' Se refere o arnígo 39 dêste Decreto, exercem-se nos seguintes Serviços : Estu'dos e Pesquisas, Cursos e Conferências; Puhlicações: e Divutgaçao.
Art. 6" O ISEB terá um Diretor,
um Conselho Curador e uma Oongregaçào ,
Art. 7 O Diretor do 18EB é designado p~lo Minist~·o da Educação e
Cultura, dentre os membros cio Conselho Curador, por um período de
quatro anos, podendo ser reconduzíQ

~.

.

Art. 8Q O Conselho Curador compõe-se de oito membros, designados
pelo Ministro da Educacão e Cultura,
dentre ciríadãcs de notória competência nos assuntos que constituem objeto das atividades do ISEB.
§ l Q Os membros do Conselho Curador têm' mandato de quatro anos,
podendo ser reconuuzidos ,
§ 29 As funções de membro do
Conselho Curador são consíderacas
serviço relevante
~ 3'1 E' vedado aos membros do
Conselho ourador exe~"~r 35 funções
de professor responsá el pelos De-

paramentos Cultucais

.o ISEB.

Art. 9'1 O Ministro d' Educação E:
Cultura
o Presidente \do Conselho
Curador, 'oobend)-lhe fixar, anualmente, .a gratificação dos membros
dêste ,
Art. 10. A Congregação é constítuida pelos professôres responsáveis
pelos Departamentos Culturais a que
se refere o artigo 4? dêst-e Decreto.
Parágrafo único.
OIS . proíessôres
responsáveis pelos Departamentos Culturais do ISEB são designados pelo
Ministro da Educação e Cultura, por
proposta do Diretor.
é

Art. 11. Compete ao Diretor:
I -:--- A administração geral 'do
ISEB e sua representação admínis-

trativa;
Il - A execução do plano anual de
atividades culturais do 18EB apresentado pela Congregação;
In -- A execução do plano orçamentário aprovado pelo Conselho
Curador e a prestação a êste das
informações que solicitar;
IV - A gestão dos 1'€CUrSC5 do IBEB,
dos cuaís orestará contas ao Tl'iblJIlal
de Contas: por intermédio do Ministério da Educacâo e Cultura, até 50
dias após o encerramento de cao.s.
exercício, e que serão depositados no
Banco do Brasil S.A., em conta. de
Poderes Públicos, nominalmente aberta
ao Instituto Sup-é'l'lor de E.<;tudc5 Brasileiros, depennendo sua movimentação de prévia aprovação, pelo Pre,<;idl"-nt-c' da P...epúplica, do respectivo
plano de aplicação;
V - A convocação, ordinária e extraordinária, do Conselho Curador e
da Congregação;
VI - A admissão do pessoal dO(;€:L".te e doa colaboradores do.s serviços,
ouvida a Congregação ou por proposta
desta;
,
VII - A admissão do pessoal adminístrativo, de acôrdo com os cri-
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VI - Examinar os textos a serem
téríos € dentro do plano orçamentáeditados pelo ISEB, originais brasirio aprovado pelo Conselho Curador;
leíros ou traduções, e decidir. sôbre
VIU - Celebrar acôrdos. com ausua publicação;
.
torização do Ministro da Educação e
VI! Instituir prêmios, concurcultura, com entidades culturais nasos e conceder bôlsas de estudos, de
cionais ou estrang<~iras;
IX - Baixar, OUVido o Cons-elho
acôrdo com o Oonselho Curador, nos
Curador, o Regulamento Ger:11 do
têrmos do item V, do art. 12.
I8EE, aprovado pelo DvTinistro da
Art. 14. Os funcionários públicos,
Educação e Cultura;
civis ou miütares, indicados pelos órX - Baixar, ouvida a Congr~ge,ç§..o.
gãos compet .utes para seguir, em reo Regimento Interno do ISEB. :'pl'c·
gime de tempo integral, os 'cursos revado pelo Ministro da Educação ,e
gulares anuais do I8EB, bem _como
Cultura;
.
os servidores designados para exerXI - Propor, re6PBctivamente, ao
cer as funções de professôres responConselho Curador ou '3. Congrega.cão,
sáveís pelos Departamentos Culturais,
para serem encaminhados à aprovade colaboradores dos mesmos Denarção do Ministro da Educação e Oultamentos ou do Serviço de Estúdos
tura, as alterações do Reg111am~nto
e Pesquisas, e ainda servidores que
Geral ou 10 Regimento Interno, que
forem requisitados para trabalhos nos
~ fizerem necessárias .
serviços administrativos, do ISEB, fiArt. 12 . Comp~te ao Conselho
cam à disposicão do Ministério da;
Curador:
Educação e Cultura. sem prejuízo de
I :- Aprovar, dentro dos r€C~lrSOS
vencimentos e demais vantagens.
disponíveis, o programa anual das
Art. 15. As atividades do Instidespesas:
tuto Superior de E.studos Brasileiros
II - Estan.elecer critérios para disserão custeadas com os seguintes repêndio dos recursos previstos:
III - Apreciar a prestação de concursos: '
tas anual apresentada pelo Diretor;
a) contríbuíções que forem consigIV - Fixar, anualmente, a gratinadas nos orcamentos da União Esrícacão mensal do Diretor;
tados, Munícípíos, entidades paraesV - Fixar o montante dos prêtatais e sociedades de economia mista: .
mios e das bôlsas de estudos, por prob) contribuições provenientes
de
posta da Congregacâo:
aeôrdos e convênios com entidades
VI _. Ajustar acordos .com outros
públicas e .privadas:
órgãos públicos e entidades privadas,
c) donativos, contribuições e legavisando proporcionar recursos extra- , dos
de particulares.
ordinários para a execução dos plaParágrafo único. A aplícaçâo dêsnos de trabalho do ISEB.
ses recursos será feita de acôrdo com
Art. 13. Compete à Congreg~ão:
o plano apresentado,
anualmente,
. I - A orientado cultural do rsEE
e a supervísão de suas atividades dopelo Ministro de Estado da Educação
centes:
e Cultura ao Presidente da RepúII A apresentação ao Diretor.
blica. devendo
entrega da ocntribuícâo ser efetivada nos têrmos do
para aprovação. do plano anual de
atividades culturais do
1SEB:
art. 2(,1 da Lei n Q 1.493, de 13 de deIII - Propor ao Diretor, para <n-: zembro de 1951.
caminharnsnto ao Ministro ia EduArt. 16. No prazo de 60 dias, a
cacão e Cultura, a designaçâo dos
partir da -publícaçâo dêste Decreto, o
protesssôres resnonsáveis pelos Oe
Diretor, nos térmos : do item X do ,
pártarnentos
Culturais que devam
art. 11 deverá baixar o Regulamento
preencher as vagas ocorridas na ConGeral do ISEB.
grerração;
Art. 17. O presente Decreto revoga
o anterior de n9 17.60)7(, de 14 de juIV - Pronor ao Diretor a admtssão do pessoal docente auxiliar e de· lho de 1955, modificado nelo de núcolaboradoras do Serviço de Estllàos
mero 41.5DO. de 15 de maio de 1957,
e Pesquisas:
e tôdas as disposições em contrário.
V - -Propor ao Diretor o conRio de Janeiro, 15 de.abril de 1959;
trato de protessõres e esnecíaltstas
138'· da Independência e 719 da Re~
nacionais -ou estrangeiros nara dar
pública.
_cursos, realizar conferências e colaJUSCELINO' KUBITSCHEK
bO~'ar no Serviço de EstuQos e Pes-

a:

quisas;

Clovis Salgado.
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DECRETO N.O 45.812 ,
'ABRIL DE 1959

DE

16

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
funções' de Tabelas Numéricas Especiais de - Bxtranumeràrio-mensalista do Ministério da Guerra, que
menciona.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. l.0 Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numerieas Especiais de - Extnmumerário-menso:'J.lista
do Ministério da Guerra, abaixo indicadas:
I - uma (1) função de Servente,
rererência 20. ocupada por 'rales
Silva, da Tabela Numérica Especial
de
Extranumerário-mensalista
do
Hospital da Guarnição da Vila Militar para idêntica tabela da Pagador ia
Central dos Inativos e Pensionistas; e
11 - uma (1) . função de Maquíntsta, referência 18, ocupada por
Waldemar Toledo, da Tabela Numérica Especial dê EXtranumerál'io-mensalist a da Rêde Eletrica Piquete-ltetjHbá. para Idêntíca tabela da Fábr íca
'de !L'1jubá.
A: t , 2.° ~ste decreto entrará em

vigo" na data de sua publicação
Art 35' Revogam-se as dísposíçôes
em contrario.
R,lO de Janeiro, em 16 de abnl de
1859; 138.° da Independência e 7 Lo
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Floriano de Lima Brtumer .

DECRETO

N9

45.813 1959

DE

16 DE

ABRIL DE

Transfere junção da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriomensalista do Estabelecimérüo Regional de Subsistência da 9l1- Região
Militar para idêntica tabela do Estabelecimento Regiona2 de Subsistência da 2q. Região Militar ambas
do Ministério da Guerra.

O Presidente da República, usando
d,a atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem r, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica transferido, com o
respectivo ocupante José Pires da Sil-

va, uma função de Artlfice-auxiliar,
referência 18, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
do Estabelecimento Regional de Subsistência da 9~ Região· Militar, para
. idêntica tabela do Estabelecimento
Regional de Subsistência da 2~ Região Militar, ambas do Ministério da
Guerra.
Art. 29 :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação .
Art. 3<;1 Revo~am-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, em 16 de abril de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBrrSCH"EK

Floriano de Lima Brayner

-

DECRETO NQ 45.814
ABRIL DE 1959

DE

16 DE

'T1'ansfere, sem aumento de despesa,
funções ae Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários-mensalistas do Ministério da Guerra, que
menciona.

. O Presidente da .República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
. ,
Art. 1{> Ficam transferidos, com os
respectivos ocupantes,
as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerárlo-mensl'IJista do
Ministério da Guerra, abaixo indicadas:
.
a) Da Tabela Numérica Espécial de
Extranumerário-mensa.lista do Arsenal de çruerra do Rio de Janeiro:
I - para idêntica tabela do Departarnento de Produção e Obras, três
~3) funções de Artífice, sendo uma
O) de referência 19, excedente, ocupada por Octavío Pery dos Santos, e
duas (2) de referência 18, ocupadas
por Edenirces da, Silva Gomes c Cristina .de Abreu' Lima, e uma (1) função
,de Servente, referência 19; excedente,
ocupada por Sebastião Muniz; e
TI --.:: para idêntica tabela da Díretoda de Fabricação e Recuperação.
seis (6) funções de Artífice, sendo
cuas {2) de referência 19, excedentes,
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ocupadas por Haroldo Brandão A Jt:r~
ge Eomtiro da 'Silva, e quatro (4)' do
re'ff'rf-nCl3- 18, ocupadas por NUza Peretra d", Costa, Dayse dos SaT\t,o,> Mon-

teirc. Lucília Lopes e Nayde G·.'::!ça
Gil Peuoira.
b) D~ Tabela N1lmérica E~pecial de
EAtt;;-..,r.ümerário-mensalista da Di.retaria de Fabricação e Recuperaçào, para
idêntica tabela do Departamento de
Produção e Obras, uma (1) função
de Artífice-auxiliar,
rererêncía ln,
ccup.ida por Jair Santana.
P''l.rá~rafo único As run.:Éj?-s de
Artífice e Servente, referência 19, a
que 5~ reterem os itens I e II c~··;"Ve
ai t:c.o continuarão como exced -ntes

nas ~ no~as tabelas,

Art. 2.0 t;;ste decreto entrará em vína data de sua pubttcaç.í».
Art 39 Revogam-se as displlJi·/;CS
em contr árto.

~')r

DECRETO Ni? 45. 81ô DE

DE

16

DE ABRIL

1959

Concede autorização para o iuncionamenta de curso

o Presidente da -R.epública, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87. item I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 23 do Decr2to-Iei
n,v <1:21, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artig'o único.
E' concedida auto. rízacào- para o funcionamento do cur-

so de bacharelado da Faculdade .ae
Direito de ca-rua,rü, mantida pela Sociedade Caruaruense de Ensino Superior e situada em oaruaru, no Estado
de Pernambuco.
Rio de Janeiro, 16 de abril·de 19M:
13-Bi? da Independência e 719 da Re-

pública.

.JUSCELrN'D KUBITSCHEK.

Rio de Janeiro, em 16 de abrU d..~
lS5::;, 131"(,) da Inoependêncía ;~ 71Q da.

Clóvis Salgado.

REP'.Í.b~:N~.

JUSC~L1NO KUBITSCHEK

Floriano de Lima Brayner

DECR.ETO N<? 4-5.815 DE

DE

16

DE ABRIL

1959

Mudança de sede do Quartel-General.
da Artilharia Divisionárutj3

o

das

Presidente de

a~oública.

usando

atríbuíçôes que -lhe confere o
37, inciso I, da Constituição e de

art
acôrdo com o art. 19, da Lei nl? 2.851,
de 25 de agôsto de 1956, decreta:

Art. 1l? Fica mudada para a cidade de Santa Maria. Rio al'2lnde'
do Sul, a sede do Quartel-General da
Artilharta Dívistonáría da 3:]. Divisão
de Infantaria,
Art. 29 ti:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposlcôes em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de abril ele 1959;_
138'? da Independência e '719 da Repú-

blica.
JUS·CEr.TNO . KUBITSCHEK.

Floriano de Lima Brtumer,

DECRETO NQ 45.817 DE 1959

DE

16

DE ABRIL

Declara de utilidade pública, para
efeito de desapropriação pelo Departamento Nacional
de
Obras
Contra as Sêcas, ,área de terreno
necessária à construção do açude
público Barra, no Mttnicipio de Ser~
tatua, Estado de Pernambuco.
.

o

Presidente da R'cpública, usando
o arngo 87, item I, da constituição, e nos
têrmos- do Decreto-lei nv s. 365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,decreta:
tia. atribuição. que lhe confere

Art. 1Q Fica declarada de utilidade'
pública, para efeito de, des:3;propriaçao pelo Departamento NaCIonal ce
Obras Contra as Sêcas, a ár-ea de
terreno com 2.380. 250m2 (dois mi ~
tnões, trezentos e oitenta mil, duzentos e cinqüenta metros quadrados),
representada na planta que com êste
baixa, devidamente rubricada pelo
Dir-etor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração do
Mmístério da víacão e 'Obras Públicas, necessária à construção do açude
público Barra, no Município de &:1'tánía, Estado de Pernambuco, cujos

ATOS DO PODER EXECUTIVO

96

projeto e orçamento foram aprovados
pela Portaria nv 178, de 4 de março
de 1954, do referido Ministério"

Art. 29 Bste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1959;
138y da Independência e 719 da República.

Art. 3Çl Revogam··se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1955:
1389 da IndepenMncia e 71'~ da República.
JUSCELINO KUi3!TSCHEK

Lucio Meira
DE-.::;r-t,ETO N. ~ 45.819

. JUSCELINO KUBITSCHEK

<

DE ABnIL DE

DE

16

1959

Lucu» - Meira
DECRETO NO 45.818 ABRIL ,DE 1959

DE

16 DE

Autoriza a Rádio Ditusora de Cuiabá
Limitada .a alterar seu contrato
wd~.

.

o presidente da República; usando
da atríbuiçâo que 'lhe contere o artigo 87, u!? I, da oonstítuicào, atendendo ao" que requereu a Rádio Dirusora de Cuiabá Limitada, e tendo
em vista o disposto no artigo 5°, numero XII, da mesma oonstttutção,
decreta;
Art. . 1Q Fica a Rádio Dírusora de
Cuiabá Limitada autorizada a alterar
seu contrato social, a fim de permí-.
til' as .seguírites operações;
a)

transferir de:

Iraci Pereira
Ornar Pereira Bar,bosa ..

395 cotas
5 cotas

400 cotas

Total

Para:

o Presidente

da República, usando

ela atrtbuíçâc que lhe confere .0 arligo 87, ítem r, da Constituição, e nos

termos do artigo 23 do Decl'eto-lei
n Q 421, ele 11 de maio de 1938, deereta:
Artigo único. E' concedida autorízação para o. funcionamento dos cursos de nPncias econômicas, sociologia
e política e administração pública da
}·'aculd<ice Católica de Ciências EflO'·
nórnícas mantida pela Associação
Franciscana de Ensino Senhor Bom
Jesus e sítuada em .Ourítíba, no Es-'
tado do Paraná.
Río 1·~ Janeiro, em 16 de abril de
J 959; J 3R. <? da Independência e 71. Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado
DECRETO N.

Dom Fernando Gomes "
Monsenhor Antônio Ribeiro de Oliveira ..... :..
Total

. Concede autorização para o funcionamento dos cursos de ciências
econõmscas, sociologia e política e
administração pública, da Eacuuia»
de Catolica de Ciências üconõmicas,
de curitioa,

I?

45.820

-

DE

16

DE

395 cotas

AERIL DE 1959

5 comas

Concede reconhecimento 0-')$ cursos
de letras anglo-germânicu.s e letras
tieo-latinas da tracuuuuie Calolica
.tie Filosofia de Carruiina Grancte.

" 4<lO cotas

alterar sua razão. social, passando a denominar-se Rádio Difusora
de Goiânia Limitada; e
c) transferir sua sede social de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para
Goiânia, Estado de Goiás.
b)

Art. 29 A interessada fica obrigada a submeter, oportunamente, à
aprovaçâ o do Ministério da Viação e
Obras Públicas os atos legais decorrentes da presente autorização.

o Presidente da Repunuca, usando da atribuição que -lhe contere o
artigo 87, item I, da Constituíção, e
nos têrmos do artigo 23 do Deçr((t~~
lei n. Q 421, de 11 de maio de ]'93d,
decreta:
. Artigo unico , :f: concedido ·."eCl'nhecimento aos cursos de l~iTilS anglo-germânicas e letras neo-Iatmas
da Faculdade Católica ~e F'ílo5'Jíia

Aros
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de Campina 6rande, ruantída pela 12.133,78 m2 (doze mil cento e trinta
Mitra Diocesana e situad-a, em Oam- . e três metros e setenta e oito centípína Grande, no Estado da Pô,raiba.
metros quadrados); 3) as casas número 300, na rua Paulino Nogueira,
Rio de Janeiro, 1$ de abril de 19::9:
da Imobiliária JoSé Gentil S. A.; nú138 . Q da Independência e ~'1. f,- da Remeros 1. 3, 5, 7, 9 e 11. na Vila
pública.
Santa Rita. Gentílândia, de Luiz HiJUSCELINO KUBITSCTIE"~
pólíto Vieira. Imobiliária José Gentil
S. A., Francisco Cavalcante Paula.
Clovis Salgado
Glayton Siqueira Walken e Eliana
Lucia Autran de Freitas, limitando 3.0
norte com- a Universidade, ao sul com
DECRETO NQ 45.821 - DE 16 ~E
!'l. rua Paulino Nogueira, ao nascente
ABRIL DE 1959
com. a mesma Vila Santa Rita e ao
poente com a Universidade, com a
Dispõe sôore a desapropriação de
área global de 753 m 2 (setecentos P.
imóveis destinados a edificações.
cínqüenta e três metros quadrados);
instalações e ~p.rviços da Universi4)
as casas e terrenos adjacentes;
dade do Ceará.
n Q 280. de Wilcan Cavalcante Santos.
e n Q 232. de Maria Nair Moreira C05o Presidente da República. usando .ta. ambas na rua Paulino Nogueira:
das atríbuícôes que lhe confere o arns. 2. 4, 6. 10 e 12, da Imobiliária
tigo 87, ítem 1. da. oonstttuicão. e de
José Gentil S. A., CUvardo Aguiar.
acôrdo com o disposto no Decreto-lei
Antônio Augusto de Noronha Noguei-·
n9 3.365, de 21 de junho de 1941, alra e Léa Brasil dos Santos. na Vila
9
terado pela Lei n 2.786. de 21 de
Santa Rita (Gentilândíaj ; números
maio de 195'6, decreta:
1. 2 e 3, da Imobiliária José Gentil
S. A. e Osmar Santos. na Vida SanArt. 1Q São declaradas de utilidade
ta Luzia (Gentílândía) : ns. 135. 149.
pública, para fins de desapropríação,
159 e .169, da Imobiliária José Gentil
os imóveis. inclusive, benfeitorias Que
S. A. e Idelzutte Ludgero de Oliveinêles existirem. localizados no bairro
ra. na rua N, S. dos Remédios, tudo.
de Benfica. em Fortaleza. capital do
com a área global de 2.735 m 2 (dois
. Estado do Ceará. com .lS áreas, confrontações e características a seguir mil setecentos e trinta e cinco metros
quadrados), limitando ao norte com
enunciadas ou que de fato lhes correspondam e de propriedade das pes- a Universidade, ao sul com a rua
Paullno Nogueira, ao nascente com à
soas indicadas ou Que outras realmente forem: 1) as casas números rua N., S. dos Remédios e ao poente
com a Vila Santa Rita, da Gentílân2.790. de Antônio Jaime Benevides
dia , tudo como consta do processo
Filho: n'.l 2.600, de Antônio Eugênio
protocolado sob número 34.205-59, do
Gadelha; n9 2.694, de Mirio Gadêlha: nv 2.720. de Mário de Alencar
Ministério da Educação e Cultura.
Araríne; e n Q 2.740. de Ary Gadelha.
Art. 2Q Destinam-se os imóveis em
a primeira .na avenida Visconde do
causa a edificações, instalações serCaui:De e as demais na avenida 13 de
vícos da Universidade do Ceará, que
Maio. limitando ao norte com a Umprovidenciará ne sentido de ser efeversidade do Ceará. ao sul com a dita
avenida Visconde do Cauípe e ao po- tivada a desapropriação. correndo, a
respectíva despesa, à conta dos seus
ente com a rua oarapímma: com a
recursos próprios.
área global de 1.735.96m2 (mil setecentos: e trínta e cinco metros e 10Art. 3Q 1l:ste decreto entrará em viventa e seis centímetros quadrados. ~
gor na data de sua publicação, fican2) a propriedade localizada na avedo revogadas as disposições em connida Visconde do oauípe, nÇl 2.854. da
trário.
associação religiosa "Damas da InsRio de .raneír», em 16 de abril de
trução Cristã", limitando ao norte
195·9; 1389 da Independência e 719 da
com a avenida 13 de Maio, ao . sul
.
R,epública.
ao
com a Universidade do Ceará.
nascente com a referida avenida VisJUSCELINO KUBITSCHEK.
conde do Cauipe e ao poente com a
rua
Carapinima, com a área
de .
Clovis Salgado.

e

8
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DECRETO NQ 45-.822 -

DE 16 DE ABRIL DE

1959

Retunvi a concessão de eutnimcnto e dá outras prouiãéncia«

o Presidente da República usando da atribuição
art. 87, nv I da Constituição, decreta:

que

lhe

confere o

Art. 1~ E' renovada para o período de abril a junho a concessão de
suprimento de recursos de que .trata o art. 1.0 do Decreto n.s 45.419, de 12

de fevereiro do corrente ano, ate os seguintes limites:

Cr$
Serviço de Navegação da Bacia do Prata
..
Serviços de Navegação da Amazônia e de Administração do
Pôrto do Fará
,.,
_
.
Lloyd Brastleirc ~ P IN
"
,
,."
.
Companhia Nacional de Navegaçâo Costeira - P IN
.
Outras Empresas Federais, subvencionadas pela Comissão
de Marinha Mercante
.'.. ,
.
Paragraro único.

A ímportáncía de

crs

5'Ü. 945. 61G,OO
112.596.250,00
330.641.383.()O
18-1.282.500,O{)

10.476.430,00

75.372. 642,Cü, indevidamente

fornecrda ao Lloyd Brasileiro l~ IN, no primeiro trtrnestre, j:1 deduzida do
suprimento acima terá a seguinte distribuição:

órs

Serviço de Navega-ção da Bacia do Prata
,
Serviço de Navegação da Amazônia e de Admínístraçào do
Põrto do Pará .'.......................................
Companhia Nacional de Navegação Costeira - P IN .,....

29,161.559,()Q

18. 326. 583.(l0
27.884. 50D,GO

Art. 2'? O grupo de trabalho de qu« trata o art. 2'1 do Decreto 11(1 45.419,
disporá de 45 dias para a conclusão do exame da situaçáo financeira de
cada emnrêsa de navegação, l)'.>cendo requisitar o pessoal técnica' e de
Secretaria nCCeSS2,i'~O para a apuracão dos elementos que se tornarem indíspensáveís.
,
Parágrafo único. O pessoal a que se refere êste artigo será cedido pelas
próprias empresas de navegação.
,
. Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-ções em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de abrü de 1959; 138'> da Independência e
Repúblíca .

71~

da

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Lucia Meira

DECRETO N.o 45.823 ABRIL DE 1959

m: 16

DE

Suprime cargo extinto

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n.s I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do artigo 1fi, alínea n,
do Decreto-lei n'? 3.195, de 14 de aoríl
de 1941, decreta: .
Art~
1l?, FIca suprimido 1 (um)
cargo de Tesoureiro-Auxiliar (Tesouro Nacional). símbolo CC-5, do Qua-

.dro Sunlementar do Ministério da Fazenda, -vago em virtude do falecimento de José Maria de Figueiredo Nogueira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da conta
corrente do Quadro Permanerite do
mesmo Ministério.
Art. 2'? Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de abril de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JU~CELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes

ATOS

DEORETO NÇl 45. a24 ABRIL

DE

16

DE

DE 19'59

Abre, ao Ministêrio da Educactio e
Cultura, o crédito especial de
cr. 12.'ÜOO.O(Kl,OO, para o fim que
especifica.

o

Presidente da República, usando
da autorização contida no artigo 1o
da Lei n> 3.481, de 5 de dezembro de
19&8, e tendo ouvido o Tribunal de
oontas nos têrrnos do artigo 93 do
Regulamento Geral. de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 • E' aberto, ao Ministêrio da
~ducação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 12. OG:O . Ü'OO,(}() (doze mílhôes dê cruzeiros), como auxílio à
oonrederação Brasileira de Desportos.
Art. 2Q• O auxílio de que trata o
artigo precedente será entregue à
Confederação Brasileira de Desportos
e . destina-se ao atendimento de despesas com os campeonatos nacionais
e partícípaçáo do Brasil em, competições internacionais autorizadas pelo
Conselho Nacional de Desportos, já
realizadas e a realizar-se.
Art. 30. f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de abril de
19:59; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

99
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Kum'I'SCrIEK

Clovis Salgado

bro de 1944 e no Decreto nl? 41,019,
de 26 de fevereiro de 1957,
Ccnsiderando que pela Resolução
nv 1.612, o Oonselho Nacional de
Águas e Energla Elétrica reconheceu
a conveniência da medida, decreta:

Árt. 1Q Fica autorizada a. Companhia Fôrça e Luz de Pompéu S. A.

a constrtuír hipoteca sôbre os seus
bens e instalações, em favor do nancc
do Brasil S . A.
Parágrafo· único.' ~sse emprf'l:lLlma
se destina à construcâo de uma linha
de transmíssâo para" fornecimento de
energia elétrica à cidade de F ompéu,
Estado de ,Minas Gerais.
Art. 2~ A concessionária deverá
apresentar à Divisão de Águas, do
Deoartamento Nacional da Produção
Millcral. do Ministério da Agrrcuttura, para fins de averbação,
traslado do contrato do empréstimo a ser
firmado.
Art. 3(/ 1tste Decreto entra em vigor na data de sua publicaçàn.
Art. 49 Revogam-se as di.':ipIJGlÇóes
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1959.
138 9 da Independência e 71 9 da República.

°

JUSCELINO KUBITscmm:.

Mario

Meneghet~i.

DECRETO :N<? 45.826, DE 17 DE
ABiUL DE 1959
Autoriza a c~l>l>aó gP1[ui-ta ao
que menciona, sitnuulo no

Lucas Lopes

terreno

Distru»

.FederaL

nEORETO
DE

N~

45.825
ABRIL DE 1959

DE

13

Autoriza a' Companhia Fôrça e LuZ
de pompéu S. A. a constituir hipoteca sôbre os seus bens e instalações em favor âo. Banco ,do Brasil Sociedade Anônima.

O Presidente da República, usa,ndo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r; da oonstítuíção e
de acôrdo com o disposto no Decreto-lei nv 7.062. de 22 de novem-

O Presidente da República, usaml:0
da atribuição que lhe confere o artígo 87, número 1, da oonstituíçâo, e
de acôrdo com os artigos 125 e 126 do
Decreto-lei nl> 9.760, de 5 de setembro
àe 1946, decreta;
- Ar'G. l Q Fica autorizada a cessão
gratuita à "Arte de Teatro e Música".
do terreno nacional interior com a
área de 2. 53'Ü,OOm2 «íoís mil quinhentos e- trinta metros quadrados),
situado na Rua Jardim Botânico, esquina com a Rua Major Rubens Vaz.
no Distrito Federal, tudo de acôrdo
com a planta e demais elementos técnicos constantes do processo protoco-
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lado no Ministério da Fazenda sob o
número 297. D06, de 1952.
Art. ~9 Destina-se o terreno' a que
se refere o artigo anterior à construção de prédio para instalação da sede da entidade cessionária, tornandose nula o, cessão, sem direito a qualquer indenízaçâo, se sobrevier a sua
dissolução ou extinção, se o referido
terreno não fôr utiIizado dentro do
prazo de 5 (cinco) anos, se lhe fõr
dada, no todo ou em parte, aplicação
diversa da que lhe
destinada ou,
ainda, se houver inadimplemento de
é

.

cláusula do têrmo contratual, que de-

- verá ser lavrado em livro próprio do
Serviço do Patrimônio da União.
Rio de Janeirc, 17 ele abril de ~959:
1389 da Independência e 719 da República.
i
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Laves

DECRETO N. 9 45.827
DE ABRIL DE 1959

DE

17

Autoriza o Serviço do Patrimônio doa
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no MuniCípio de Ipiaú; 120 Esttuu» da
Bahia.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar87, n 9 I, da Constituição. e
de acõrdo com os arts. 1. 165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
,Art. 1. 9 Fica o Serviço do Patrírnõnío da União autorizado a aceitar, mediante retificação e ratificação
da respectiva escritura, a doacão que
o Município de Ipiaú, no Estado da
Bahí , fêz à União Federal, do terreno com a área de 820 m2 (oitocentos
e vinte metros quadrados), situado na
rua Juracy Magalhães, naquele Município, tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda, sob o
nQ 18.397, de 1958.
Art. 2. Q Destina-se o terreno a
que se refere o artigo anterior a uma
Agência Postal-Telegráfica local, cujo
prédio já foi construído,

DECRETO N.9 45.828 - '
DE ABRIL DE 1959

DE'

17

Altera a lotação de repartição atendida pelo oiuuiro Permanente âo
Ministerio da Fazenda.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição, decreta:
Art. 1. 9 Fica alterada a lotação
numérica e nominal de repartição
atendida pelo Quadro Permanente-do
Minístérro da Fazenda, aprovada pelo
Decreto n. 38.673, de 27 de janeiro
de 1f}56, para efeito de ser transferido um cargo da carreira de Bibliotecário-Auxiliar, da Lotação Permanente da Biblioteca do MinistérIo da Fa~
zen da para igual lotação da Delega.
eia FlS2al do Tesouro Nacional no
Estado de Minas Gerais.
Art. 29 .:E:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de abril de
1959: 138.9 da Independência e 71. 9
da República.
ç

JuscELmo KUBITSCHER:

Lucas Lopes

tigo

Rio de Janeiro, em 17 de abril de
1959; 138.() da Independência e 71. 11

da República.

-

JUSCELINO KunITSCHEK

Lucas Lopes
Lúcio Meira

:>EOPvETQ N.o 45.829 ABRIL DE 1959

DE

17

DE

'rranetorma o a." RA 75 Mon e os
39 e 79 GA 75 Cavem uniaaâes motorizadas.

O Presidetne da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
de acôrdo com o art. 19 da Lei número 2.581, de 25 de agõsto de 1956,
decreta:

Art. 1.0 Ficam transformados em
4.° Regimento de Obuses 105 mm, 3.°
Grupo de Canhões 75 mm Auto-Icebocado e 7.° Grupo de Canhões 7f> mm
Auto-Rebocado, respectivamente, os

atuais 8.° Regimento de Artilh3,~l."a 75
Montado, com sede em Pouso A.legre
(Minas Gerais) e 3.° e 7.° G!'ltpoS de
Artílharía 75 a Cavalo, o prícnerro dos
grupos com sede em Alegrete ~ ,) .5egundo em Ijuf, ambos no Rio Grande
do Sul.
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Parágrafo único." O Ministro e a
Guerra tomará as medidas necessá. rias à etetívação dêste ato.
Art. 2.;> Êste decreto entrará em
vigor a partir de 1.0 de junho de
1959, para o Regimento e o segundo
dos grupos citados e a partir de 1.0
de janeiro de 1960, para o 3.0 Gru po
de oannões 75 mm Auto-Rebocado.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1959;
133.° da Independência e 71.° la República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Flol'iano

de

Lima Brayner

DEORETO N.9 45.830
DE ABRIL DE 1959

DE

17

Dá nova reüação ao art . 51? ao Decreto 12.1? 42,315, de 20 de setembro de 195'1, que reçulamenta a Lei
n.s 3. ()39, de 2'0 de dezembro de
1956, na parte relativa às emprêsas
de taxi aéreo.

o Presidente da República, usando
da atribuicáo cue lhe contere o artigo 8'1, inciso r, da éonstituição,cte-

exceda do total da cota-parte
atribuída à emprêsa no primeiro
ratern feito nos têrrnos dêste regulamento.
§ 3. <:> A Diretoria de Aeronáutica Civil exigirá a apresentação,
pela emprêsa, dos elementos que
julgar necessários para segura
apreciação do plano que lhe fôr
SUbmetido, "recusando sua aprovação se não o considerar justírícado satisfatoriamente,
§ 4.1? Os limites estabelecidos
no § 1. <:l poderão ser elevados
pela Diretoria de Aeronáutica
CiVIl. se as circunstâncias peculiares a cada emprêsa o -aconselharém ,
§ 5,9 Para efeito de aplicaçáo
dêste regulamento, entender-se-,
ão por material de vôo osacessóríos e sobressalentes, inclusive
motores, necessários para utilização das aeronaves?
Art. 2 Q 11:ste decreto entr?,rá em
.vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarío.

Rio de Janeiro. em 17 de abril de
138,9 da Independência e 71.9
da República.
1959;

JuscELrno

ereta:

Art. le.> O art. 51? e seus parágrafos do Decreto n.v 42.315, de 20 de
setembro de 1957, passam a vigorar
com a seguinte redação:
u Art.
5. '? A emprêsa beneficiada deverá submeter à aprovacão da Diretoria de Aeronáutica
Civil o plano de reequipamento e
reanarelhamento da sua trota,
Instruindo-o com dados relativos
às aeronaves e ao material de
vôo a adquírir e aos respectivos
custos em moeda nacional, não
sendo admitida a aquísíção de
aeronaves usadas ou recondícíonada,'),
§ 1. <? No plano poderá ser ineluído material de vôo para manutençâo da frota da emprêsa,
estimado necessário para um período não superior a dois anos e
cuj o custo total não exceda de um
têrço da contribuição que lhe
couber.
§ 2,I? Se êsse plano comportarpagamentos escalonados em dois
ou mais anos, até 5 anos, a sua
aprovação ficará condicionada a
que cada pagamento anual não

101

KUBITSCHEK

Francisco de MeZlo

DECRETO 1'1,0 -15.83J.
ABRIL DE 1959
Abre· ao

Ministério

da

DE

18

DE

Eazeruia

o

"Crédito extraordinário de Cr$ .. '.
50.000.000,00.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Consti tuíção ~e
deral:
Considerando a calamidade que assola municípios da área rronteiríca do
Estado do Rio Grande do Sul, em
conseqüência da enchente e do transbordamento de diversos rios da regíão: e
.
Tendo em vista o que dispõem o
parágrafo único do art. 75 da Constituição e o art. 94 do Regulê,mento
Geral de Contabilidade Pública, bem
como a decisão do Egrégio Tribunal
de Contas, em sessão de 17 do corrente, decreta'
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério
da Fazenda o crédito extraordinário

102

ATOS DO PODER EXECUTIVO

de 01'$ 50.000.000,00 (cinqüeeita milhões de ~ruzeiros), para atender as
populações de áreas fronteiriç.as do
E.stado do Rio Grande do Sul, vitimas
das enchentes de diversos rios que banham a região.
Art. 2.0 A importância correspondente ao crédito de que trata o presente decreto será entregue ao Governador do Estado do Rio Grande
do Sul, que poderá distribuí-la aos
Prefeitos das cidades atingidas, para
empregá-la na aquisição de alimentos e medicamentos, bem como no
amparo a famílias eJesabrigadas e na
aquisição de sementes a: serem distribuídas a agricultores que tiverem suas
.plantações der truídas,
Art. 3.'> O presente decreto entrará

em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em, 18 de abril de
1959; 138.° da Independêncta e 71.° da
República.
JUSCELL'\TO KUBITSCHEK o

Lucas Lopes.

DECRETO

N9 45.832 ABRIL DE 1959

DE

20 DE

Cria o Conselho do Desenvolvimento
o Grupo Executivo para Aplicação de Computadores Eletrônicos
(GEACE) e dá outras providências.

O Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica criado no 'Conselho do
Desenvolvimento o Grupo Executivo
para Aplicação de Computadores Eletrônicos (GEACE)
Art. 2l? O GEACE tem por finalidade:
a) incentivar, no pais, a instalação
de Centros de Processamento de
Dados, bem como a montagem e falrricaçâo de computadores e seus componentes;
b) orientar fi' instalação de um Centro de Processamento de Dados a ser
criado em órgão oficial adequado;
c) nromover o intercâmbio e troca
de ínformaeões com entidades estrangeiras congêneres.
Art. 39 São atribuicôes do GEACE:
a)
examinar e dar parecer sôbre
todos os projetos singulares rerereno

tes à instalação, no pais, de Centros
de Processamento de Dados e encaminhar êsses projetos, quando aprovados. aos órgãos encarregados do
contrôle do comércio e câmbio para
as necessárias providências executivas;
b)
examinar, discutir e aprovar,
privativamente. os projetos singulares referentes à; instalação, no país,
de fábricas de equipamento eletrônico de cálculo ou suas componentes,
encaminhando êsses projetos .na forma e para os fins prescritos na alínea
anterior},
c)
recomendar aos órgãos oficiais
,competentes, quando necessário, a
concessão de créditos a entidades que
se propuserem instalar, no país, Centros de Processamento de Dados. fabricar equipamento ou componentes,
desde que os respectivos projetos hajam sido aprovados pelo GEACE;
d) supervisionar a execução dêsses
projetos;
e) . promover e coordenar estudos'
sôbre nomenclatura. revisão de tarifas aduaneiras, classificação de mercadorias, por categoria de importação, normalização de materiais, relação de tipos. preparo de mão de
obra especializada e de técnicos, suprimento de matérias primas e de bens
de produção, estatísticas, medidas tributárias e legislativas, mercados. custo
de produção. mostras e exposições,
além dos demais aspetos de interêsse
para os Centros de Processamento de
Dados e a indústria de equipamentos
e componentes.
Art. 4 9 São membros natos do
GEACE:
a) o Ministro da Educação e Cultu.za, (Presidente) ;
b) Chefe do Estado Maior das Fôrças Armadas;
C) Presidente do Conselho Nacional
de Pesquisas;
d) Diretor da Superintendência' da
Moeda e dei Crédito;
. e) Presidente da Confederação Nacíonal da Indústria;
j) Presidente da Confederação Nacional do Comércio:
,
g) Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
Parágrafo único. Os membros do
G EACE poderão delegar seus poderes
a representantes .credenciadcs mediante notificação feita ao Secretário-Geral do Conselho do Desenvolvimente.
o

Aros
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Art. 59 Fica estabelecido o prazo de
trinta (30) dias para a elaboração,
pelo Conselho do Desenvolvimento, do
regulamento do presente decreto.
Art. 6C? Todos os órgãos da administração federal deverão prestar ao
GEACE a cooperação que lhes fôr
'solicitada, inclusive sob a forma de
trabalhos técnicos.
Art. 711 O Secretário-Geral do Conselho do Desenvolvimento tomará as
medidas necessárias para :3, pronta
ínstalacâo e funcionamento do G. E.
A, C,

~E.

Art, 89 Revogam-se as dísposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 1959,
138C? da Independência e n Q da Re-

pública,

JUSCELINO KUBITSCHEK

CyriUo Junior
Jorge do Paço tãatoso 'Maia
Floriano de Lima Braimer
Lucas Lopes .
Clovis Salgado
Fernando Nobrega
Francisco de IV1ello
DEORETO N, 9 45.833 ABRIL DE 1959

DE
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EXECUTn'o
DECRETO N<:> 45.834 A:iRIL DE

DE

22

DE

1959

Transfere, sem aumento de ,despesa,
junção de Tabela Numérica EspeciaJ. âe Extranumerário-mensahsta
do Ministério da Guerra.

O Presidente da República. usando'

da atríbuicão, aue lhe confere o artigo 87, ítem I~· da Constituiçáo, deereta :

Art. 1.Q Fica transferida, com o res-

pectivo ocupante João Batista

Rodrigues, uma função exced.ente de Al.·~
tífice, referência 22, da Tabela Nu~
méríca Especial de Extranumeràrlo~
mensalista do Arsenal da Urca, para
idêntic2. tabela' do Hospital da Guar~
nição da Vila Militar, também em
caráter excedente, ambas do Ministério da Guerra..
Art; 2.9 este decreto entrará em
vigor na data de sua pubncacao,
'
Art. 3.9 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de abril de
1959; 1389 da Independência e 719 da
R'epúb1ica,
JUSCELINO

20

KUBITSCHEK

Floriano de Lima Bratmer

"Transfere junção da Tabele, Num'.i-

rica Bspeciai

de

Extranumerário-

Mensalista do Hospital de AeTo-nàuiica de Belém para a do Se?'viço Geral de Expediente e Arquit-»
da Aeronàutiea,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art , 1. o
Fica transferida uma
função de artífice, referência 21,
ocupada por. Ruth de Oliveira Cavalcanti, da Tabela Numérica EspeeiaJ
de
Extranumerário-Mensalista
do
Hospital de Aeronáutica de Belém
para) a do Serviço Geral de E:{pe~
díente e Arquivo da Aeronáutica.
Art , 2 .9 í!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua 'publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de abril de
'1959; 133. Q da Independência e 71. Çl
.da República.
JUSCELINO KUBITSCHEIC

Francisco de Melo

DECRETO NQ 45.835
ABRIL DE

DE

22

DE

1959

Tmns!ere sem aumento de despesa,
junções de Tabelas Neméricas, Especzazs de Extranumerário-Mensalista do Ministerio da Guerra, que
menciona.

o Presidente da

República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição, deCl'êta:
Art. lº FIcam transferidas, com os

respectivos ocupantes, as seguintes
rur.côes das Tabel3.s Neméricas Especiais de Extranumerário-mensalista
do Ministério da Guerra abaixo índi-

cadas:

I ' - uma (1) função de Artífice,
referência 18. ocupada por José Gonzaga de Oliveira. da Tabela Numérica
Esoecial de Extramimerário-mensalista ~ do Quartel General da 11,1 Divisão
de Infantaria para idêntica tabela do
Hospital de Guarnição de Vila Militar; e
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TI - uma (1) função de Marinheiro. referência 18, ocupada por Antonio Jacinto Felix. da 'Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do 239 Batalhão de Caçadores
para idêntica tabela do Quartel General da 1{):). Região Militar.
Art. -2(1 f:;ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, em 22 de abril de
1959, 133 9 da Independüncia e 719 da
República.

Art. 3.0 O presente decreto entrará
em vigor na data de SUa. punncacão,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959;
1389 da Independência e 7l1? da República.
J~SCELINO KUBITSCh"'"EK.

Floriano de Lima Brainer,

DEOREIT1O N. (I 45.837
ABR!L DE 195'9

DE 22

DE

c'

JUSCELINO KunrTSCHEK.~

Floriano de Lima Brayner.

DEORETO N.Q 45.836 - DE 22 DE
ft-BRIL DE lS59
Declara de utilidade publiCa e autoriza a sua âeeaproimação imóvel.
nue menciona, situado na Cidade
de Bauru, Estado de São Paulo, necessário ao Serviço do Exército.

o Presidente da Repúblic;)" tendo
em vista o § 16 do art. 141 da oonstituicão Federal e usando das atrí-buíções que lhe confere o item I do
art. 87 da mesma Constituição, decreta: '
Art. lI? lt declarado de utilidade
publica, para. fins ele desapropriaçâo,
de acôrdo COm o art. 6.9 , combinado
com as letras a e m. do art. 5°,
tudo do Decreto-lei n.« '3.365, de 21
dê junho de, 1941, o imóvel da Rua.
Bandeirante TI.O 3-55, na oídaue de
Bauru, Estado de S. Paulo, com dois
prédios e demais benfeitorias, medmdo -o terreno vinte e dois metros de
frente; tendo igual extensao nos fundos e quarenta e qua tro metros, de
cada laào e pertencente 20 Senhor
Anthero Donnini, pêlo preço total de
ors 1. 300.000,00 (unl milhão e trezentos mil cruzeiros) e tudo de acordo COm os elementos constantes do
prOCf:SSO protocolado no Ministério da
Guerra .sob n. 2::L712-S'7 - G:?b.
IvLG.
Art. 29 O imóvel em aprêco destina-se à 2~ Região MiEtar e Ministério da Guena.

Classifica localidade do Território
Nacional, na Categoria "A" prevista no art. 122 (ia Lei n Q 1.316,
de 20 de janeiro de 1951.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo &7, inciso I,' da Constituição
Federal e nos têrmos do art. 122,
da Lei n. Q 1. 316, de 20 de janeiro de
19'5-L~ecreta:
Art. 1. Q Em complemento ao Decreto n.v 3'5.5'Ü9, de 17 de maio de
19'54, é classificada na Categoria. "A" .
a localidade de Nioaque, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2 . Q f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, re- vogadas as disposições em contrário.
. Rio de Janeiro, DF, 22 de abril de
18M; 133. Q da Independência e 71. Qda República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Floriano de Limá Brayner.

DECRETO N9 45.338
nr;: 22
ABRIL DE 1950

DE

Dispõe eõbre tempo de serviço nacional relevante.

o

Presidente da República usando-

da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso l, da constítuíçâo, de-

creta:
Art. 1. 9 Seja acrescido à letra a
do n Q 3, das "Instruções" para o preenchimento da ficha de selecào de
candidatos ao ingresso no QOA QOE. aprovadas pelo Decreto núme-,
1'0 '42.251, de {) de setembro de 1957
e alterado pelo Decreto nv 44.1€3,

ATOS

no PODER

de 25 de julho de 19'58, em seu artigo 2. '\ o seguinte:
- Tempo de serviço prestado em
Unidade, cuja missão seja considerada em "Serviço Nacional Relevante" ~Coeficiente - 1. Será computado somente quando constar das alterações do candidato que tal tempo
foi mandado contar corno "ServIço
Nacional Relevante".
Art. 2. Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959;
138.9 da Independência e 71. 9 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Floriano de Lima Brayner.

ângulo interno de 135Q com o precedente, mede 70,SOm e confronta com
uma praça sem nome lado direito,
normal ao alinhamento da Avenida
Pasteur, mede 167,5üm e confronta
com terreno da União; o lado esouerdo mede 103,50m, e forma com o
alinhamento da praça sem nome o
ângulo interno de 135 Q , confrontando
com terreno da União; os fundes
confrontam com o Morro da Urea ,
Área - 13. 892,~6m2.
Art. 4Q Fica
Ministro da Guerra;
autorizado a baixar atos admlntstratívos para o perfeito atendimento das
medidas executórias decorrentes do
presente decreto.
Art. 5'1 O presente decrete entrará
em vigor na data doe sua publicação,
revogadas as dísposícões em contrá-

o

rio.
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DECRETO N'I 45.839
ABRIL DE

1050

EXECUTi\'O

DE

22

DE

1959

Fixa a natureza especial do Edifício
da Praia Vermelha e delimita a
área sujeita à Aâminietração Militar na qual se' encontra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1'1 O Edifício Praia Vermelha
(EPV) é um Estabeleclmento Míhtar,
de natureza especial no âmbito do
Exército, destinado a completar, sob
o ponto de vista doe a~sistênci~ s?cíal,
as ínstalacões das Escolas Tecmca e
d Comando e Estado-l'!,'!aior do Exército, possibilitando aos_ oficiais .
alunos dessas organízacões de ensino
militar superior, quando acompanhados de 8U25 famílias. acomodações
condignas, nesta Capital, sob a forma
d-: apaa-tamentos,
utilízáveis até a
conclusão dos respeeti VDS cursos .
Art. 2'1 O Administrador do Edifício será um Coronel da Ativa e contará com o nessoal, instalações e recursos de tôda espécie que lhe forem atribuídos para o fiel cumprimento de sua missão.
Art. 3~ O lugar sujeito à administração militar, aqui denominado Edifício Praia Vermelha, compreende,
além do próprio edifício, a área deIímitada como se segue: "A frente é
comnosta de 2 alinhamentos retos o 1'1' de 44m confrontando com a
Avenida Pasteur, o 2~, que forma o.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959;
I3S'? da Independência e 719 da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Floriano ãe Lima Brauner

DECRETO N,'" 45.840
ABRIL

DE

DE

22

DE

1959

Autoriza a
Alumínio Minas aerai«
S. A. a fazer
cessão de energiaelétrica d Companhia Viçosense riFôrça e Luz.

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I, da Constituição;

Considerando que, pela

,

Resolução'

n.o 1.507, de 17 de julho de 1958. a
medida foi julgada conveniente pelo

de

Conselho Nacional
gía "Elétrica, decreta:

Aguas e Ener»

Art. 1.0 Fica autorizada a Alumínio Minas Gerais S. A. a ceder, pelo'
prazo de cinco anos, à Companhia Vicosense de Fôrça e Luz, da energia
que recebe da Centrais E.létricas d~'
Minas Gerais S. A .• suprimento ate
o Emite de 1.200 kVA.
Art. 2.° O preço da energia cedida
será ifl'Ual ao valor da tarifa que f9r
devida pela Alumínio Minas GeraIS
S. A., sem qualquer majoração.
Art. 3.° O presente Decreto substitui o de n. 'I 44.368, de 26 de agôsto
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de 1958, e entra em vigor na data de
.sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições

em con trárío ,
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959;
138.° da Independência e 71.° da Re.púbuca.
JUSCELIN o KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,

DECRETO

N . Q 45. g41 ABRIL DE 18,59

DE:

22

DE

.Declara a caducidade da concessão
de que é titular a Emprêsa Fôrça
e Luz âe Campos Gerais Limitada para explofar os serviços de
energia elétrica em campos Gerais, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I. da. Constituição, e
.nos termos. do art. 168, inciso III
-do Código, de Aguas (Decreto número 24.643, de 10 de júlho de 193'D:
Considerando que a concessionária
.ínterrompeu a prestação de serviços,
por mais de setenta e duas horas,
.sem matívo de, fôrça maior, aban'danando-os por completo, decreta:
Art. 1. o Fica declarada, com fun.damento no item IH do art. 168 do
.Código de Aguas, a caducidade da
concessão outorgada à Emprêsa Fôr.ea e Luz de Campos Gerais, Limitada, para explorar os serviços de energia elétrica em Campos Gerais, Estado de Minas Gerais.
. Art. 2.9 i:;:ste Decreto entra em
vigor na data da sua publicação.
Ar~. 3. 9 Revogam-se as disposições
em contrario.
,
Rio
Janeiro, 22 de abril de
1959; 138 9 da Independência e 71Q
da República.

de

JUSCELINO

KUBITSC:HEK.,

Ma1'io Meneghetti.

DEOREl'O N. 9 45,812 ABRIL DE 1959

DE

22

DE

outorga à Prefeitura Municipal de
Campos Gerais, Estado de Minas
Gerais, concessao para distribuir
energia elétrica e dá outras providências.

O presidente da República, usando
da .atríbuíção que lhé confere o ar-

tígo 37, inciso T, da Constituição, e
nos têrmos do art. 5.9 do Decretolei n. t;l 852, de 11 de novembro de
1938. decreta:
Art. 10 É outorgada à Prefeitura Municipal de Campos Gerais, Estado de
Minas Gerais, concessão para distribuir energia elétrica na sede do
município, ficando autorizada a construir uma linha de transmissão a
fim de receber suprimento da. Centrais Elétricas de Minas Gerais S.
A.

(CEMIG).

Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas as características técniC9.S da instalação.
Art. 2 9 A presente concessão ficará sujeita às disposições do Deereto n , 9 41.0'19, de 2,6 de fevereiro
de 1:957, que regulamenta os serviços
de energia elétríca.
Art. 39 Caducará o presente título, independente de ato declarató. rio, se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias. dentro do prazo de cento e oitenta (1S0) dias, a contar da data da
publicação dêste Decreto, os estudos,
projeto e orçamentos relativos aos
sistemas de transmissão e de distribuição e equipamentos auxiliares.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (3,0) dias, contados da publicação
\ do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
UI Requerer à D i v i são de
Aguas, do Departamento Nacional da
Producão Mineral, do Ministério da
Agricultura, mediante arquivamento
da certidão comprobatória, a averbação do registro no Tribunal de' Contas, dentro de sessenta WO) dias do
registro.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4'? As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Águas.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, deverá a concessionária requerer ao Govêrno Federal que a mesma seja renovada, na forma que, no
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respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. t;Q A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro,
do respectivo contrato, pelo Tribunal de contas.
Art. 79 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 22 de abril de
1959; Inº da Independência
da: República. .
JUSCELINO

e

719

KUBITSCHEK.

ABRIL

DE

DE

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

Mario M eneçhetii,

DECRETO N° 45.813

II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados T.l€lo
Ministro da Agrtcultura.
'
Parágrafo único. Os prazos' nos
quaís se ref-el'e êste artigo poderão
ser prorrogados palo Ministério d:1.
Agricultura.
Art. 39 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publtcacão.
Art. 4. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959'
1380 da Independência e 71? da P.,e~
pública.
'

22

DE

1959

Autoriza a São Paulo Light S ..A .' serviços de Eletricidade a' construir uma linha de transmissão ..

o Presidente da RBpública, usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
87, Inclso I, da Constituição, e nos
térmos do Decreto-Ieí no 2.059, de
5 de março de 1940,
Considerando que a medida pleiteada foi julgada conveniente pela.
. H:esolução n Q 1. 588 - Conselho Nacional de Águas' e Energia Elétnca,
decreta:
Art. V' Fic.:1 autceízada. a São
. Paulo Light S. A.
Serviços de
Eletricidadoe a construir uma HnM
de transmissão de energia' elétrica,
entre a linha-tronco existente Mogi-São Caetano
e a futura
subestação de Vila Ema, no município da Capital do Estado de São
Paulo.
'
Parágrafo único. Por ocasião da
aprovação das plantas e projetos oelo
Ministério da Agricultura serão E1xadas as demais oarecterfsticas técnicas
das obras autorizadas por êste 'deereto.
, Art. 2.0 Caducará a presente autorrzação, independente de ato declaratórío, se a concessíonárla não cumprir as seguintes condições:
I - Apresentae à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da ·i?r"~
dução Mineral, do Ministério ci~
Agr icultura, dentro de noventa (~O l
d}as, a 'contar da data da pubücacão
deste decreto, os estudos, projetos e
orçamentos.
'

DECRETO

N9
ABRIL

45.844 - .DE 22
DE 1959

DE

Declara públicas de uso comum, do
dominio da União e do Estado do
Ceará, as águas do rio J1.'IundaÚ.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confel:e o artigo . ~7, inciso I, da Constituição, e
nos termos do art. 59 do Decreto-lei
nl? 2.281, de 5 de junho de 1940 e
Considerando que o edital de ~las
sificaç.~o. do curso dágua publicado
no Diàrio Oficial de 9 de dezembro'
de 1957 e retírícado no Diário Oficial de 26 de dezembro de Hl57 não
suscit0l! qualquer contestação ou reclamaçáo ;
,
Considerando que o Conselho NaCiO?al de Águas e Energia Elétrica
opinou pela classificação constante
do mesmo edital, decreta:'
Art. 1Q São declaradas públicas,
de uso comum, do domínio da União
na parte marítima e do domínio do
Estado. do Ceará no restante do seu
curso, as águas do curso -dencmínado "Mundaú" em tõda a sua extensão, que nasce no município, de
Uru~uretama, limita o município de
Itapipoca com os de Uruouretama e
Trairi e se lança no Oceano Atlântico.
Art. 2Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. .. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de
1959, 1389 da Independência e 71o da
R.epública.
JUS8ELINO

KUBITSCHEK.

Mário M eneonetti,
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DECRETO

N9 45. E45 ABRIL DE·1959

DE

22

DE

Declara públicas de uso comum. do
dominio do Estado de Minas Gerais. as áçnias do rio "Serra Azul".

(} Presidente da Repúblir.a, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constdtuiçâo, e nos
térmos do art. ;:'9 do Decreto-lei número 2.281, _ de fi de junho de 1940. e
Considerando que o edital de classifícaçêo do curso dágua publicado no
Diário Oficial, de 16 de abril de 1951:
não suscitou qualquer contestação ou
reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas P. Energia Elétric3I'
opinou pela classíficacâo constante do

mesmo edital, decreta:
Art. 19 São declaradas públicas de
uso comum, do domínio do Estado de

Minas Gerais. as acuas do curso denommado "Serr3. Azul" em tõda d.
6Ua extensão, que se acha. íncluido
no munícipío de Mateus Leme e e
tributário pela margem esquerda do
?araopeba,
.

Art _ 29 ~ste decreto entra em vigor
na data de sua puhlicaçao ,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959;
1389 da Independência e 719 da Re-

pública.
JUSCELINO

opinou pela classíf'ícacâo constante
do mesmo edital, decreta:
Art. 19 São declaradas públicas de
uso comum elo domínio do Estada do
Paraná as águas do curso denominado
"Vermelho" em tõda a sua extensão,
que nasce no município de Ro~ândia,
limita-o com o município de Cambé,
percorre Bela Vista do Paraíso, limita o munícípío de Florestópolis com
os' de Bela Vista do Paraíso e Alvorada
do Sul, limita ainda o município de
Porecatu com o de Alvorada do Sul,
e é tributário pela margem esquerda
do Paranapanema ,
Art. 2.° ltste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 22 de abril ae J959,
0
Q
138 da Independência e 7l da República.
JUSCELINO

KUBITSCH!':K

Mário Meneghetij

DECRETO

N9 45.847 Do!: ABRIL UE: 1959

DE

22

Outorr;a à Prefeitura Municipal de
Conceição das Alagoas concessão
para o aproveitamento da energia
hidréiulica da cacnoeira dos Coelhos, existente
no rio
Uberaha,
distrito de Conceição das Alaçcas,
município do mesmo nome, Estado
de !~:rinas Gerais.

KUBITSCHEK.

Mario M eneçheiti,

DECRETO N9 45.846
AERIL DE 1859

DE

22

DE

Declara públicas de uso <omusn, do
domínio do Estado do Paraná, as
águas do -rio "Vermelho".

o Pl'esidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
~o 2 281, de 5 de. junho de H>40, e
Considerando que o edital de" classificação do curso dágua publicado
no Diário Oficial. de 8 de março de
1953 nâo suscitou qualquer contestação ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energ~a Elétrica

o Presid.,;nte da República, usando da atrtouíção que lhe confere o
art , 87, inciso T, da constituição,
e nos têrmos do art. 150 do Código de Aguas (Decreto n() 24.643,
de 10 de julho de 1534), decreta:
Art. 19 f;' outorgada à Prefeitura
IVIllnicipal clt". ooncetcão das Alagoas
cOnCeBS8.0 para o aproveitamento da
energia hidráulica da cachoeira dos
Coelhos, existente no rio Uberaha,
. distrito de .Conceição das Alagoas,
municipío do mesmo nome, Estado
ele Minas Gera,is, respeitados os direitos de cerceíros.
§ 19 Em portaria do Ministro da
Agrícuitura.. no ato ca aprovação dos
projetos, serão oetermínadas a altura
da queda ~~ aproveitar, a descarga
da derívaçao e a potência.
§ 2° O aproveitamento
destina-se
à produção, transmissão e dístribuí-

ATPS

DO

1{}9

PODER EXECU1IVO

çâo de energia elétrica para serviço
nada tendo-se em vista a durarão
média do material a cuja renovação
público, de utilidade pública e oara
_a dita reserva terá aue atender, pocomércio de energia na zona da ';ondendo ser modificada, trienalmente,
cessionária.
na época tj~ revisão das tarifas.
Art. 29 A interessada deverá satisArt. 79 Findo o prazo da conees'fazer as condições seguintes:
são, todos os bens e instalações que,
I - Submeter à aprovação do Mino
momento, existirem em runcão
nistro da Agricultura, em três (3)
exclusiva e permanente da produção,
vias, dentro do prazo de um - (l)
transmíssâo e distribuição da enerano, a contar da data da pubtícação
gia elétrica. referentes ao aproveidêste decreto, o projeto do aproveitamentc concedido, reverterão ao Estamento hidráulíco, observadas as
tado de lVIjnas- Gerais, em conforprescrições estabelecidas pela Divisão de Águas, do Departamento Na-- midade com c estipulado nos arttcos
165 e 1Jiô do Código de Aguas, mecíonal da .2rodução Mineral, do 1\1 i diante mdenízaçâo, na base do custo
nístérío da Agricultura.
histórico, do capital não amortizado,
li - Assinar o contrato discipllnar
deduzida a reserva de renovação a
da concessão dentro do prazo, ele
que se refere o parágrafo único do
trinta (30) dias, contados da puolíartigo 6Q•
cação do despacho na aprovação da
§ 1Çl A concessionária poderá rerespectiva minuta pelo Ministro da
querer ao Govêrno Federal que a
Agricultura
concessão seja renovada,
mediante
In - Iniciar e concluir às obras
as condições que vierem a ser estípunos prazos cue forem marcados pelo
Iadas, desde que faça a prova de que
Ministro da Agricultura.
.
o Est2.do._ de Minas Gerais não se
Parágrafo único. O~ prazos a oue
opõe ., u~.Hzação dos bens objeto
se refere ôsta artigo poderão
ser
da reversão
prorrogados por ato do Ministro da
§ 2 Q A concessionária deverá pnAgricultura.
trar com o pedido a que se refere
o parágrafo anterior. até seis (~)
Art-. 3Q A concessionária ficá obrimeses '-'lntes de findar o prazo de VIgada a construir e manter, nas progência da concessão, entendendo-se,
ximidades do aproveitamento,' onde e
se o não nzer, que não pretende a
desde quanuo fór determinado pela
Dívisào de Aguas, as instalações nerenovação.
cessárias às observações fluvíométríArt. 8Çl -A. presente concessão vicas e medições de descarga do curso
gorará pelo prazo de . trinta. {3~)
d'água que vai utilizar, de aeõrdo
anos, contados (la data da pubücacão
com as instruções da mesma Dívísáo,
dêste Decrt::to.
Q
Art. 4 O capital é1., remunerar será.
Art. 99 HE'vogam-se as dísposícões
o efetivamente investido nas instaem contrárlo.
lações da concessionáría, em funrão
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959;
de sua indústria, concorrendo, . de
1389 da Independência e 719 da Reforma permanente, para a produção,
pública.
transmissão e distríbuicâo de energia elétrica
~
.JUSCELINO KUBITSCHEK
Art. 59 1\.... tarifas do fornecimento
de energia serão fixadas e trienalmente revistas pelo Ministério da
Agricultura
Art. 6Q Para a manutenção da integridaae rio capital a que se rerere
o art. 4(>, será criado um fundo
de reserva que proverá as renovações, determinadas pela' depreciação
ou impostas por acidentes.
Parágrafo único.
A constttuicão
dêsse fundo que se denominará reserva de renovação.. será realizada
_por quota especial, que incidirá sêbre as tal'iIM .sob a forma de nercentagem. Esta quota será determí-

Mário Meneghetti.

DeCRETO NQ 45.848 ABRIL DE

DE

22

DS

1959

Declara pública
de uso comum, do
domínio do Estado do lU!) Grande
do Sul, as águas do rio "Monioíc"
"Monjolo" e "Cinco Voltas" t espectivamente nos seus trechos superior, médio e inferior.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da oonstuuíção, e nos

A TOS

110

DO PODER' EXECUTIVO

têrmos do artigo 51! do Decreto-lei
n9 2.281, de 5 de junho de 19'40, e
Considel:ando que o edital de classificação do curso dágua publica do
no Diário Oficial de 4 de julho de
195'7, não suscitou qualquer contestação ou reclamação;
Considerando que o Conselho Nacional de Àguas e Energia Eletricu
opinou pela classificação constante
de mesmo edital, decreta:
Art. lI! São declaradas públicas de
uso comum do domínio do Estado do
Rio Grande do Sul, as águas de' emso dágua denominado "1Vloníolo",
"1VJcnjolo" e "Cinco Voltas", respectivamente nos seus trechos 'superior,
médio e inferior, que se acha incluído no município de Encantado e G
tributário pela margem direita do
Forqueta.
Art. 29 l1:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicacãn
Art. 3':> Revogam-se as disposições
em contrárío,
Rio de Janeiro, 22 de abril de 195-9,
1380 da Independência e 719 da Re. pública.
JUSCELINO KUBIT3'JHE){

Mário M eneghetti

DECRETO Nº 45.849
DE ABlUL

DE

DE

2,;!

Hl59

T1'ansjere da
"S. A. Ituberá comércio e Indústria" para o Go'üê1"no do Estudo da Bahia a concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica da Cachoeira da
Pancada' 3rande, no rio Serinhaem,
outorgada a Norberto Oldebrecht,
pelo Decreto n? 29.971, de 10 desetembro de 1951, e dá outras' providências.

cessão para o aproveitamento da
energia nídraulíca ôa cachoeira da
Pancada Grande, outorgada. a Norberto Oldebrecht .pelo Dêcreto número 29.97':', de 10 de setembro de
1951.

Parágrafo único. Ficam, igtl;).l. mente, transferídos para o Governo
do referido Es"t.ado, OE, bens, direitos
e instalacôea da "8. A. Ituberá Comércio'
mdústría". sucessora de
Norberto Oldebrecht.
Q
Art. 2 A zona de concessão ora
transferida fica estend.ida aos municípios de Cairu e oamamu, no Estado da Bahia
Art. 3Çl ,\s tarifas de fornecimento
de energia elétrxca serão as VIgentes
na regíâo cervída pela "S. A. .tuberá Com~rcio e Indústria", até que
sejam revistas. oportunamente, pela
Divisão de Águas, do. Departamento
Nacionar (1.3, Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 40 O concessionário 'fic:uá
sujeito às disposiçôec do
Decreto n'" 41. D19, de 26 de fevereiro. de) 1957,
que regulamenta os serviços de energia elétrica Art. 5<? O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 6Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de
1959; 1389 da Independênci8. e 71Çl
da República.
I

e

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO 45.850 - DE 22
DE 1959
Transfere

da

Prefeitura

DE

ABRIL

.Municipal

de São João aei Rei para a CenPresidente da República, usantrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
do da atribuição que lhe confere o
(CEMIG), a concessão para a proartigo Pt7, inciso I, da Constiturçâo,
dução, transmissão e dis~rib,,!,ição
e nos têrmos do arttgo 15Q, do Códe energia elétrica no M unzcípzo .de
digo de Aguas (Decreto n? 24. 043,
São João tiel Rei e nas localidade 10 de ju.ho de 1934),
des de Vila Santa Cruz, Aguas
Consic..erar~do cue c Conselho Na..:.
Santas e César de Fina, no Estado
cional de ."'-..gua~ - e Energia E1ét~i~a,
de Minas Gerais.
.
pelo Resoll.lç:ã.o nO .I. 469, de 29 de
maio de, 19bB, aprovou a transferênda República, usancia dos bens e instalações de "S. A: . d-oOdaPresidente
atribuição que lhe confere o arItuberá Comércio e indústria" para
tigo 87, inciso I, da Constituição, e
o, Estado ia Bahia, decreta:
/ nos têrmos do art. 150 do Código
de Águas (Decreto n Q 24.643, de 10
Art. 1Q Fica transferída para .o
de julho de 1934), combinado com o
Govêrno do Estado da Ba.hia a. con-

o

Aros

art. lI? do Decreto n 9 7.062, de 22 de
novembro de 1944:
Considerando que pela Resolução
nÇo 1. 585, o Conselho Nacional de
Arruas e Energia Elétrica aprovou o
ai:;:endamento dos bens e instalações
aue constituem o sistema elétrico de
pl'opriedade da Prefeitura Municipal de S~D João del Rei para a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
(CEMIG), decreta:
Art. 19 Fica .transrertda para a
Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. A. (GEMIG). a concessão para
a 'produção, transmissão e distribui-ção de energia elétrica no Município de São João del Rei e localídades de Vila Santa Cruz, Aguas Santas e César de Pina, no Est3..do de
Minas Gerais, de que era titular a
Prefeitura Municipal de São João del
Rei, por manifesto.

Art. 29 Caducará o presente título,
independente de atá declaratório, se·
a ooncessíonáría não assinar o contrato disciplinar da concessão, dentre' do prazo determinado pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
da Agricultura.

Art. 4Q A concessionária obriga-se
a cumprir as normas estabelecidas
no Decreto nv 41.019, de 26 de fevereiro- de 1957, que regulamenta os
serviços de energia elétrica.
Art. 5° l1:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
H10 de JaneirJ, 22 de abril de 1959,
138 9 da Independência e 719 da Re-

pública.
JUSCEr..INO

KUBITSCHEK.

Mário :Meneghetti.

DECRETO NQ 45.851 ABRIL DE 1959

DE

nr

DO PODER EXECUTIVO

go 87. inciso I, da Constituição, e nos-

têrmos do art. 59 do Decreto-lei número 852. de 11 de novembro de 1938;
Considerando qUe pela Resolução·
nv 1.602 a medida foi julgada con-·
veniente pelo Conselho Nacional de:
Aguas e Energia Elétrica, decreta:

Art. 1° .Fica a São Paulo Light,
S. A. - Serviços de Eletricidade autorizada a ampliar seu sistema de
transmissão de energia elétríca no
município de São Paulo, mediante a

instalação dos seguintes trechos
linha:
a)

de-

'

Entre Anhanauera

e

a Terminal

Norte:
b) Entre a Terminal Norte e . Carandíru, passando por Vila Medeiros.

Parágrafo único. As características
técnicas das instalações, ora autorizadas, serão fixadas pelo Ministério
da Agricultura, quando da aprovação,
dos projetos.
Art. 2<? Caducará o presente tttulo,
independente de qualquer ato declaratório. se a concessionária não satisfizer às seguintes condições:
I - Apresentar à Divisâo de Aguas,
do Denartamento Nacional da Produção - Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro do prazo de cento
e vinte (20) dias. cont-ados da data
da publicação dêste Decreto, o projeto e orçamento respectivo.
.Ir - Iniciar e concluir as obras nos.
prazos fixados pelo Ministério da .

Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
refere êste artigo poderão ser
prorrogados pelo Ministério da Agri-,

se

cultura.
Art. 39 A presente autorização fica
subordinada às demais normas estabelecidas no Decreto nº 41. 019, de 26,

de fevereiro de 1957.
22

DE

Autoriza. a São Paulo Light Socieda-de Anônima - Serviços de Eletriciâaâe a ampliar o seu sistema de
transmissão no município de São
Paulo. /

O Presidente da República, us-ando
da atribuição que lhe confere o -artí-

Art. 4<'> O presente decreto entra.
, em vigor na data de sua publícação.
Art. 5<? Revogam-se -as dísposições

em contrário.

Rio de Janeiro. 22 de abril de 10959,
1389 da Independência e 71<'> da Re-·
pública.
JUSéEI.INO

KUBITSCHEK.

Mario' Meneghetti.
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DECRETO N. Q 45.852
ABRIL DE 1959

DE

22

DE

Declara públicas de uso comum, elo
domínio da União. as águas do rio
"Sete Ranchos ou Tabocal~Bura~
nhem.",
"Buranhem" e "Buranhem/
respectivamente nos seus
trechos superior, médio e interior.

o Presidente da República usan-do da atribuição que lhe coruere o
artigo 87, inciso I, da oonstismção,
e nos têrmos do ar tígo 5. y do Decreto-lei nl? 2.281, de 5 de junho
de 194<l, e
Considerando que o edital ele elas.sítíeaeâo do curso uágua puolicado
no Diário Oficial de 25 de dezembro
-de 19~ 7 e retificado no Diário Oficial
de 13 de janeiro de 1958, não suscitou qualquer contestação ou recla.macâo,
Considerando (~. ue o Conselho Nacional de Águas e ~~€::'6i:::t Elétrica
opinou pela classificação do mesmo
.edítal, decreta:
Art. 19 São declaradas públicas
ae .uso comum, do domínio da União,
-as águas do curso denominado ..Sete
Ranchos
ou
Tabocal-Buranbem",
"Buranhem" e "Buranhem", respectivamente nos seus trechos superior,
médio e inferior que nasce no limite do município de Jacinto do Esta-do de Minas Gerais, com o município . de Põrto SeRuro no Estado da
Bahia, percorre Pôrto 8e6uro e se
lança no Oceano Atlântico.
Art. 29 ~te decreto 'entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. 9 Revogam-se as dísposrções
-.-em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de
1959; 138° da Independência e 71Q
.da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario M eneçhetii

DECRETO N9 45.85-3 -

DE

22

DE

ABRIL DE 1~59

Autoriza a Central Elétrica do Piau
S. A. a constituir 2~ Hipoteca sôbre
os seus bens em favor do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico.

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

tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n 9 7.062,
de 22 de novembro de 1944 e Decreto nl? 41.019. de 26 de fevereiro de
1957, e
Considerando que pela Resolução
nv 1.627, de 19 de fevereiro de lS59
o Conselho Nacional de Aguas e
Energia Elétrica se manifestou ravoràvelmente ao pretendido pela Central ElétrIca do Piau S . A.. decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Central
Elétrica do Piau S. A. a constituir
2~ (segunda) Hipoteca sôbre os seus
bens e instalações, em favor do Banco Nacional do Desenvol-'imento Econômico.
Parâgrafo único. 1tsse empréstimo
se destina ao saneamento do passívo a curto prazo da concessionária,
o qual se acha discriminado na Resolução nv 1.627 do Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica.
-Art. 2Q A concessionária
deverá
apresentar à Divisão de Águas, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agrícultura, para fins de averbacâo, o traslado do. contrato do empr-éstimo a
ser firmado.
Art. 3Q Este Decreto entra em vIgor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições'
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 22 de abril 'de 19'&9,
13·8Q da Independência e 7lQ da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECR'ETO N.Q 45.354 ABRn. DE

DE

22

DE

Hl-59

Amplia a 7ona- de fornecimento de
Francisco Lindner & Companhia Limitada.

o presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso l; da Constituiçao, decr-eta:
Art. U' Fica ampliada a zona de
fornecimento de energia elétrica de
Francisco Líndner & oompanjna Limitada com a inclusão na mesma, dos
distritos de Treze Tilias e Ibicaré do
município de Joaçaba, E~tado de
Santa Catarina, ficando a concessionária autorizada -a construir as linhas
de transmissão e rêdes de distribui-
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ção necessárias ao fornecimento ele
energia elétrica aos referidos distritos
Ârt. 2,0 As tarifas para fornecimento de energia elétrica serão as vlr;orantes na zona de concessão de
Francisco Lindner & Companhia Limitada.

Art. 3 y Caducarã o presente títuto, independentemente de ato declaratório. se a concessionária não satísfizer as seguintes condições:
I - Executar as obras de acõrdo
com o projeto que submeteu à aprovação da Divisão de Aguas, do Departamento Nacional d:3. Produçao
Mineral, do Mínísterio da Agrtcultura, projeto êste que fiCa aprovado.
11 - Inichr e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Minístro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ')(-1' prorrogados por ato do Ministro d~ Agricultura.
.
Art. 4.Q O presente Decreto entra
em -vigor 'na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se - as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de ahril de 19[j9,
138.'J da Independência e 71.0 da República.
'
JUSCELINO

N. '? 4::> _855 ABRIL DE 1959

DE

22

DE

Transfere da firma Frigorífico Ideal
Socieaaâe Anônima para a Comissao Esttuiual de Energia Elétrica a
conce~'sào

para a uroãução e torne-

cimen LO de energia elétrica no distrtto ae Seratina Corrêa, município
de GJ..apore, Estado do Rio Grande

do sul.

o Prr-stderite dá República, usando
da atricutçào que lhe confere o artíg'C 87, l')c:fso L da constituição, e nos
têrmos do art. '150 do Código de
Aguas <Decreto n,v 24.643, de 10 de
julho <te 1934~,
oonsíderando

que pela Resoluçr.o

11 9 1.2til, de 22 de fevereiro de 1957,

Conselho
Nacional
de Aguas e
Energl:-l Elétrica autorizou a transferência r.os bens e instalações da firma Fngorífico Ideal S.A. para a Coú

d('creta~

Art. 1.9 F'ica transferida para a
oomíssao Estadu~J de Energia Elétrica
~ concebsâo para a produçáo e forne~
cnnent» de energia elétrica no dístrí':;,~ de 3erafina Corrêa, municípío de
(!'uapor~
Estado do Rio Grande do
~~~Jl, de que era titular a firma Frigorífico Ideal S,A
Art. 2.9 Caducará o presente título,
mdependente de ato declaratório. se.
a concr.sstonaría não assinar o COhtruto d!Flciplinar da concessão" dentro
de. prazo determínado pelo Vrinistério
da, Agricultura.
Ar t. 3 Q As tarifas de fornecimento
ç/p ener gia elétrica serão fixadas e
trrenaro.cnte revistas pelo Ministério
d~'l.

A~rH,1Jltura.

Art. 4.9 1tste Decreto entra: em vigrr na 'lata da sua publicação.
Art. 6. 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jam~iro, 22 de abrü de 1959:
1389 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUIllTSCHEK

Mário

Meneghetti

DECR~ITO N.0 45. 856
ABRIL D~ 1959

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DECR~TO

missão Estadual de Energia Elétrica,

DE

22

DE

Autoriza a Companhia Hidrelétrica do
Rio Pardo a instalar, no Estado de
'São Paulo, um. sistema de linhas

de ~ "v. nsmissiio, em alta tensõo, e as
subestações tmnuiormruicros abaixuâr-ros necessárias,

o

P-"sident::: da República, usando

da atri',:mição que lhe contere o ar-

t.cc 87 inciso 1, ,ia Constituição, e
n08 termos do art. 5,9 do Decretolei n,':' 852, de 11 de novembro de
HJ38;
üonsFl.erando qu« pela Resolução
TI t.' 1.632, de 3 de março de 1959, o
Conselho Nacional de Aguas e Ener'~,a EI~í.rica se manifestou tavoràvettllente ac pretendido pela Companhia
Hidrelétric8. do RIO Pardo, decreta:
Art. 1.'1 Pica autorízada a Companhia Hidre!étrica do Rio Pardo a ínstalar, ~.10 Estado de Sâo Paulo, um
sistema de linhas de transmissão em
alta tensão, e as subestações transI ormac (,1 as
aI::! aíxa doras necessárias.
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obedecer-do aos traçados e localizações ao.víxo mencionados.
i I'raçado das linhas de transmissão em alta tensão:
a) Pàrttndo da Usina Euclides da
Cunha .passando pela Usina Limoei~o e pelas Iocarídades denominadas
,-,asa Branca, Santa Oruz das Palmeiras, PÔ1'f,o Ferre?ra Descalvado atíngrndo Sfto Oarlos.
'
b) Partindo da Usina Euclides da
Cunha, nassando pejas localidades denorninacas Vargem Grande do Sul
São .João. da_Boa VIsta, MOgi-Guaçu:
Mogi-Mu-im, Limeira. Rio Claro, AraJ as.
Li·me, Píraçununga, atingindo
POrto Ferreira.
c) Partindo da Usina Euclides da
ounna, passando pelas localidades denrmínadas Macaca, Cajuru, São' Simão, fj<:tnta Rita de Passa Quatro,
a j mgí» d r Porto Ferreira.
d) P.::trtindo da Usina Euclides da
uunha passando pelas localidades denomínacas São José do Rio Pardo,
a tmgíndo a Usina Graminha.
Ir - Localização das subestacões
tra nsformadoras abaíxadoras:
a) Mococa:
, .
b) Sân João da Boa Vista;
c) Casa Branca;
d) Porto Ferreira;
e) S'ào oartos:
1> R':o Olaro.
§ 1. ~ As características técnicas das
lmhas de transmíssào e das subestações transformadores abaíxadoras serão fixadas oportunamente pelo Min.stro d.a Agrícuttura, quando da aprovaçao dos projetos.
~ 2:' As Iinnas de transmissão e as
subestações transí'ormadoras abaixadoras, «ra autorízadas, destinam-se a
suprir de energia elétrica as concessíonárras exístentes
zona de influência das usmas da interessada
que deverão, entretanto, requerer en~
(~poca oportuna os suprimentos de que
n ecessítarem ,

na

Art. ~_o oaducará a presente autorízacão, Independente ae ato decla..,
ratórío, 3e a mteressada não cumprir
as seguintes condíçôes i
I - Apresentar a Divisão de 'Aguas,
do Departamento Nacional da Produçáo
Mi~)eral, do lVCinistério da Agri..
cultura dentro do prazo de noventa
190) dias, a contar da data da puohcacâ» dêste Decreto, os estudos e
projetos e orçamentos das obras.

Iniciar e concluir as obras
prasos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
.Para!:.~rato único. Os prazos a que
se refere o presente. artigo poderão
ser prorrogados po: ato, de Ministro
d? Agrrcult.ura.
Ar t . 3.9 A 111teressada fica suj eíta
às demais condicões e normas do DeCAeto nO 41. 019,- de 26 de fevereiro de
1~57, q ti€" regulamenta os serviços de
e--ergía elétrica ..
Art. 4.° O presente riecreto entra,
em vígor na data de sua pubücaoâo.
Art. 5.9 Revogam-se as disposições
em con trárío
il

l"JOS

Rio de\ Janeiro, 22 de abril de 1959;
138.9 da Independéncia e 71.9 da Republica.
JUSCELINO KUBITSCHEK
] Iária

llf eneghetti

DECRETO N9 45.857
ABRIL DE 1959

DE

22

DE

AU"tOTi;~a

o Departamento ãe Aguas
e Energia Elétrica elo tcstaiio de
são Paulo a instalar uma usina termelétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 8-1'tigo 87, inciso I, da oonsutuicã..J . e
nos têrmos do artigo 10 do Decretoie n\l 2,281, de 5 de junho de 1940;
considerando que pela ReSOlUção
1 276 a medida foi julgada convenií

ente pelo Conselho Naoional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta..
Art. 19 Fica autorizado o Depanamenta de Aguas e Energia ElétrIca
do Estado de São Paulo, a instalar
uma usina termelétrica, tipo gás, 'e.'TI
Juquiã (vale da Ribeira), e a construir as linhas de transmíssâo necessárias para o fornecimento, em 5J:O~
so, de energia elétrica, aos immicípios
a que se refere o art. 21?
Parágrafo único, 'Por ocasião da
aprovação dos projetos, serão determinadas as
características técnicas
da referida usina.
Art. 29 A energia eíétnca ferada
destina-se ao fornecimento em gros'50 nos municípios de Apiaí, Eldorad(" Paulista, Guapiara, Iguape, :::poranga, Itanhaém, Itarírr, Jacutinga,
Juquii, 'II/Iiracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeirão
Branco, Cananéia, na região do vale
da Ribeira.
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Art. 3Q Caducará. o presente título,
independente de qualquer ato declaratório, se o concesíonárío não cumprir as seguintes exígêncíasI - Submeter à aprovação do Ministro da
Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da punncacâo dêste
decreto, os projetes e orçamentos da
aludida instalação termelétríca.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da
Agrtcultura, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações
que forem autorizadas, se necessá-

rias.

Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agl'icultura.
'.
Art. 'il? O presente Decreto entra
em vigor na data -de sua publícacão ,
·Art. 5'/ Revogam-se as dispostçóes
em contrário.
Rio de j aneíro, 22 de :lbril de 195-a-,
133'? da Inpedendêncía e 719 da República
JUSCELINO

KUBITSCHEK

N9

45.858 DE

DE

22

DE ABPJL

1959

Autoriza - a Comissão
Estadual de
Energia Elétrica do Estado do Rio
de Janeiro a ampliar suas instalações.
.

O Presidente ela República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, inciso I, da Constituição, e nos têrmos do artigo 10 do Decreto-lei numero 2.281, de 5 de junho de 1940;
-combinado com o artigo 3'/ do Decreto-lei n Q 3.763, de 25 de outubro de
1941, Decreta:
Art. 10 Fica autorizada a Comissâo
Estadual de Energia Elétric8, do \<~s'
tado do Rio de Janeiro, a amnliar
suas ínstalacõe.

l'U8..na,

.,,<;

;:':l1i'ljn·f~jo

mero 41. 019, de zs de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços ne
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente titulo.
independentemente de ato declaratório, se a concessionária não satisfizer
as seguintes .ondíçôes:
I - Submeter a aprovação do M-:nístro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um ano. a
contar da data da publicaç5.o' dêste
Decreto, os estudos, projetos e orç»menta relativos a usina e ao sistema
de distribuição.
Il - Iniciar e conclui]' as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro. da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que se
refere êste artigo poderão ser prorro. gados por ato do Ministro da Agricultura.
.
. Art. 1" O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art .. 50 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959
133 9 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ário

Mario Meneqhetti

DECRETO

115

de AJ'!1-

mcdíanre ó. mO~1;;~~~.!;\::m de 'uma
usina terrnetétrica e a extensão da
rêde de distribuição no' distrito de
São Vic'2nte de Paulo daqueles mun->
cípio.
Parágrafo U11lCO. Em portaria do
Ministro da Agricultm2" por ocasíâo
da aprovação dos projetos, serão determinadas 3S ceractcrístícas técnicas
da instalacão .
Art. 29 A presente autorização fica
sujeita. às disposições do Decreto nú-

1Vl eneçhetti

DECRETO N.o 45.859
ABRIL DE 1959

DE·

22

DE

Autoriza a Companhia Mineira
de
Eletricidade a alienar glebas
de
terra de sua propriedade. e dá outras providências.

o Presidente da República, usando

dê. atribuição que lhe confere o artiGO 87, inciso I, da Constituição,

Considerando que pela

Resolução-

n." 1..620, de 5 de fevereiro de 1959, o
Conselho Nacional ele Agua.s e Ener-

g'ia Elétrica se manifestou favoràvelmente ao pretendido pela Compahhia
Mineira de Eletricidade, decreta:
AJ:t. L° Ficam desvieiculadas
do
patrimônio da Companhia Mineira de
EJeh·icicl.ade, po l' desnecessária a
prcstacão dos serviços públicos
de
energia elétrica de que é concessíonária, as seguintes glebas:

1 - uma ál'E:!"y dr> /:e'Tas. de 105.312
1112 (cento e cinco mil -oitocentos
e
doze metros quadrados) adjacente às
usinas números l-A e 2 situada nas

nroximídades da Estação de Retiro,
n.o munícípío de Juiz de Fora, Estado
de Minas Gerais, delimitada, na plan-
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ta anexada 2.0 Processo nÇl 1.D2g-57
CNAEE, p310 polígono ABCDEFGA;
2 - uma área de terras situada a
jusante da usina n.v 4, do Jossal, 10canzaôa nas proximidades da citada
-Estaç2_0 de Retiro, delimitada
na
planta anexada ao processo número
1.02f:·-57 -- 0NAEE, pelo polígcno
ABCA, à margem direita do rio Paraibuna, com 191. 920 mz (cento e noventa e um mil novecentos c vinte
metros quadradcs) , e no
polígono
DE1:"GD, à margem esquerda do mesmo rio, com 242.720 m2 (duzeotos e
quarenta e dois mil setecentos e vinte metros quadrados);
3 - um prédio e terreno em Gud.rará, sito à Rua Capitã'J Gervásio n."
164, ccnfígurados na planta anexa ao
Processo n.? 1. 029-57, no palígor~o
ABCDEA.
Art. 2.0 Fica a Companhia Mineira
de Eletricidade autorizada a alienar
1l.S glebas de terras discriminadas no
artigo anterior.
§ 1. 0 . A importância total da alienação deverá ser incorporada ao ativo da concessionária, para aplicação
em beneficio do serviço.
§ 2.° A Companhia Mineira. de Eletricidade deverá comunicar à Divisão
de Aguas, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
da . Agricultura, a data em que foi
efetivada a operação de venda. bem
como a conseqüente alteração do seu
capital ativo.
Art. 3.Q ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicacâo ,
Art . 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abrir·dc H159;
138.° da Independência e 71.° da República.
JUSCELINO KU!3I~SCHEK.

Mário Meneçtietti,

DECRETO N. Q -15.8fO
,"Bn.::::' DZ 19;:;9

D'Z

22

DE

Transfere; sem

aumento de despesa,
. junção de Tabela Numérica E.';'Pe··
cial de Extrtinurnerário-: enetüista
do Ministério da Agricultura.

o Presidente da Rcp'lblica. usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da OonsLitt:ição, decreta:
L Q Fica transferda, com a
respectiva ocupante, Odette oabrai
Art.

Bayâo, uma função, excedente, de
Mestre Especializado, referência ~,
da Tabela Numérica f:special de E:x-tranumerárío-mensalista do Instituto
de Ecologia e Experin:enta\~ão Agrícolas, do Serviço Nacional de Pesquisas Agroncmlcas do : Oer,cro ~.[acl.)
nal <10 Ensino e Pesquisas Ag'JOllómícas, para idêntica tabela do Serviço. de Oomunícações do Depar tamenta de Admíníatraçâo, tambem
em caráter excedente, ambas do Ministério da Agricultura.
Art. 29 f.:ste decreto entrará em
vigor na data de sua pubíícaeao.
Art. SQ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 22 de abrrl de
1959; 138'? da Independência e 71°
da República.
JUSCE!.INO

KU<t:::TSCHEK

Mario Meneifhetti

DECRETO N9 4'5.851 DE

DE

22 m:

ABRIL

1959

Altera a lotação de repcrtições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.
-

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta.
Art. 10 Pica alterada a lotacão
numérica de repartíções atendidas pe··
los Quadros Permanente e Suplemen·
tal' do Ministério da Agricultur:1,
aprovada pelo Decreto nO 37.583, de
11 de julho de 1955, para efeito de
ser transferido um cargo da carreira
de Veterinário, ocupado por Eloy Avila
de Albuquerque, da lotação permanente
da Inspetoria Regional da Di.visão de
Defesa Sanitiria Animal, em Farta·
Ieza, Estado do Ceará, para igual 10tação da Inspetoria Regional da mesma Divisão, em .Recife, no Estado dê
Pernambuco, do Departamento Nacío
n2.1 ela Produção Animal .
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vígor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 195~,
138~ da Indenendêncía e 71Çl da República.

-

JUSCELINO KUBITSCHE;:1:~

lklário tâeneçhctti.
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DECRE"TO N.o 45.362 ABRIL DE lS59

DE

22

DE

Aliem a iotaçôo de reparuçôes atendidas pelos Quadros Per manenie e
~1lplementar do MinistenJ tia Agriciui ura.
I

O Presidente da República, usando
da êlJlibuição que lhe contere c arr
tlgO e ; ítem I, da Constltu~'~ii;, decreta.
Art. ~ o Fica alterada a 1,:-,t3.çãJ n\lmeríca de repartições aten-u.ías pelC'5 Quadros Permanente e Saplemental' de Ministério da A'4'·icultura,
z,'tJrm'::"úa pelo Decreto n.e ~í _583 rie
: 1 c.:e julho de 1955, ~a.1'a efeit~ de
6U transferido um cargo da carreira
de Agrônomo, ocupado por Francisco Braz Bertagnoli Júnior, da lotação
i-l€l'md.nente da Inspetori . . Re~ion<:L1 de
Femento da Produção Animal, em
ponta Grossa, no Estado do Pl::.raná,
da Divisão de Fomento da. Produção
Animal, do Departamento Nacional
da Produção Animal, para igual lotação da Inspetoria Regional de Fomento Agrícola, no mesmo Estado, da
Divisão de Fomento da produç50 Vegetal, do Departamento Nacional da
Produção Vegetal.
'
Art. 2.0 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J~.neiro, em 22 de abril de
1959•. 138.0 da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK ..

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 45.863 -

DE

22

DE ABRIL

DE 1959

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo
87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica alterada a Iotacâo numérica de repartições atendi dás pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério da Agricultura, aprova-

da pelo Decreto nO 37. 5B3, de n de
julho de 1955,
para efeito de ser
transferido um cargo da carreira de
Agrônomo do Fomento Agrícola, com
o respectivo ocupante, Paulo de VIlhena Brandão Albuquerque, da lotação permanente da Inspetoria Regíonal elo Fomento Agrícola, em Vitória,
Estado do Espírito Santo. do Departamento Nacional da Produçâo Vegetal
para igual Iotação do Serviço F'lorestal.
Art " 2° "Ê:ste decreto entrará em v~
gor na data de sua publícação.
Art. 3i? Revo~'am-s~ as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959.
1389 da Independência e 719 da Re~

pública.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneçiietti

DECRETO W? 45.864 -

n;:;: 22

DE Alls'IL DE 1959

Altera a lotação ele repartições aien-:
üiâas pelo» Quadros Permanente e
Stuilementar do Ministério da Agricultura.

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

ereta:

.

Fica alterada a lotação
núméríca de repartições atendidas pelos Quadl'o~ Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura.
aprovada pelo Decreto nv 37.583, de
11 de julho de 1955, para efeito de
ser transferido um cargo da carreira
de Prático Rural, ocupado por 11'ineu ooura c~walca!1te, da lotação
permanente da Inspetoria Regional
em RecifE:, Estado de PernambucO,
para igual LOtação da Inspetoria Regional em Pôrto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul, ambas da. Divisão de Defesa Sanitária Animal do
Departamento Nacional da Produção
Animal,
.
Art. 29 l1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3 Q Revogam-se as díspostçôes
em contrário..
.
Art.

1Q

Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959,
1389 da Independência e 719 da Re-

públíéa.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneçhetti,
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DE

DO PODER EXECUTIVO

22

DE

Autoriza o Serviço do patrimônio da
União a aceitar a doação .âo terreno
que menciona, situado no Municipio de Ipameri, no Esicuio de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição' que' lhe confere o artigo
87, n.? I, da Constituição, e de acôrdo
com os arts. 1.165 e 1.180 do Código
Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União
autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Município de Ipamerí, no Estado de,
Goiás, fêz à União Federal, do terrcno com a área de 17.763 m2 «iezes- sete mil setecentos e sessenta e três
metros quadrados), situado na H.ua
Teodoro Sampaio, naquele Município,
tudo de acôrdo com os elementos
constantes do pro c es; f)
protocolado
no Ministério da Fazenda sob o número 352.209, de 1957.
Art. 2. 0 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior 'à construção de úm pôsto de monta do Mmístéríc da Agricultura.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959;
138.° da Independência e 71. da República.
Q

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

Mario Meneghetti.
DEORETO N.o 45.866 ABRIL DE 1959

DE

22

,DE

Autoriza o Serviço do Patrimô'nio ~a
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município de Goiânia, no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .Q artigo
87, nO I, da Constituição, de acordo
com os artigos 1.165 e 1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônío da União autorizado a aceitar - a
doação que o Estado de Goiás quer
fazer à União
Federal; do terreno
com área de 250 ha (duzentos e cinqüenta hectares)
da Fazenda "Samambaia", situada no 'Munícípio de
Goiânia, no Estado de Goiás, tudo de
acôrdo com os elementos
técnicos
constantes do processo
protocolado

no Ministério' da Fazenda sob o número 85.568, de 1957.
Art. 2.0 Des.tina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção e instalação
da Escola AgroTécnica de Goiânia, pelo Ministério
da Agricultura.
Rio de Janeiro, 22 de 'abril de 1959;
138.° da Independência e 71.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Mário Meneqhetti,

DECRETO 1')'".0 45.867 ABRIL DE 1959

DE

22

DE

Outorga concessão à "D. C ." TV Rádio Socieâtuie Anônima para estabeiecer uma estação de radioteieoi.são nesta Capital.

O Presidente da R.epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, 'da Constituição, atendendo ao que requereu a "D. C ." TV
Rádio Sociedade Anônima 8 tendo
em vista o disposto no art. 59, número XII, da mesma Constituição,
decreta:
Art. 1<? Fica outorgada concessão
à "D.C." TV Rádio Sociedade Anônima, nos térmos do art. L do Decreto n':' 24:.655, de 11 de julho de
.1934. para estabelecer,' a título pre.cárío, nesta Capital, sem direito de
exclusividade, uma estação de rádiotelevisão, de acôrdo com as cláusulas
que com êste baixam, rubricadas pelo
Ministro de Estado dos Negócios da
Viacão e Obras Públicas.
§ "19 A referida estação de rádiotelevisão e suas instalações complementares deverão obedecer às normas
constantes do Decreto n 9 31.835, de
21 de novembro de 1952.
§ 29 O contrato decorrente da presente concessão deverá ser assinado
dentro de 60 (sessenta I tHas, a contar
da data da nuolicacâo déste decreto
no Diário Oficial, sob pena de ser,
desde logo, considerada nula a con, cessão.
Art. 29 Revogam-se as dísposícões

em contrárío ,
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959;
138l? da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

KUBI'J:SCHEK.

Lucia Meira.

ATOS

DECRErO N° 45.867 "A" -

22

DE ABRIL DE

DE

1959

Adota pará a Classificação das Guarnições Especiais critério de contagem de pontos para efeito de promoções.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da oonstítuícão Federal e de acôrdo com o disposto no
artig~ 63, letra A, n,« 7, da Lei número 2.657, de 1 de dezembro de 1955,
alterada pela de n." 3 .5.44, de 11 de
fevereiro de 1959, decreta:
Art. 19 As
Guarnições Especiais
. que, de acôrdo com as disposições
legais, ofereceram vantagens de cômputo de tempo de serviço e posteriormente deixaram de oferecê-las, são
. consideradas como pertencentes à
Categoria C, de que trata o n(l 7, letra A, do art. 63, da Lei n 9 2.657, de
1~ de dezembro de 195&, alterada pela
de n(l 3.544, de 11 de fevererro de
19.59, durante todo o tempo em Que,
legalmente, ofereceram as vantagens
acima referidas.
Parágrafo único. O critério estabelecido neste
artigo será adotado
para tôda a guarnição' que futuramente venha a oferecer, em virtude
de ato legal, vantagem de cômputo
de tempo de serviço, desde que não
conste, expressamente, do referido
ato a sua inclusão eIY' uma . das .categorías A ou B, a que .se refere ao Leí
de Promoções de Oficiais, no nv 7,
letra A, do seu artigo 63.
A~t. 29 ltste decreto 'entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 1959;
1389 da Independência e 71Çl da República.
J US CJ!: UNO KUBITSCHInt.
Floriano de Lima Brayner

DECRETO N9 45.868 ABRIL DE

DE

119

DO PODER EXECUTIVO

23

DE

1959

Dispõe sõbre a inclusão de pessoal
na Tabela Numérica de Extranu~
meràrios-Iâensalistas' do Departamento dos Correios e Telégrafos e
dá outras p?'ovidências.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da Constituição, e,
cendo em vista o que dispõe o artigo 29 da Lei nl) 3.435, de 22 de julho de 1958~ decreta:
Art. 1Q Ficam criadas e incluídas
na Tabela Numérica de Extranume. rários-Mensalístas do Departaménto
dos Correios e Telégrafos, as funções
de extranumerários-mensalistas constantes do l,nexo.
§ 1g A função de referência única de Servente integra a Parte SU-.'
plementar; as demais integram a
Parte Permanente.
. § 29 As funções de que trata êste
artigo se destinam ao aproveitamento dos antigos empregados do Serviço Hollerith S.A., e, posteriormente, dos Serviços Técnicos Orgamec,
em exercício em 24 de julho de 1958,
no Departamento dos Correios e Telégrafos e que, por fôrça do término
d'Ü contrato de locação de serviços
entre a, União e as mesmas emprêsas, ficaram como empregados pagos
li. conta de dotações globais, .nmdo
especial ou recursos próprios, do mencionado Departamento, na forma da
relaçâo nominal anexa.
Art. 2 9 Ao pessoal enquadrado em
reterêncía de salário cujo valor seja
inferior à retribuição que vinha percebendo fica assegurada a diferença
respectiva, na forma da relaçân

anexa,

Parágrafo único. A diferença de
salário a que se refere êste artigo
deixará de ser devida quando o aumento decorrente de melhoria de salário ou reclassificação de Junção fôr
igualou superior à mesma diferença.
Art. .3Q OS efeitos dêste decreto
prevalecem a partir de 24 de julho
de 1958,
Art. 49 O Diretor-Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos
expedirá aos servidores beneficiados
portaria declaratória da nova situacão.
~ Art. 59 A despesa com a execução
dêste decreto correrá à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 69 ~ste decreto entrará em vigor na dá ta de SUa publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de abril de
1959, lSSg da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Lucia Meira.

MINIS~RIO

~

DA VIAÇAO E OBRAS PúBLICAS

o

Departamento dos Correios e Telégrafos
Tabela Numérica de Extranumerários M ens(alstas
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I
I
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,
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I
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I

I
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I
I
i Serv. liquid. vales postais ·········1 8.053,40 )
Canf. e. emissões vales postais
[ 8.053,40)'
Servo liquido vales postais
1 7 .E99,OO)
3
I
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I
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I
I
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··1
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SITUAÇÃO NOVA

I,. Número II

I Conferente de f~lhas ~c p~g. ···· .. 1 10. ~37 ,40) I
I Co~fer~n..,te de folha~ ~e pag . . ..... I 10. ú!~.~O) i
I Pesq . ~n!. vales l?osvals ············1 10.5 m,<.JO )
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I
I

I

-

'

I
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"
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I Conferente de documentos de reem-I
I bôlso postal·.·· .... ···············1
i ooord. arquiv , vales postais
1
I Serv. abert , conf , corresp . .
!
I Regist. doc. sôbre vales
1

7 ..4 73,00) i
I
I
l
)
4!
..
. ..
[ .22 I 7. 32S/ül) ) · 1
I
I
6. 957,UO
4
I.. .. . . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. ....
21
6.418,40 )
J
I
I
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4
I
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-

Conferente doe. vales postais
r
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j Ordcnad. doe. vales postais
I
Ordenad , vales postais
:
t
Serv. rev , cod , doc. l'.eembôlso
I
Cad. doc. sôbre . reembolso
!
I Coord . arquív , vales postais
i

5.700,09 )
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5.700,00 )
5,700,00)
5.700,00 )

I Confecção fôlhas de pagamento
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I
[
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I
I

I

j
I
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o número de funções preenchi-I
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1-
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l'

das nesta série, inclusive as]
excedentes, não poderá ser]
superior a 31. Aos ocupan-]
tes desta série fica assegu-]
rado o pagamento da dife-I
rença entre o salário que;
percebiam e o valor da. refe-[
rêncía em que foram enqua-]
drados, até que seja absor-]
vida mediante raelhoría dei,
salário.
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o'BSERVAÇõES
O número de funções preenchi- i
das nesta série, inclusive as]
excedentes, não poderá ser]
superior a 32. Aos ocupan-I
tes desta série fica. assegu-]
rado o pagamento da dife-j
rença entre o salárt.. que]
p~rc~bi8.m e o valor da refC-!
rencia em que foram enQU2l.-1
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I

I
I
I
1-

I
I
I
I
I
I

!

O número de Junções pre- i
enchidas nesta série, ínclu-]
sive as excedentes; não po-I
'derá ser superior a 11. Aos i
ocupantes desta série fica as-I
segurado o pagamento da di-]
ferença entre o salário que]
percebiam e o valor da re-]
ferência em que foram en-l
quadrados; até que seja ab-]
- sorvida mediante melhoria deI
salário
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A'!os DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. '? 45. E'Õ9
ABRIL DE 1959

DE

art. 87, item I, da Constituição, 'de-

25 DE

creta:

Altera o Regulamento do Gabinete
do Ministro da Aeronáutica.

Art. 1. 9 Fica transferida uma função de Artifice, referência 21, ocupa-

da por Eplpb.anio Reis Ferreira da
Silva, da Tabela Numérica Especial
de
Extranumerário-mensalista
de.
Escola de Especie,listas de Aeronáutica para a da Policlíníca de Aeronáutica de São Paulo.
Art. 1. Q Passam a ter 2 seguinte
Art. 2. 0 ~ste decreto entrará em
redação os artigos 4, Q e 19 do Reviga!' na data de sua publíeaçâo, regulamento do Gabinete do Ministro
vogadas as disposições em centráda Aeronáutica, aprovado pelo Decre-·
r-io.
to n.« 35.545, de 21 de maio de 1954,
Rio de Janeiro, 25 de abril de
e alterado pelo Decreto n.v 40.626, de
. 1959; 138? da Independência e 71?
2'7 de dezembro de 1956:
da República.
"Art. 4, O Gabinete do Ministro
JUSCELINO Ku:õrr'SCHF.K
constituí-se de:
a) Chefia;
Francisco de JiII ello
b) Secretaria;
c) Seção de Rela.ções Públicas;
à) Seções de E.studo e .InformaD:8CR,ETO N." 45.871 - DE 25 DE
ções;
ABRIL m: :951)
,
e) Cosultoria Jurídica;
f) Seção Administrativa,
Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de ., ..
,~ 1. 9 Integrarão, ~nda, o GabtneCr$ 12.000.000,00 para atender às
te os Ajudantes de Ordens do Minisdespesas CDm a realização do V :'OJL-.
tro e do chefe do Gabinete e o Searesso Nacional de, IV!tmicípios.
cretário do' Ministro.
Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
O

ç

§

2. 9
Art.

"" . . . . . . . . . •

Chefe da .Seção
Administrativa .n um Tenente
Coronel ou Major Aviador, que
dispõe de tantos auxiliares, Capitães ou Tenentes dos diversos
Quadros do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, quantos necessários
ao serviço".
Art; 3 . o O presente Decreto en trará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário,
Rio de Janeiro, 25 de abril de
1959; 138. 9 da Independência c 71
da República.
19.

O

ç:

JUSCELINO

KUB.!:!SCHEK

Francisco de Mello

O Presidente
da. autorização
mero 3.532, de
e tendo ouvido

ca República, usando

contida na Lei nú21 de janeiro de 1959,
o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Reg'ulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto, ac Ministério
da Educação e Cultura, o crédito espeeial de Cr$ 12, ()O{). 000,00 (doze mí1hões de cruzeiros). para atender às
despesas com a realização do V oongresso Nacional de Municípios, em
Recife, Pernambuco.
Art. 2.° O crédito·a que se refere
o artigo' anterior será entregue à' Associação Brasileira de Munlcípíos e
tera a 3.pl:Cf'~{;.(; díscnmmada na Lei
n.O 3.532, de 21 de janeiro 1e .1959.
Art 3.
O presente decreto entrará em vigor na data de sua pubiíú

DECRETO N. 9 45.870 ._.
AnRIL DE 1959

DE

25

DE

Transfere função da Tabela tcumérica Especial de Extran1tmeráriomensalista da Escola de Especialistas de Aeronáutica para a da
Policlínica de· Aeronáutica ele São
Paulo.

Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
O

cação.

Art. 4." Revogam-se as díacosícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de abril '1e 19z9;
138.° da Independência e 71. "da R0pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado
.Lucas Lopes

125
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DECRETO

N.O 45.272 ABRIL DE 1959

DE

25

DE

Concede o abono provisório aos servidores da Caixa Económica Federal do Ama~'01ULS.

o Pl'esidcnte da Hepública, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, ítem I. da ConsU:mção e .endo em vista o d.sposto no S 1,9 do
art, 2.1), da Lei n.v 3.5:"'1, de 19 de ja11811'o de 1959, C({:creta:
Art , 1.° Fic::l, estendído ao pessoal
.atívo c servíoorcs matrvos da CaIXa

Econômica Federal do Amazonas, o
abono provisório concedido pêUI, LeI
.n o 3.531, d~ 19 de janeiro de lD59,
Art. 2.0 Para o rírn previsto no ar020 anterior, serão observados 03 CIIS:po::Jiti vos do Decreto n.v 45,359, de 28
de janeiro de 1959.
E~rt.
:J.o As vallta.gcns tmanceíras
·de que trata êste riecreto serão pagas a partir de 1.0 d.e JaneI1'O de 1959.

Art. 4.'> o. abono de que trata este
Decreto correrá à conta dos recursos
-própríos da entidade.
Art. 5.°' l::ste Decreto entra em VIgor na data· de sua publícaeão, revo-gadas. as disposições em contrarío
Rio de J3.neiro, em 25 .de abril ue

1959, 138.') da Independência e 71.Q
.da República.
JUSCELIND .KUBI'LSCHEK

Lucas Lopes

níente de herança jacente, situado
na Rua Benedito Quintino, Município
de Santa Rita de Jacutinga, no ~~s
tado de Minas Ge'rais, tudo de acôrelo com as plantas e demais elemen-

tos técnicos constantes do processo
protocolado no Ministério da Fa;~en
da sob o número 138.170, de 1958.
Art. 29 Destina-se o ímóveí a que
se refere o artigo anterior ao funcionamento de um Grupo Escolar, rornando-se a cessão nula, sem direito
a qualquer indenízaçâo, se lhe rõr
dada, 'no todo ou em parte, aplicaçiio' diversa dos fins a que se destina,
ou, ainda, se houver inadimplemento
ele cláusula do contrato, cujo têrmo
deverá ser lavrado em livro próprio
do Serviço do Patrimônio da União.
Rio de Janeiro, em, 27 de abril de
1959; 1389 da Independência e 71 Q
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DECRETO N'? 45.874

DE

27

DE

~959

ABRIL DE

Llbre ao Tribunal de Contas o crédito
. especial de Cr$ 23, BC'!). 702,2-J, para
os que fins especifica,

O Presidente ia Republica, usando
dl-i autorização contida no art. l.1? da
Lei n,v 3',515. de :30 de dezembro de
1958, e tendo ouvido o Tribunal de

Contas, nos termos do art. 93 do Re-

gulamento
DECRETO N:> 45,873
DE ABRIL DE 1959

DE ~7

.Auioriza a cessiio qratuito. do imouel
que menciona) situado no Município de Santa Rita de Jacuiiruja,
no Estado de Minas Gerais.

O Presidente da Repüblica, USl'J,l1-do da atribuição que lhe confere o
artigo 87, n/? 1, da Gonstituiçáo, e

tendo em vista o disposto nos artigos 125 e 126 do Decreto-lei número
9,750, de 5 de setembro de 1946. deereta:
'

Art. 19 Fica autorizada a cessão
gratuita, ao Município de Santa Ríta
de Jacutinga, no Estado de Minas
Gerais, de um imóvel edificado em
terreno com a área de 60-0 mz (seis-centos .metros quadrados), prove-

Geral

de

Contabilidade'

públ1ca, decreta:

Art. 1.';) E' aberto ao Tribunal de
Contas o crédito especial de Cr$ .. "

23. 6(){). 702,20 (vinte e tres milhões,
seiscentos mil, setecentos e dois cruzeiros e vinte centavos), nara atender
a despesas com diferpnç-a de vencimentos. gratificação adicional. gratificaçáo de função e salárro-rarnílía.
decorrentes da Lei n,v 3,334, de 1m:>7
Art. 2.9 este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.11 Revogam-se as dísposíçóes
em contrário,
Rio de Janeiro, em "27 de abril de
1959; 138.9 da Independência e 71.~
dn República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
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DECRETO N9 45.875 DE ABRIL DE 19'59

DE

27

Revoga o Decreto n 9 8.490, de 27 de
dezembro de 19'41.,

\ O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número J, da oonstítutção,
decreta:
'
Artigo único ~ Fica revogado Q Decreto nl? 8.490, de 27 de dezembro
de 1941, que concedeu a Gregório de
Azevedo, autorização para comprar
pedras preciosas.
Rio de, Janeiro, em 27 de abril de
1389 da Independência e 71 9
da República.
1959;

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DECREI'O NQ 45.8'76 ABRIL DE 1959

DE 27 DE

Suprime cargo extinto
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv L da Cpnstituiçáo Federal,
e nos têrmos do artigo 1Q, alínea "n",
do Decreto nv 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
.

DECRETO N9 45.877 DE ABRIL DE 1959

DE

27 .

Autoriza estrangeira a adquirir, em
tranferência de aforamento, fração
ideal do tlominio útil do terreno
de marinha, que menciona, no
Distrito Federal.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, número I, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nu artigo 2ü5 do Decreto-lei n 9 9.760, de
5 de setembro de .1946 decreta:
Artigo único. Fica Maria - Rivas
Ramos,. de nacionalidade espanriola,
autorizada a adquirir, em transferência de aforamento, a tração ideal
de 1/108' (um cento e oito avos), do
domínio útil do terreno de marinha
situado na Rua de' santana, junto
e antes dos TIS. 180/182, no Distrito
Federal, conforme processo protocolado no Ministério da -Fazenda sob
o número 145.715, de 1958.
Rio de Janeiro, em 27 de abril de
1959; 1389 da Independência e 71 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
DECRETO N9 45.878 DE ABRIL DE 19.59

DE

27

Autoriza estrangeiro a adquirir o dominio pleno dos terrenos que menciona, situados no Distrito .Federal.

O Presidente da República" usando da atribuição que lhe confere' o
art. 87, número I, da Constituição,
Art. 19 Fica suprimido 1 cargo de
e tendo em vista o disposto no arTesoureiro-Auxiliar (Tesouro Naciotigo 2ü5 do Decreto-lei n 9 9.760, de
nal), símbolo CC-S, do Quadro Su5 de setembro de 1946, decreta:
plementar do Ministério ta Fazenda,
Artigo único. Fica Francisco Raivago em virtude da aposentadoria de
mundo, de nacionalidade italiana,
Fernando Cruz de Carvalho, devendo
autorizado a
adquirir o
domínio
a dotação coirespondente ser levada
a crédito da Conta-Corrente do, pleno do terreno nacional ínteríor,
lote nv 9, da quadra 5, onde está
Quadro Permanente do mesmo Ministério.
situado o prédio n 9 83 da Rua Capitão Bragança, na Vila Turismo, no
.Art. 2l? Revogam-se as disposições
Distrito Federal, conforme processo
em contrário.
protocolado no Ministério da Fazenda sob o número 250.236, de 1958.
Rio de Janeiro, em '2.7 de abril de
195-9, 133~ da Independência e '71 o da
Rio de Janeiro, em 27 de abril de
República.
1959; 1380 da Independência e 7IQ'
. da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
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DECRETO

N~

ABRIL

45.879 DE

27

DE

DE

1959

M oâitica o artigo 29 do Decreto número 39.816, de 21 de aoõsto de
1956, referente a cessão, sob, o regime de aforamento, à firma Moinhos Brasileiros S. A., do terreno
de acrescido de marinha situado
entre as Avenidas Hilâebratuio ãe
. Gois e do Põrio, na Cidade de Natal, no Estado do Rí~ Grande do
Norte.

dra 12-0, situado na Rua Projetada
I, esquina da Projetada II, em Sepetíba, no Distrito Federal, conforme'
processo protocolado no
Ministério
da Fazenda sob o número 290.467,
de 1952.
Rio de Janeiro, em 27 de abril de
1959; 1389 da Independência e- 71Q
da República.,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas' Lopes

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica modificado o artigo
, 29, do Decreto nv 39.816, de 21 de
agôsto de 1956, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 29 Destina-se o domínio
útil do terreno a que se refere c
artigo anterior à instalação
de
moinho de trigo e milho, com capacidade de 100 (cem) toneladas
diárias, de silos para ensilagem,
armazenagem e comércio de ce. reais, e de fábrica de biscoitos,
macarrão e ração balanceada, derivados da indústria principal da
cessionária, tornando-se nula a
cessão, sem direito a qualquer indenização, se ao imóvel, no todo
ou em parte, fôr dada aplicação
diversa da que lhe é destinada".
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 21 de abril de
1959; 138<? da Independência e '719 da
República.
IC

, JUSCELINO' KUBITSCHEK

Lucas Lopes

DECRETO N9 45.880 DE ABRIL DE 1959

DE

27

Autoriza esirançeiro a tuiquirir o domínio pleno do ·terreno que menciona., situado em sepetico: no
Distrito Federal.
O Presidente da) República, usan-

do da atribuição óue lhe confere o
artigo 87, número r, da oonstítuícão,
e tendo em vista o dísnosto no artigo 2{)5 do Decreto-lei ~n9 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
Aitígo único. Fica Alberto Spiegel
Batista, de nacionalidade portuguêsa,
autorizado a adquirir o domínio
pleno do lote de terreno nacional interior de nv 19 (dezenove) da qua-

,DECRETO N<? 45.881 DE ABRIL DE 1959

DE

27

Autoriza a cessão gratuita do terreno,
que menciona, situado no Distrito
Federal.

O Presidente da República, usando da atríbuíçào que lhe, confere o
artigo 87, número I, da Constítuíção..
e tendo .em vista o disposto nos artigos 125 e 126 do Decreto-lei número '9.7GB, de 5 de setembro de.
1946, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão
gratuita, ao Distrito Federal, do ter-,
rene de acrescido de marinha integrado pelos lotes' ns. 19 a 23 e
parte CiOS lotes ns , 9 a 13 da quadra
I do cais do Pôl'to, com a área de
2.133,19'76 m2
(dois mil,
cento e·
trinta e três metros quadrados e mil
novecentos e setenta e seis centímetros quadrados), situado na Avenida
venezuela, no ,Distrito Federal, tudo
de acôrdo com os elementos técnicos
constantes do, processo protocolado
no Ministério da Fazenda sob o núlnero 2&2.151-58.
'Art. 29 Destina-se o terreno a que'
se refere o artigo anterior ao funcionamento da Escola Municipal 1-1
"Vicente Licínio Cardoso", tornan-:
do-se nula a cessão, independentemente de ato especial, se ao imóvel,
no todo ou' em parte, fôr dada aplí
cação diversa da que lhe tenha sído
destinada, ou, ainda, se houver :.1:1:1,dtmplemento de cláusula do têrmo
contratual, que deverá ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Rio de, Janeiro, em 27 de -abril de
1959; 1389 da Independência e 7l~
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
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DECRETO N.o 45.882 -

DE

27

DE ABRIL DE

1959

Fixa a tiistribuição, em cada arma e em cada uõsto, das funções gerais
dos Oficiais do Exército, a vigorar a partir de 24 de abril de 1959.

o Presidente- da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição Federal e tendo em vista os parágrafos
I'! e 59 do art. 37 da Lei n Q 2.657, de 1Çl de dezembro de 1955, decreta:
Art. 1.° São os efetivos globais das Armas atualmente em vigor, distribuídos em cada Arma e' em cada pôsto pelas funções gerais (QEMG e
QSG) e pelas funções privativas da seguinte forma:·

POSTOS -

i

ARMAS

Funções

Funções

1

Geraís

\

QE'MG e

I

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

42

Artilharia ..............................
EngenharIa

47

• • • • • • • • • • • • • • • • • • f, • • • •

•

I

133

&

.......... - ...............

,

i

I

3

••

25

I

23

I
I

36

31

Infantaria
Cavalaria

I
I
•................. '...... ····1
.................. 0········1

Artilharia

....... ,.............. '" ··1

"Engenharia

II

!

., ••••• _ •••••••••••••••••• 1

153

I

I
I
I

112
85
14

I

115
41
86

59

I
, ••..•••.••• "

• • • • • . • • • • . • • '1

\

I

361

230

•

123

126

Artilharia ...... ................... ..
Engenharia,

203
5

171

•••

••

•••

••·•

•,

••

••••

••

f··

••

••••

••••••••••••••••••

f'

••

_ _ _ _ u · _ _ _ ..

_~~_

~~~

121
_ _

I

Capitão:

I
I

Infantaria ...... :.................... !

Cavalaria

I

I
\

685

I
I

I

\

I

Cavalaria

·340

I

Major:
Infantaria

1

I

1

Tenente Coronel:

Previsto

I
I

r

Coronel:

Efetivo

Privativas I' por pôsto

QSG

Infantaria
Cavalaria ...

I
!

.,'....... 0....... 0......... \

Artilharia ............... 0·······.···1
Engenharia ...... , ................... [

I
I

369
226
284.

113

I
I
I
I
I

lI
I
!

I
\

I
I
I
I
I

1.345

\

,- -",-- ---1-567
233

1\

371
182

I
I
I

I

2.345
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Funções

I

POSTOS -

ARMAS

I
Primeiro Tenente:

Gerais
QEMG e
QSG

I

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

.......................... ··1

.Artllharla

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

127

I

Segundo Tenente:
~nfantaria

I

\

16 .

I

.:.':'
. ':"::.'::..:. .::::::::I
....................... ··1

'Cavalaria
.Artdlharía
Engenharia

I

479
179
295
160

I

. . . . . . ' . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . 1

\

'1
,I

I

I

Efetivo

Previsto

1

I por pôsto
I

I

150
57

........,......... ··········1

Privativas

I
I

Infantaria
iCavalaria'

.Engenharia

Funções

303
122
189
113

I
II

1.463

I
I
I

Variável
(Lei n.?

I

2.391, de 7
Jm. 55)

I

I

Art. 2.° A vigência do presente decreto é considerada a partir de 24 de
'abril de 1959.
.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1959; 138.° da Independência e 71.° da
.Repúblíca.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott

DECRETO

§ 2.<> Antes do início do ourso, O!
alunos que sejam ex-Cadetes terão a
faculdade de optar pela díspensa.. ou
Altera o Regulamento da Escola de
não, de cursarem qualquer das matérias da Instrucâo Fundamental em
O ticiais Especialistas e de Infantaria de Guarda.
que já houverem sido aprovados na
Escola de Aeronáutica; tal opção seO Presidente da República, usando
rá obrigatoriamente feita em parte
.da atribuição que lhe confere o artigo
escrita, dirigida ao Comandante da
Escola.
87. item I. da Constituição Federal,
decreta:
§ 3.° Caso desejem cursar qualquer
matéria da Instrução -Fundamental,
Art. 1.0 O Regulamento da Escola
que já houverem sido aprovados
-de Oficiais Especialistas e de rnran- em
na Escola de Aeronáutica, os alunos
taría de Guarda, aprovado pelo Dea que se refere o parágrafo anterior
.ereto n. 9 31. 488, de 19 de setembro
serão submetidos ao mesmo régtme de
de 1952 e modificado pelos Decretos
verificação de aproveitamento dos de-,
,ns, 33.053•. de 15 de junho de 1953 e
mais alunos, não lhes sendo mais fa44. 046. de' 21 de julho de 1958, ~ica
cultada a dispensa da referida maté.alterado como se segue: .
1'1a, em qualquer época, após iniciado
I - O parágrafo único do art. 34 o Curso.
e o parágrafo único do art. 43 paslI! - ACrescenta-se ao art. 43 o
sam a eonstítuír o § l.'? dos mencioseguinte parágrafonados artigos.
.
§ 2.Ç Para os alunos dispensados de.
II - Acrescentam-se ao art. 34, os cursarem matérias da Instrução FUll~
.seguíntes parágrafos:
damentar, na forma do § 2.Q do arN.9 45.883 ABRIL D~ 1959

DE

27

DE

Aros DO PODER EXECUTIVO

130

nutenção e recuperação de material
e transporte de Intendência.
Art. 2.9 A Diretoria de Material
de Intendência compete:
.
1)
dirigir coordenar e fiscalizar,
consoante normas baixadas pela DGI~
as atividades dos órgãos subordinaI
dos; .
2) regular as condições de recebimento, armazenamento.: conservação,
pública.
confecção. distribuição e aproveitaJUSCELINO KUBITSCHEK
mento dos artigos que lhe compete
suprir, inclusive para o equipamento
Francisco de Mello.
do território das Regiões Militares;
. 3) programar encargos para execução pelos órgãos subordinados, e
DECRETO N.O 45.884 - DE 27 DE
aprovar, .quando fôr o caso, propostas
ABRIL DE 1959
ou sugestões por êles apresentadas;
Aprova o Regulamento da Diretoria
4) fiscalizar a administração do
de Material de Intendência <DMI).
material a seu cargo:
a) mediante instruções, diretrizes e
o Presidente da República, usan- normas técnicas reguladoras de sua.
manutenção, armazenado da atribuição que lhe confere o : utilização,
mento, proteção, acondicionamento. e
Artigo 87. Inciso l, da constituição,
embalagem, inspeção,
especificação,
decreta:
padronização e catalogação;
Art. V> Fica aprovado o Regula·
b) por meio de contrõle da carga,
menta da Diretoria de Material de
descarga, recolhimento, transferência,
Intendência (R-52) que com êste baiestado de conservação e transformaxa, assinado pelo Marechal R-1 Henção;
rique Baptista Duffles Teixeira Lott,
c) através de Visitas e inspeções.
Ministro de Estado dos Negócios da
5) adquirir diretamente ou por inGuerra.
termédio dos órgãos subordínados, de
Art. 2.0 O Presente decreto enacórdo com normas ínstítuídas pela
trará em vigor na data de sua puDGI, as matérias-primas e os artigos
blicação, ficando revogadas quaisquer
necessários ao suprimento a seu cardisposições em contrário.
go, propondo a importação dos íne. Rio de Janeiro, 27 de abril de 1959.
xtatentes no mercado nacional;
138.0 da Independência e 71.° da
6) realizar tomadas de preços,
Repúbllca.
quando autorizadas pelo DGP;
JUSCELINO KUBITSCHEK
7)
tratar dos assuntos de estatística na esfera de suas atividades;
1;!enriqUe Lott
8) colaborar no preparo da mobi'Iízaçâo, na esfera de suas atividades;
Diretoria de Material
9) colaborar na elaboração de made Intendência
nuais técnicos;
(DMI)
. 1'0) colaborar no preparo da mobilização industrial, de acôrdo com os
TíTULO I
encargos que lhe forem atribuídos;
11) elaborar e submeter à DGI~
Generalidades
a) o programa de suas atividades;
b) propostas dos recursos financeiCAPíTULO I
ros necessários à execução dos seus
encargos; .
DA DIRETORIA ~ SUAS FINALIDADES
c I propostas de medidas que visem
Art. 1.9 A Diretoria de MateriaI
a melhorar o rendimento e aumenta.r
. de Intendência (DMI> , diretamente
a duração do material;
subordinada à Diretoria Geral de Díti) programa para a. execução de
tendência (001) incumbe-se das atíreajustamentos e nivelamentos dos
'Yidades relativas aó suprimento;' maestoques dos suprimentos a. seu cargo.

tígo 34, computar-se-á, como grau final dessas matérias, aquêle com que
houverem sido aprovados, nas mesmas, na Escola de Aeronáutica.
Art. 2.9. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em cor.trárío.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1959;
138.9 da Ind,ependência e 71.9 da Re-

I

t
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Art.

TíTULO II

TíTULO IH'

Da Organização

Atrihuições

CAPíTULO TI

CAPíTULO IV

DA ORGA~ÇÃO.GERAL

DAS ATItmurçôES .ORGÂNICAS

3.9 A Diretoria de Material

de Intendência compreende:

Direção;
4 (quatro) Seções;
Art. 4.9 São diretamente subordinados à DMI:
1) :&;tabelecfinento
'central de
'Material de Intendência - (ECMI);
- 2) Estabelecimento Comercial de
Material de Intendência (E Com MI);
- 3) Estabelecimento
Central de
Transporte (ECT);
4) Serviço de Embarque de Pes1)

2)

soal (SEP).

Parágrafo único. Têm subordina-

tão técnica à
1)

DMI:

Estabelecimentos Regionais de
~aterial de Intendência (ERMI);
, 2) Depósitos Regi.onais de Matel'ial de Intendência .(DRMI).
CAPíTULO
DA

m

ORGANIZAÇÃO PORMENORIZADA

Art. 5.9 A Direção da DMI compreende: '
1) Diretor;
2)
Gabinete.
Art. 6.9 ,9 Gabinete compreende:
1) Chefe; \
2)' l.~ Divisão (D/!); pessoal;
3) 2.f.l. Divisão (D/2) , Expediente e
Serviços Auxiliares.
Art. 7.9 As Seções denominam-se:
1)
La Seção (S/1). Técnica;
2) 2.1,\ Seção (S/2), Suprimentos;
3) 3.~ Seção (S/3) I Transporte;
4) Seçáo Administrativa (S/Adm) •
Art. 85' A Seção Administrativa
eompreende:
1)
Chefia;
2) Contadoria;
3) Tesouraria;
4)· Almoxarifado.
Art. 9.9 Em funcão da disponi'bilidade em pessoal, 'O Diretor poderá
desdobrar as Seções em Subseções, de
;forma a melhor atender à distribuição de seus encargos.

1 -

Do Gabinete

Art. 10. Ao Gabinete compete:
1) tratar dos assuntos referentes,
a Pessoal e-relações públicas;
.
2) dirigir os serviços auxiliares e
de expediente.
11 Art. 11.

Das Seções

A 1.:) Seção (S/1) , Téc-

nica, incumbe o' estudo e a elabora..
ção da documentação, visando a:
1) instrução militar e técnica do
pessoal, órgãos c unidades subordinadas;
.
~
, 2) técnica de produção, obtenção,
recebimento, armazenamento, distribuição, recolhimento, reemboísãvel e
mais atividades referentes a supri..
menta de material de Intendência;
3) preparação e atualízaçâo da legislação relativa ao material de Intendência;
4) preparação da mobílízaçâo, ,de
acôrdo com os seus encargos;
5) colaboraçâo nà mobilização in..
dustrial nos aspectos que lhe forem
atribuídos;
,
6)
padronízaçâo, e s p e c ificações
normas técnicas, acondicionamento e
embalagem de material de Intendência;
7) técnica de manutenção e proteção do, material e segurança do pessoal e das instalações;
8) fiscalização e inspeção.
. Art. 12. A 2.~ Seçâo (5/2), Supri..
mento, incumbe estudar e elaborar
tõda documentação que vise a orientar, verificar, coordenar e fiscalizar
as atividades referentes:
1) à obtenção, produção, armazenamento, distribuição e recolhimento
de material de intendência;
.2) a vendas reembolsáveís:
3) 'à manutenção e proteção do material e segurança do pessoal das instalações;
4) aos recursos e .necessídades fi~
nanceíras;
5) às necessidades referentes ao
suprimento de material de intendência; .
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6) ao reajustamento, transferência,
intercâmbio, estocagem e respectivo
nivelamento;
'1) preparação e atualízação dos dados estatísticos e de mobilização necesssáríos à Diretoria para o desempenho das atribuições que lhe competem.
Art. 13. À 3:). Seção' (S/3), Transporte, cabe estudar e opinar sôbre as
questões relativas:
1) à aquisição de passagens;
2) ao desembaraço de bagagem e de
carga;
3) às tarifas e taxas;
4) aos transportes e ao emprêgo
dos meios da sua competência imediata.
Art. 14. À Seção Administrativa
(S. Adro) cabe estudar e elaborar
tôda documentação que tenha relação
com:
1) assuntos administrativos da atribuição da DMI;
2) a coordenação e contrôle da Contadoria, Tesouraría e Almoxarifado ..
CAPíTULO V
DAS

ATRIBUIÇÕES

FUNCIONAIS

I -:- Do Diretor

Art. 15. Ao Diretor de Material de'
Intendência compete:
1) orientar, coordenar e fiscalizar
. as atividades da Diretoria e órgãos
subordinados.
baixando diretrizes e
instruções ou propondo ao Diretor Geral de Intendência, quando escapar
à sua alçada, as medidas necessárias;
2) aprovar o regimento interno daDiretoria;
3) inspecionar e ordenar inspeções;
4) apresentar ao Diretor Geral de
Intendência
relatórios das inspeções realizadas; assinalando as deficiências verificadas e sugerindo as
medidas para saná-las;
5) manter-se ao corrente das atividades e necessidades da Diretoria
e órgãos subordinados;'
fi) orientar e coordenar os trabaIhos de mobilização e equipamento do
território atribuídos à Diretoria, colaborando na mobilização do pessoal:
7) colaborar com a Diretoria Geral
de Intendência no que se refere à forâstas de material de Intendência;
mação e aperfeiçoamento de especía8) propor ao Diretor Geral de Intendência a movimentação do pessoal

os

que julgar conveniente para execução
dos serviços a cargo da Diretoria;
9) indicar ou designar, quando fôr
o caso, o pessoal subordinado para tntegrar ou exercer comissões, fazer
cursos ou estágios;
10) colaborar na elaboração de regulamentos e manuais técnicos, por
meio de sugestões, ou quando solicitado pela DGI;
,
11) aprovar
propostas, planos ou
programas de atividades elaborados
pelos órgãos subordinados;
12) propor ao Diretor Geral de Intendência os programas dos trabalhos
necessários à execução de seus encargos, bem como os recursos financeiros
correspondentes.
11 -

Do Chefe do Gabinete

Art. 16. Ao Chefe do Gabinete com- _
pete:
1) responder perante o diretor pelo
funcionamento do serviço a cargo do
Gabinete;
2) orientar, dirigir e fiscalizar os
estudos e a elaboraçâo dos documentos a cargo do Gabinete;
3) distribuir os serviços pelas Divisões e coordenar as atividades destas;
4) despachar com o Diretor;
5) apresentar os dadós referentes
ao Gabinete e coordenar a elaboração
do relatório 'anual da DMI;
6) dirigir o cerímoníal e os atos
sociais;
7) desempenhar, quando lhe forem delegadas, as funções de Agente
Diretor' .
8) coadjuvar o Diretor na instrução do pessoal da DMI.

nr - Dos Chefes de Seção
Art. 17. Aos Chefes de Seção compete:
1)
responder perante o Qiretor
pelo funcionamento do serviço a cargo
da Seção;
2) orientar, dirigir e fiscalizar os
estudos e elaboração dos documentos
a cargo da Seção:
3) distribuir o serviço pelos oficiais da Seção ou Subseção, coordenando-lhes as atividades;
4) despachar com o Diretor;
5) apresentar os dados necessários
à elaboração do relatório anual da
Diretoria;
6) organizar o calendário dos trabalhos da Seção;
7) propor, em função da disponibilidade em pessoal, o desdobramento
da Seção em Subseções.
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IV -

Do Chefe da Seção
Administrativa

Art. 18. Ao Chefe da Seção Administrativa competem as funções regulamentares do Fiscal Administrativo.

e justiça, têm atribuições equivalentes às de comandante de unidade.
Art. 24. Em complemento às prescrições contidas neste Regulamento,
a DMI elaborará seu Regulamento
Interno.
Rio de Janeiro, 2'7 de abril de. 1959.
B enrique Lott.

TíTULO IV
Outras Disposíçães

lNDICE DE

CAPíTULO VI
DOS

ÓRGÃOS

Art. 19. O Estabelecimento Central

incumbe-se das atividades relacionadas com:
1) a obtenção, recebimento, armazenagem, confecção, suprimento, CO'Oservação, transformação e recuperação do material de Intendência;
2) a formação de especialistas.
Art. 2'Ú. O Estabelecimento Comercial do Material de Intendêncía
(E Com M 1) incumbe-se das atividades I relacionadas com a obtenção,
estocagem e fornecimento ao pessoal
e organizações autorizado mediante
indenização, de matéria-prima e artigos confeccionados, de utilidade para
o pessoal do Ministério da Guerra.
. Art. 21.· O Estabelecimento Central de Transportes se incumbe:
1)
das atividades relacionadas com
o transporte de pessoal e de material
da sua competêncía.
2) do transporte marítimo de pessoal, material e víveres entre o continente, as fortalezas e as. ilhas situadas na Baía de Guanabara e nas
proximidades;
3) da formação de especialistas
para os meios de transportes da sua
competência;
/
Art. 22. O serviço de Embarque
de Pessoal (SEP) se incumbe das atividades relacionadas com o contróle
e embarque do pessoal transferido ou
em trânsito pelo Dístríto : Federal e
dos seus dependentes.
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DECRETO NQ 45.885 DE ABRIL DE 1959

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de
1959; 1389 da Independência' e 719
da República.

28

DE

Autoriza o cuuuião brasileiro Rubens
Pinto de Almeida a pesquisar minerío de ouro e diamante 'fI,(J' municipio de Itupirança, Estado do
Pará.

JUSCELINO KUBI'IScHEK

Mario Meneghetti

Presidente da- República, usandó da atribuição que lhe confere o
.artígn 87, nv l, da Constituição. e
nos têrrnos do Decreto-lei n 9 1.985,
.de 29 de janeiro de 1940 (Código de
1atnas) , decreta:
O

Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rubens Pinto de Aímeída
a pesquisar minério de' ouro e diamante, em terrenos devolutas, distrito' e município de Itupiranga, Es~
tado do Pará, numa área de quatrocentos e cinqüenta e sete hectares e
oitenta e quatro ares (457,84 ha)
delimitada por um triângulo
que
tem um vértice a novecentos metros
(900.m) no rumo magnético de oitenta e dois graus, trinta minutos sudeste (82Q 30' SE). da confluência do Igarapé João Vaz com o rio
Tocantins e os lados, a' partir dêsse
vértice, OS seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil seiscentos
e quarenta metros (1.640 m) , vinte
e oito graus' sudeste (28Q SE); mil
novecentos e quarenta m e t r o s
(1.940 m) , cinqüenta e cinco graus
nordeste '(55 9 NE); quatro mil e
oitocentos metros (4.800 m)
cinqüenta e dois graus trinta minutos
noroeste (52'? 30' NW).
Parágrafo único. A execução, da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento' ou de outras
substâncias discriminadas pelo C'JUselho Nacional de pesquisas.
Art. 21,\ O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará. a taxa de
-quatro mil quinhentos e oitenta cru.zeíros (Cr$ ·4.580,<lO) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir
<ia data da transcrição no livro próprio na Divisão de Fomento da Produção M'ineral do Ministerio da Agricultura.
I

I

I

DEORETo NQ 45; 886 DE ABRIL DE 1959

De

28

Autoriza o cidadão brasileiro Renaá
Viana Perdigão a pesquisar areul9
ümeniticas no município de Tez..
tó~ Esfg.do do M arannão,

O Presidente da República, usan-'
do da atribuição que lhe confere·.
artigo 87. n Q I, da Constituição; e
nos têrmos do Decreto-lei n 9 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Renato Viana Perdigão a
pesquisar areias ílmenítícas, em terrenas de marinha e de diversos ~
Ilha do Tatu. distrito de Paulino
Neves, município de Tutóía, Estado
do
Maranhão.
numa
área
da
quinhentos hectares (50() ha) , -telimitada por um polígono Irregular.
que tem um vértice a cinco mil cento
e oitenta e sete metros e cíncüenta
centímetros (5.187.50 m) no rumo
verdadeiro de sessenta e dois graus
trinta e dois minutos nordeste
(62 9 32' NÉ) da foz do igarapé São
José' é dos lados. a partir dêsse Vpytice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil duzentos e nõventa e dois metros e cinqüenta centímetros 0.292,5{) rm , ,dez Ir r a u s
quarenta e dois minutos noroeste
(109 42' NW): dois mil quinhentos
e setenta e cinco metros (2,575 m) ,
setenta e sete graus quatorze mínutos nordeste <77Q 14' NE): dois mil
.setecentos e' oitenta e sete metros
e cinqüenta centímetros (2.787.50 rnr.
dezessete graus oito minutos sudeste
(17 0 OS' SE): dóis mil duzentos e rl~
metros (2.210 m) sessenta e sete
graus vinte minutos n o r o e s 't;e
(679 20' NW): mil e quarenta e cinco
metros (1,045 m) , oitenta e oito
graus vinte e um minutos sudoeste
I

(889 21' SW).

Parâ-grafo único: . A execução da ..
presente autorização fica sujeita àS
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estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 3(). 230•. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verlfique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2<-' do citado Regulamento ou de
outras
substâncias discriminadas pelo C'Jnselho Nacional de pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorizacâo de
pesquisa, que terá uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. OO(),OO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data de transcríção no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 31} Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de
1959; 1389 da Independência e' 71<-'
da República.
JUSCELINO' KUB!TSCHEK

Mário .J1!leneqhetti

DEORETO

N9 45.887 DE ABRIL DE 1959

DE

28

Autoriza o cuuuião brasileiro Rubens
Pinto de Almeida a pesquisar minério de ouro e diamante no mu-.
nicípzo 'âe Itupiranga, Estado do
Pará.

graus sudeste (799SE) ; mil duzentos e'
cinqüenta metros (1.250m), cinqüenta
e cinco graus nordeste (559 ~TEl;
mil e quarenta metros (1.040 In) ,
cinqüenta e dois graus trinta mínutos noroeste (52<> 30' NW): .rul
quarenta
metrosnovecentos
e
<1.940 rm , cinqüenta e' cinco graus.
sudoeste (559 SW).
Parágrafo único. A execução dapresente autorização fica sujeita ás
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associada, de qualquer das substãncias a que se refere o art. 2Q do cítado Regulamento
ou de
outras.
substâncias· discriminadas pelo CO!lselho Nacional de pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorízação de
pesquisa que será uma via autêntica.
dêste Decreto. pagará a taxa de mil
seiscentos e dez cruzeiros
.
(Cr$ 1.610,00) e será válido :Jelo'
prazo de dois (2) 'anos a partir da
data da transcrição no livro próprio,
da Divisão de Fomento da prod'lção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de
1959; 138r:> da Independência e 71<;"
da República.
JUSCELINO

Mário

KUBJTSCHEK

Menegh~etti

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, n9 1, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei nv 1. ~8á,
de 29 de janeiro de 194{) (Código de
Minas), decreta:
Art. 1<-' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rubens Pinto de Almeida
a pesquisar minério de ouro e diamante, em terrenos devolutos, (115trito e município de Itupiranga, Estado do Pará, numa área de cento
e sessenta hectares e oitenta ares
<160,80 ha) , delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a cinco
mil e duzentos metros (5. 2ilOm) , no
rumo magnético de trinta e cinco
graus sudeste (359 SE) da confluência
do Igarapé João Vaz com o rio Tocantins e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil trezentos e oitenta metros (l,380m), setenta e nove

DECRETO

N9 45.888 DE ABRIL DE 1959

DE

28'

Autoriza o cidadão brasileiro
Rodolpho Pôrto D'Ave a pesquisar
diamante e minério de ouro, no'
município de ltupiranga,
Estado,
do Pará.

o Presidente da República, usan-do da atribuição que lhe confere o
artigo 87, nv I, da Constituição e
nos termos do Decreto-lei n 9 1. 985,
de 29 de janeiro de 194.·0 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadãobrasileiro Rodolpho Pôrto D Ave a
pesquisar diamante e minério de ouroem terrenos devolutos no distrito e'
munícípío de Itupíranga, Estado do>
Pará, numa área de trezentos e ein...·
qüenta e um' hectares (351 ha.) , deI
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limitada por um triângulo, que tem
um vértice a três mil e setecentos
metros (3.700 m) no rumo magriétíco de cinco graus e trinta minutos
sudeste (59 30' SE). da confluência
do Igarapé João Vaz com o rio To~
cantíns e os lados a, partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: dois mil e seiscentos metros (2.600 m) , sete graus,
e trinta minutos sudoeste (7 9 30'
svn; três mil seiscentos e quarenta
metros (3 . 640m) , cinqüenta e cinco
graus nordeste (55 9 NE); dois rmí
e setecentos metros (2.700 m) , setenta
e
nove
graus
noroeste
(73 9 NW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo oonseího
Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsse Decreto, pagará a taxa de três
mil quinhentos e dez cruzeiros
rcrs 3. 5io,oO) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir tia
data da transcrição no livro próprlo
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério. da Agricultura.
Art. 3~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de
1959, I38'? da ,Independência e 7l'?
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneahetts

DECRETO NQ 45.889 ABRIL DE

DE

28

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Nestor

Barreto dos Santos a pesquisar calcário. 'no município de Pinheiro
Machado, Estado
do Sul.

do

Rio Grande

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; nv I, da Oonstítuíção e nos,
têrmos do Decreto-lei nO 1.985. de 29

13'1'

de janeiro de 194.0 (Uóchgo de Minas), decreta:
Art. 1<;> Fica autorizado o cidadão
brasileiro Nestor Barreto dos Santos
a pesquisar calcário em te:rrenos' de
sua propriedade no lugar denominado Passo da Conceição, distrito de
Pedras Altas, munícípío de .Pin.l1eiró
Machado, Estado do Rio Grande do
Sul, numa área de cento e setenta e
seis hectares noventa ares e quarenta centrares n76,9ü40ha), deümttada
por um polígono mistílineo, que tem
um vértice no final da poligonal que
partindo do Passo da Conceíçâo tem
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: dois mil .quatrocentos e
. cinqüenta metros (2.450m) , trínta e
seis graus noroeste (36i? NW); e. doís
mil cento e vinte metros (2. 120m) ,
cinqüenta e nove graus sudoeste (599
SW); e os lados do polígono, a partir do vértice considerado tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil -cento e vinte metros (2. 12<Jm) , cinqüenta e nove
graus nordeste (SSQ NE)! ouatrccentos e oitenta e sete metros 1437m).
vinte e sete! graus noroeste (27Q NW);
-duzentos e oitenta metros (280m),
Norte (N); dois mil setecentos e
trinta
metros <2.73Qm) sessenta
graus dez minutos sudoeste; e, o
quinto e último lado é constituído
pela margem direita do arroio candiotínha, no trecho compreendi.do entre o último vértice descrito e o ponto de partida.
Parágrafo único. A execuçào da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv S{J.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como a~
socíado de qualquer das substancías a
que se refere o art. 2l! do citado Rfgulamento ou de outras substancias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 29 O título da autonzacão de
pesquisa, será uma via autêntíea deste Decreto, pagará a taxa de .n:J setecentos e setenta cruzeiros (Cr$ ..
1. 770,110) .e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio da Divisão do Fomento da Produção Miner:),! do Ministério da Agricultura.
Art . 39 Revogam-se as dtsposíçõcs
em eon trárío.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1959~
138Q da Independência e '119 da República.
JUSCELINO KUBITSC'"!iEK

Mário M eneghetti
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tír dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil metors (l.OOOm); quarenta e sete graus
'Concede à Mímeração Jundú Ltda.,
cinqüenta e cinco minutos nordeste
autorização para funcionar como
(470 55' N~); dois mil e duzentos meemprêsa de mineração.
tros (2.200m), quarenta e dois graus
vinte e cinco minutos sudeste (42 0 25:
o Presidente da República usando SE); dois mil cento e setenta e sete
metros e cínqüentá centímetros .....
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q r, da Oonstttuiçâo e nos
(2 . 117,50m) , oitenta e dois graus doze
têrmos do Decreto-lei nl? 1.985, de 29
minutos sudeste (82 Q 12' SE); mil e
de janeiro de IMO (Código de Mivinte e cinco metros (1. 025m), oito
nas), decreta:
graus quatro minutos sudoeste (80 04'
SW); dois mil quinhentos e doze meArtigo único. E' concedida :1 Mitros e cinqüenta centímetros
.
neração jundú Ltda. constituída por
(2. 512,50m). oitenta e dois graus doze
0
,~ontrato arquivado sob o n 9 237.184
minutos noroeste (82 12' N;W); dois
na Junta Comercial do Estado de São
mil e seiscentos metros (2.600m), quaPaulo, com sede na Capital do Estarenta e dois graus vinte e um minutos
do, autorização para tuncíonar como
noroeste (42 0 21' NW).
emprêsa de mineração, ficando obriParágrafo único.
A execução da.
gada a cumprir integralmente as leis
presente autorização fica sujeita às
e regulamentos em Vigor ou que
estípulacões do Rep:ulamento aprovaTierem a vigorar sôbre o objeto desdo pelo Decreto n. o 30.230, de 1 "J de
ta' autorização.
dezembro de 1951, uma vez se verifiRio de Janeiro, 28 de abril de 1959,
Que a existência na jazida. como as138'1 da, Independência e 71Q da Resocía do. de qualquer das substâncias
pública.
a oue se refere o art. 2.° do citado
Reg-u18mento ou dê outras substâncí-,s
.JUSCELINO KUBITSCHEK
discriminadas pelo Conselho Nacional
Mário Meneghetti
de pesquisas.
A.1't. 2.° O título da autorização de.
nesquísa, Que será uma via autêntica
DECRETO N.Q 45.891 - DE 28 DE
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
ABRIL DE 1959
m il cruzeiros (Cr$
5 . 000,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos ao
.i1uioriza o cidadão' brasileiro Renato . partir da data da traeiscrtoão no ltvr \
Via1La Perdição a pesquisar areias
próprio da Divisão de
Fomento da
iimeniticas no Município de Tutóia,
Prcducão Mineral do ' Ministério da
Estado do M aramhão,
Agricultura.
3.o Revogam -se as disposições
o Presidente da República, usando emArt.
con trárío ,
da atribuição que lhe confere o artigo
E7, n.s I, da Constituição e nos t~rmos .
Ri.o de .Janeiro. 28 de abril de 1959;
do Decreto-lei n.? 1.985, de (29 de ja138,° da Independência e '11.0 da Reneiro de 1940 (Código- de Minas), depública.
creta:
JUSCEUNO KUnITSCHEK.
Art. 1.0 Fica. autorizado o cidadão
Mário Meneçhetti,
brasileiro Renato Viana Perdigão a
pesquisar areias ílmerrítícas, em terrenos devolutos e de . propriedade de
terceiros. entre a Ilha Tatu e a eidaDECRETO N.o 45.892 - DE 28 DE
de de Tutóia, distrito e município de
ABRIL DE 1959
Tutóia, Estado do Maranhão, numa
área de quinhentos hectares (500 ha) ,
delimitada por um polígono irreguAutoriza o cidadão brasileiro Rodolpho Põrto D' -4ve a pesquisar dialar que tem um vértice a nove , mil
mante e ouro, no município de ttutrezentos e sessenta e cinco
metros
piTanga, Esto.,do do Pará.
(9. 365m) no rumo verdadeiro oitenta
e quatro graus vinte e nove minutos
0
.nordeste (84 29' NE) da embocadura
O P.residente da República, usando
do igarapé São José e os lados, a parda atriluição que lhe confere o artigo
DECRETO N<' 45.890 ABRIL DE 1959

DE

28

DE

ATOS DO PODER

87, n. O l, da COnstituição -e nos têrmos
do Decreto-lei n.? 1.985, de 29 de, ja~eil'o de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rodolpho
Pôrto D' Ave a
pesquisar diamante e ouro
terrenos devolutos no dístríto e munícípio de Itupiranga, Estado do Pará,
numa área de quatrocento se setenta
e oito hectares (478 Ha..). delimitada
por um polígono irregular. que tem
Um vértice na confluência do Igarapé
João Vaz com o rio Tocantins e os
lados a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
cinco mil metros (S.OOOm), sete graus
sudoeste (7° SW): mil e quinhentos
metros (1. SOOm) , vinte e -nove graus
e trinta -mínutos sudeste (29 0 30' SE):
seis mil e duzentos metros (6. 200m) ,
sete graus nordeste (7 0 NE); novecentos metros (900m), oitenta e dois
graus e trinta minutos noroeste (820

em

ExEcutIvo'
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DECRETO NQ 45.893 ABRIL DE

DE

28

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Alvaro
Alencastro de Souza a pesquisar
quartzo e feldspato no Município
de Itaborai, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, nl? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (G6d.igo de Mínas) ,
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cídadão
brasileiro Alvaro Alencastro de Souza a pesquisar quartzo e feldspato em.
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Morro do chapéu, dístríto de Tanguá, município de rtaboraí,
Estado do Rio de Janeiro, numa ã.rea
de vinte e cinco hectares e sessenta.
(25.60ha), delimitada. por um poltgano irregular, que tem um vértice ~
quarenta metros (4Úm) , no rumo magnético de cinqüenta e oito graus su30' ~).
.
doeste (58 9 SW), do canto sudoeste
(SW) da casa de Alvaro Alencastro
Parágrafo único.
A execução da
de Souza e os Iados a partir dêsse vérpresente autorização fica sujeita às
.
tíce, os seguintes comprimentos e ruestipulações do Regulamento aprovamos magnéticos: tresentos e" sessenta
do pelo Decreto n. ° 30.230. de 1 de
metros (360m), quarenta e sete graus
dezembro de 1951, uma vez se verifi- sudeste (479 SE) .: sessenta e dois meque a existência na jazida, como as- tros e quarenta centímetros (62,40m),
sociado, de qualquer das substâncias- cinqüenta e três graus nordeste (53~
a que se refere o art. 2.° do citado' NE); seiscentos e setenta e nove meRegulamento ou de outras substâncias
tros <679m), dezoito graus trinta minutos nordeste 089 3{)' NE); cento e
disortmínadas pelo Conselho Nacional
sessenta e seis metros (lMm) , sessende Pesquisas.
ta e sete graus noroeste (679 NW)
quinhentos e trinta metros (53Gm),
Art. 2.° O título da autorízacão de
quarenta graus sudoeste (40 9 SW):
pesquisa, que será uma via autêntica
duzentos e sessenta metros (260m).
dêste decreto. pà.garã a taxa de quasessenta graus noroeste' (6'Ü9 NW);
tro mil setecentos e oitenta cruzeiros
duzentos e vinte e cinco metros (225m)
(Cr$ 4.730,00) e será válido pelo
oitenta graus sudoeste (8DI? SW); duprazo de dois (2) anos a parzentos e quatorze metros (214m), cintir da data da transcrição no livro
co graus trinta:' minutos sudoeste (5.
próprio da Dívísâo de Fomento da
3rl)' SE); trezentos e oitenta e oito
Produção Mineral do
Ministério da ' metros (38-sm), oitenta e cinco graus
Agricultura.
trinta- minutos sudoeste (859 30' SE).
Parágrafo único. A execução da;
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições
presente autorização fica sujeita às
em contrário.
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de
Rio de Janeiro. 28 de abril de 1959;
dezembro de 1951, uma vez se verírí138.° da Independência e 71.° da Reque a existência na jazida, como
pública.
associada. de qualquer das substâncias a que se 'refere o art. 29 do ciJUSCELINO KUBITSCHEK.
tado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Mário Meneghetti.
Nacional de Pesquisas.
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Art. 29 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ SOQ,OO) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da _Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1959;
1389 da Independência e 71'! da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEI<:

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 45. 894 ABRIL DE

DE

28

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Faria Braga a lavrar calcáreo, no município de Ouro Préto,
Estado de Minas Gerais:'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigó 87, nv 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 194ú ('C'Ódigo de Minas),
decreta:
Art. 1? Fica autorizado o cidadão
brasileiro .F'rancisco Faria Braga ao
lavrar calcáreo em terrenos de propriedade da Congregação Redentorista, no distrito e Miguel Burnier, município de Ouro Prêto, Estad.o de Minas Gerais, numa área de doze hectares (12 haj delimitada por um retângulo que tem um vértice na confluência dos córregos Brigida e São
Julião e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quatrocentos metros (4<lOm), trinta e dois graus nordeste (320 NE); trezentos metros ... ,
(300m), cinqüenta e oito graus noroeste (539 NW), Esta autorização é
outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 23
do Código de Minas e dos 'arts. 32, 33,
34 e suas alíneas e além das seguintes e de outras constantes do mesmo
Código não expressamente mencionada nêste decreto,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n'? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como

associada, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2<;1- do citado Regulamento
de outras substâncias discriminadas pelo Conseiho
Nacional de Pesquisa.
Art. 29 O concessionário da autorízação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. €8 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízacâo de lavra será declarada caducá ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas est2.0 sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins da lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discrimínados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorizacâo de lavra terá
par título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de -seiscentos cruzeiros (01'8 6üü,OO).
Art. 7° Revogam-se aa dísposiéões
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1959;
IS8'? da Independência e 719 da Re-

ou

pública.

.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneitnetti.
DECRETO N9 45.895 DE

1959

DE

28 DE ABRIL

.

Autoriza o cidadão brasileiro José dos
Santos Querido a pesquisar diamante
e ouro, no município de ltupiranga.
Estado do Pará.

o Presidente dª República. usando
da atribuição que lhe confere o art. 87.
nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n Q 1. 985. de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José dos Santos Querido a
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pesquisar diamante e ouro em te~
renos devolutas no distrito e munícípio de Itupiranga, Estado do Pará,
numa área de quatrocentos e oitenta
e sete hectares e cinqüenta ares (487,50
ha) delimitada por paralelogramo, que
tem' um vértice a treze mil oitocentos
e vinte metros (13. 820m) , no rumo
magnética de vinte graus sudeste
(20 Q SE). da confluência do Igarapé
João Vaz com o rio Tocantins e os
lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéttcos: mil duzentos e cinqüenta metros (1. 250m). trinta e quatro graus
e trinta minutos sudeste (34 30' SE);
três mil e novecentos metros (3.900m),
cinqüenta e cinco graus nordeste
(55'? NEl_

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
'estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n(l 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associada de qualquer das substâncias
a q~e se refere o artigo 2.° do .eitado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2Ç1 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de qU3.tro mil e oitocentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4.800,00) e será válido -pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
Em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1959;
1380 da Independência e 71Q da Re-pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

neiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 1e;> Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rubens Pinto de Almeida
a pesquisar minério de ouro e diamante em terrenos devolutas. distrito
e município de Itupíranga, Estado do
Pará numa área de quatrocentos e
novehta e quatro hectares, e cinqüenta
ares (494,50 ha) , delimitada por um
paralelogramo que tem um vértice a
três mil cento e oitenta metros
(3 . 180m) no rumo magnético de nove
graus sudeste (9Q SE) da confluência
do Igarapé João Vaz com o rio Tocantins e os lados, divergentes dêsse
vértice; os seguintes comprimentos e
rumos magnétícos : mil cento e cinqüenta metros (l.150 m) , trinta e
quatro graus trinta minutos sudeste
(34~ 30' SE); quatro mil e :trezentos
metros (4.300m), cinqüenta e cinco
graus nordeste (559 NE) •
Parágraro único. A execução aa.
presente autorização fica SUjeita à~
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma, vez se verifique
a existência na jazida, como associada, de qualquer das substâncias'
a que se refere o artigo 2Q do citado Regulamento ou de outras
'substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa' de
quatro mil novecentos e cinqüe?-ta
cruzeiros (Cr$ 4.950,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de F~~en~o da
Produção Mineral do Mínítérío ua
Agrtcultura.
.
Art. 3Q Revogam-se as' disposições
em contrário.
Rio j~ Janeiro, 28 de abril de 1959;
133Q da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

DECRETO NQ 45.896 DE 1959

DE

28

DE ABRIL

Autoriza o cidadão brasileiro Rubens'
Pinto de Almeida a pesquisar minério de ouro e diamante no município de Ltupiramça, Estado do
Pará.

o Presidente da República,
da atríbuíção que lhe confere o
Q
n l, da Constituição e nos
do Decreto-Ieí ne;> 1.985, de 29

usando
art. 87,
têrmos
de [a-

KUBITSCHEK

Mário M eneghetti.

DE(JF,ETO .NÇ' 45.897 ABRIL DE

DE

28

DE

1959

Autoriza o cuuuião brasileiro José elos
Santos Querido a pesquisar diamant.e e minério de ouro, no munic:'p'Q âe ltupiranga, Estado do
Pará.

O Presídpnte da República, usando
da atdblü0~,(1 que lhe confere o art. 87.
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nÇl l. da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Ieí n Q 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Aru 19 Fica autorizado o cidadão
brasíleiro José dos Santos Querido
a \ pesquisar diamante e minério de
ouro em terrenos devolutas nodistrito e município de Itupiranga, Estado do Pará numa área de quatrocentos e oitenta e sete hectares e
cinqüenta ,ares (487,50 ha)
d elimitada por um paralelogramó, que
tem un- vértice a doze mil setecentos e vmte metros no rumo magnético de dezoíto graus sudeste 089
SE) da confluência do Igarapé' João
Vaz ~O!Y' o rio Tocantins e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes oomprnnentos e rumos magnéticos: mí. duzentos e cinqüenta metros. ·1. 25(} m) trinta e quatro graus
e trinta minutos sudeste (34 9 30' SE) .
três ..rnu novecentos metros (3.900 m)',
eínquente ~ cinco graus nordeste
(55~

Nl!~\·

ExEctP.rnro
nQ I, da. Constítuíçâo e nos têrmos
do. Decreto-Ieí nl;) 1.985, de 29 de janeiro de 19«l (Código de Minas), de-

creta:
Art. }'" Fka autorizado o cidadão
brasíleirr. Francisco Ribeiro de Carvalho a ~esqlJisar cassiterita, em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Chá. distrito e município
de Naz~r(lno Estado de Mínas Gerais, numa área de vinte e três hectares e trinta e três ares (.23 33 ha)
delimitada por um polígono' irregu~
lar que tem um vértice a setecentos
e vinte metros (720 m) no rumo magnético d ~~ t.rint9 e seis graus sudeste
(359 SE), do marco quilométrico número cento e setenta e dois (Km.
172) ia terrovía da Rêde Mineira de .
Viação e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos -nagnétícos: trezentos e sessenta metros , ~60 rm , quarenta e seis
graus sudeste (469 SE); seiscentos e
noventa metros (690 'in), vinte e seis
graus sudoeste (269 SW); duzentos
e dez fflp.trU'3 (210 m) , oitenta e cinco ~ra'IS noroeste (859 NW); duzentos e quurcnta metros (240 m) , cínoe
graus nordeste (5~ NE): seiscentos

Pa,·e,'Z"a.fo único. A exeeueão da
presente autorização fica sujeita às
estípr-tacóes de, Regulamento aprovado pe,o Decrete n'? 30.230, de 1 de
dezembr- de 1951, uma vez 'se verie cinqüenta e oito metros - (658 rm
fique a exístêncía na jazida, como
associados de qualquer das substãn- vinte e nove graus Quarenta minutos
nordeste (29(' 40' NE).
elas a que se refere o art. 29 do ciPa"ftgrafo úníco. A execução
da
tado Ré,gula.mento ou de outras subspresente .outorízação fica sujeita as
tâncias drscrtmínadae pelo Conselho
estipulações do Regulamento aprovaNaeionm de Pesquisas.
do pelo Decrete n9 30. 23G, de 1 de
Art ?{ O título da autorização de
dezembro de 195-1, uma vez se veripesqeí.sa que será uma via autêntica
fique. a existência na jazida, como
dêsse '")~cretCi pa~ará a taxa de quatro . mil oitocentos e oItenta cruzei- associado de qualquer das substâncias' ao que se refere o art. 29 do ciros . U~ !, PRO.OI(}) e será válido pelo
tado ReglllRTr.pnto ou de outras subsprazo de dcís (2) anos a partir da
tâncias
díscrimínadas no Conselhodata da. transcrição no livro próprio
da I)ivi~á~ ~€' Fomento da Producâo . Nacional. de Pesquisas,
'Mine"J:11 do Ministério da Ag-ricultura.
Art 2" O título da autorízaeão deArt 30 Revogam-se as, disposições
pesquisa que será uma via autêntica
em conn árío
dêste DPcreto, pagaré, a taxa de treRio de Janeiro, 28 de abrfl ide Hl59:
zentos cruzeiros <cr$ 300,00) e será
1389 ja Independência e 719 da Reválido pelo prazo de dois (2) anos
públtca
a parti,:, da data da transcríeão no
Jns('ELINo KUBITSCHEK
livro próprio 'da Divisão de Fõmento
da p..l)cit1c~(\ Mineral do Ministério
MtJ.710 Meneghetti
.
da Agrtcultura ,
DE0nE'.rO NI;) 45.898 - DE 28 DE
Art 31) R€yogam~se as disposições
ABRIL DE 1959

Autoriza o cituulão brasileiro Frane!SCI) Ribtire de Carvalho a pesauiea» cassiterita no município de
Nazaren« l.staâo de Minas Gerais.

O Pr~-:1Gente da República, usando
da .ati"i.bUi<.{ã.,. que lhe confere o art. 8'7,

em contrérío.
. Rio o- Jarelro. 28 de abril de 1959'
138~ da Independência.e 719 da Re':

pública,

JnSCELlNO

JJfârio

KUBITSCHEK '

Meneghetti

Aros
/

DECRETO NI? 45.899 -

DE

28

DE ABRIL DE lS'59
Conc~de

à Mibral - Mineração Brasileira Lida. autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? I, da Oonstítuíçáo e nos
'Mrmos do Decreto-lei nl? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Mibral Mineração Brasileira Ltda. constituída . por contrato arquivado sob
nv 105.335 no D.N.I. C., alterado pelo
instrumento particular de 13 de fe~
vereíro de 1959, com sede nesta. Capital, autorização p a r a funcional'
como emprêsa de míneraçâo, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta
a utorízação.
Rio- de Janeiro, 28 de abril de 1959,
138ÇJ da rndependênéía e 711? da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 45.900 DE AEnIL DE 1S'59

DE

143'

DO PODER EXECUTIVO

28

Autoriza a cidadã brasileira Bernarda Barbosa Laender a pesquisar; turmalina no município de. Itambacuri, Estado de Minas Gerais.
-

O Presidente da República, usando
da atribuição que- lhe confere o artigo 87, n'! l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n" 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.'<9-

no rio ltambacuri e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos metros (7oom) , leste (E); mil
cento e quatorze metros e vínte- e·
cinco centímetros (l.114,25m)} sul (8).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às.
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230. de 1 de dezembro de 1951, uma. ve~ se verifique a existência na jazida, como associada. de qualquer das substâncias.
a que se refere o art. 2Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Na.- cional de Pesquisas
Art. 2Q O título da autorízaçãe de
pesquisa, que será uma .vía autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de setecentos e oitenta cruzeiros (Cr$ ...
7BO,OO) e será. válido pelo prazo dedois .(2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio dá Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mínistério da Agricultura.
Art. 3Çl Revogam-se as disposíções.
em contrário.
Rio de Janeiro. 28 de abril de 1959;
1389 da Independência e 71<:1· da República.
JUSCELINO KUBITSCHE'K.

M ária M eneahetti,

DECRETO N. 45.901 DE 1959

DE

28. DE ABRIL-

Autoriza a etnptêsa de
mineração.
M aanesita S. A . a pesquisar cromita na município de Hidrolândia. Bs...
taão de Goiás.

O Presidente da República, usando.
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
da atribuição que lhe confere o artibrasileira Bernarda Barbosa Laender
go 87, n Q I, da Constituição e nos têra pesquisar turmalina, em terrenos
de sua propriedade' no lugar denomi- - mos do Decreto-lei n Q 1.985, de ~9 dejaneiro de 1940 .(Código de Minas).
nado Poquim, distrito e município de
decreta:
Itambacuri, Estado de Minas Gerais,
numa área de setenta e sete hectares
Art. lI? Fica autorizada a emprêsa
noventa e nove ares e cinqüenta. e
cínco centíares (77,9955 haj , delimide mineração Magnesita S.A. a pestada por um retângulo que tem um
quisar eremita em terrenos de sua
propriedade no imóvel denominado,
vértice a duzentos e vinte metros
(220m) no rumo magnético oeste (W)
Fazenda Morro Feio, distrito e munida confluência .do córrego Poquim
pio de Hidrolândia, Estado de Goiás;

ATOS
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numa área de doze hectares oitenta e
-doís ares e oitenta e cinco' centrares
(12,8285 ha) delimitada por um poIígono irregular que tem um vértice
.a dois mil duzentos quarenta e três
metros (2.243m) no rumo verdadeiro
,de trinta e quatro graus e trinta minutos sudeste (341,) 30' SE) do canto'
nordeste (NE) da sede da Fazenda
Morro Feio e os lados
partir dêsse
'vértice, os segiuntes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos setenta
e um metros' (271m), dois graus e
trinta minutos sudoeste (29 30' SW);
'setenta e cinco metros (75m) , vinte
'e nove graus e trinta minutos sudeste
(29(1 30' SE); duzentos noventa e quatro metros (294m),
setenta e três
graus e trinta minutos sudeste <739
-30' SE); cento cinqüenta e' seis metros (156m), sete graus trinta minutos nordeste (7º 30' NE); cento noventa e seis metros (l96m) , um grau
trinta 'minutos nordeste (le? 30'NE)
cento e oitenta metros (l80m) , cinqüenta e um graus noroeste (51e? NW) ;
-cinnüenta e quatro metros (54m). setenta e sete graus e trinta minutos
noroeste (779 30' NW); cento cinqüenta e dois metros (152m). sessenta e sete graus sudoeste (67 9 SW) .

ª'

Parágrafo único. A execução da
'presente autorização fica' sujeita às
.estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifi.que a existência na jazida. como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art: 2«;1. O titulo da autoxizaçâo de
'pesqursa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3l?

Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de Hl59.
138º da Independência e 719 da
:RepÚblica. '
-

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N9 45.902 DE 1959

DE

28 DE ABRIL

brasileiro r.uiz
A titoriza o cidadão
Vilela de Carvalho a pesquisar feldspato, no município São João da
Boa Vista, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,. usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, nÇl I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1.985 de 29 de ja-

neiro de 1940 (Código de Minas), Decreta:

Art. lI? Fica autorízado a cidadão
brasileiro Luiz Vilela de Carvalho a
pesquisar feldspato em terrenos de sua
propriedade no imóvel
denominado
Fazenda santo Antônio, distrito e
munícípío de São João da Boa Vista,
Estado de São Paulo, numa área de
trinta e dois hectares (32 Ha.}, delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a quinhentos e setenta metros (570m), no rumo magnético de vinte e quatro graus e trinta
minutos sudoeste (24 9 30' SW), da
confluência do ribeirão da Prata com
o córrego dos Anselmos e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: setecentos e sessenta e cinco metros
(765m), vinte e seis graus e trinta
minutos sudeste (26Q 30' SE); duzentos e sessenta e cinco metros (265m).
cinqüenta e cinco graus e vinte minutos sudoeste (5Se? 20' SW); cento e
cinqüenta metros (150m), trinta e um
graus e trinta minutos sudoeste (3I\>
30' SW); setecentos e trinta metros
(730m), trinta graus e trinta minutos noroeste (3{}9 30' NW); quinhentos
metros' (500m) , quarenta e cinco
graus e trinta minutos nordeste (45Q
30' NE).

Parágrafo
único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de de-zembro de 1951. uma vez se verifique
a exístênca na jazida, como associada, - de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2°. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsse Decreto, pagará a taxa de' trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição

Aros

no livro próprio da Divisão "de Fomento da Produção Mineral do Ministérío da Agricultura.
Art. 39. Revogam-se as dísposíeões
em contrário.
'. Rio de Janeiro, 28 de abril de 1~59,
138 9 da Independência e 719 da Repúblíca.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario M eneçheiti

DECRETO N. 9 41>. 9'Ü'3
ABRIJ;. DE

DE

145
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28

DE

1959

Autoriza o ciâaâão brasileiro Elpidío
Barreto
dos Santos a' pesquisar
calcário no mnnicípio de Pinheiro
Macluuio,
Estado do Rio. Gmnde
do' Sul.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 87, n ,v l. da Constituição e
nos termos do Decreto-lei n,v 1.935,
de 29 dê janeiro de 1940 (Código
de Minas), decreta:
Art. 1. ÇJ Fica autorizado o ,cidad20 brasileiro Elpídío Barreto dos
S8,ntos a pesquisar calcário, em terrenas de sua propriedade no .Iugar ,
denominado' Passo da Conceição, distrito de Pedras Altas, municíp:o de
Pinheirc Machado, Estado do Rio
Grancle do sul, numa área de cento
e setenta e seis hectares noventa e
seis áreas e quarenta centíares ,.,.

de dezembro de 19:1, uma vez se
verifique a existência na
jazida,
como associada, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.() do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. '? O título da autorização
da pesquisa, que será uma via «utêntica dêsse Decreto, pagará a taxa
de mil setecentos e setenta cruzeiros (Cr$ 770,00) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produ-,
cão Mineral do Ministério da Agl'icultura,
Art, 3.(1 Re.vogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de
1959; 138. 9 da Independência e 71.9
ela República.
JUSCELINO

KUBITScHEK

Mário M eneçhetii

DEORETO N. 9 45.904: -

DE

28 m:

ABRIL DE 195~

Autoriza o cidadão brasüeiro Renato Viana
Perdigão a tiesqiusar
areias ilmeniticae no' municipio de
'I'uioia, Estado elo _Maranhão.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art . 8'7, n Q I, da Constituição e
(176,984.·0 ha) , delimitada por um ponos têrmos do Decreto-lei n.!.' 1.885,
Iígcno místílíneo qU8 tem, um vérele 29 de janeiro de W40 <Código
tice no Passo da Oonceicáo e os
de Minas), decreta:
lados, a partir dêsse vértice; O'~ sei guintes
comprimentos e rumos magArt. 1.9 Fica ~tuto:rizado' o CK1a. néticos mil quinhentos e cinqüenta
dão brasileiro Renato Viana, Perdie cinco metros (1, 555 fi), trinta e
gão a pesquisar areias Ilmeniticas,
dois graus trinta minutos, noroeste
em terrenos de marinha e de diver(32') 3:)' NW);· mil oitocentos e oisos, distrito e município de 'I'utóia,
tenta metros (1. 880 m) , cinqüenta e
Estado do Maranhão, numa área de
seis graus, trinta minutos sudoeste
quinhentos hectares (500 ha.), , deli9
(56 30' 8W); e, o ,terceiro (3. '?) e . mítada por um poligono : irregular
último lado é constituido pela maroue tem um vértíce a mil quatrogem direita do Arroio Oandtotinha,
centos e oitenta metros (1.4ô() m),
com o comprimento de três mil cenno rumo verdadeiro de dezenove
to e vinte. e sete metros (3. 127 m) , graus quatorze minutos noroeste .. '
no trecho compreendido entre o úl(19 9 14' NW), do ponto em cue a
timo vértice descri to e o vértice de
estrada Tutóia-Barro Duro transpõe
partida.
'o Rio Com um e os lados, a partir
Parágrafo umco . A execução da
dêsse vértice. os seguintes. comprimentos e rumos verdadeiros: três
presente autorização fica- sujeita às
.estípulacões do Regulamento apromil e setenta metros (3.070 m) , oitenta e dóis graus doze minutos
vado pelo Decreto n. '? 30.230. de 1
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noroeste

12' ,NW). mil e' vinte
(1. Q25m) , oito graus
quatro minutos nordeste (89 04' NE);
três mil cento e sessenta e sete metros e cinqüenta centímetros
(3,187,5{) mr , oitenta e dois graus
doze minutos sudeste (82'? 12' SE);
_mil seiscentos e trinta metros .....
(l,fi3G' m) , sessenta e nove graus
quarenta e nove minutos nordeste
(69~ 49'
NE); oitocentos e setenta
metros (870 m) , dezenove graus, cinqüenta e seis minutos sudeste ....
(199 56' SE); dois mil e duzentos
metros (2.200 m) , sessenta e nove
graus quarenta e neve minutos sudoeste (69 Q 49' SVo/).
Parágrafo único. A execução, da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento npro_vado pelo Decreto n.v 30.230. de 1
de dezembro de 1951, uma vez se
verifique a existência na
jazida,
como associada, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2, o O título da autorização
da pesquisa, que será uma via autêntica dêsse Decreto, pagará a .axa
de cinco mil cruzeíros (5. OCO/Jü)
e será válido pelo prazo de doís (~.)
anos, a partir da data. da transcríCão no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producão Mineral do
. Ministério da Agricultura.
(82~

e cinco metros

Art. 3. Revogam-se as disposições
em contrárío.
ç

Rio de Janeiro, 28 de abril de
1959.; 138. Q da Independência e 71.9

ela Repúbli.ca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mú,io Me1ieghetti

de janeiro de 1940 (Código de Minas) ~
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão.
brasileiro José dos Santos Querido a
pesquisar diamante e mínerío de ouro, em terrenos devolutas no distrito
e município de Itupíranga, Estado do
Pará, numa área de quatrocentos e
oitenta e sete hectares e cinquenta
ares (487.5-0 ha) , delimitada por um
paralelogramo, que tem um vértice a
dez mil e duzentos metros \ 1'ú. 200m) ,
110 rumo magnético de quatorze graus·
e trinta minutos sudeste (145' 30' SE).
da confluência
do Igararapá JoãoVaz com o rio Tocantins e os lados
divergentes dêsse 'vértice, os segumtes
comprimentos e rumos maqnetícos:
mil duzentos e cinqüenta metros ...
(1.25{)m) .trinta e quatro graus e trinta minutos (34<) 3(}' SE) sudeste; três.
mil e novecentos metros (3. rlO'Gm) ,
cinquenta e cinco graus nordeste
(55 9 NE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica :,:uje:ita às,
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30 23ü, de 1Q dedezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jaziria, como associada, de qualquer das substâncias a.
que se refere o art. 29 GD citado Hegulamento ou de outras substâncias.
discriminadas pelo oonsortio N2,Cll)nal de Pesquisas.
Art , 2'? O título da autorízaçáo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsse decreto. pagará a taxa de quatro mil e oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$4.88C,OO) e será válido pejo
prazo de dois (2) anos a partir ela
data da transcrição no JiVTO própria
da Dívisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da AgriCUltura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1959,
1380 da Independência e '71 Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

DECREI'O

45.905 ABRn. DE 1959
N9

DE

23

DE

Autoriza o ciâruiao brasileiro
José
dos Santos Querido a pesquisar diamante e minéric de ouro, no m'J.nic.pio de ltuinranaa,
Estado do
Pará.

o . Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n Q I, da oons-uuícão e nos
têrmos do Decreto-lei nQ 1. 985, de 29

Má1'io Meneghetti

DECRETO N9 45.906 ABRIL DE 1959

DE

28 DE

Autoriza a S. A. Mineração da Trindade a pesquisar calcáric no Município de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, n'? I. da Constituição e nos
DEC'RETO NO 45. 9'Ú7 - DE 28 DE
têrmos do Decreto-lei n? 1 985, de
ABRIL DE 1959
29 de janeiro de 194(} (Código de
Minas); decreta:
Autr;>riza o cidadão brasileiro Renato
Vz~na r:~rdigão a pesquisar areias
Art. 1° Fica autorizada a S. A. Ml~lmen2twas no município de Tuneraçào da Trindade a pesquisar caltôiq, Estado do Maranhão.
cário, em terrenos de propriedade da
Companhia Siderúrgica Belga MiO P.res~d~nt€: da República, usando
neira no lugar denominado Taveira.
da atríbuícão que lhe confere o arüdistrito de Antônio Pereira, mumcig? 87, nQ I~ da Constituição e nos
pio de Ouro Preto, Estado de Minas
ter~os .do Decreto-lei nO 1.98'5, de 29
Gerais, numa área de dois hectares
de janeiro de í94{) (Código de Minas)
sessenta ares e noventa e um cendecreta:
'
tíares (2,6091 na i , delimitada por um
Ar.t.. 19. Fica autorizado o cidadão
polígono irregular que tem um vérbrasileiro Renato Viana Perdiaâo 'a
tice a duzentos e quatorze metros
pesquisar arei~s"ilmenítíeas, e~ ter(214m) no rumo magnético de crês
renos de marínha e de diversos na
graus nordeste (39 NE) da confluênIlha do Tatu, dístrítc de Paulino Necia do córrego oaíeíra no fio Guaves, munícípío de Tutóía, Estado do
laxo do Norte e os lados, a partir
Maranhão, numa área de quinhentos
dêsse vértice, os seguintes comprihectares ~50(} ha) , delimitada por um
mentes e rumos magnétrcos: duzenpolígono Irregular que tem um vértos metros (200m), trinta e oito
tiee a cinco mil cento e oitenta e
graus dez minutos nordeste (38º lO'
sete metros e cinqüent centímetros
NE); cento e noventa e cinco me(5. 187,50m) no rume verdadeiro de
tros <l95m) , setenta e três graus
sessenta e dois graus trinta e dois
cinquenta minutos noroeste (739 5()'
minutos n?rde~te (62 9 32' NE) da foz
NW); oitenta e três metros (83m) ,
ao igarape Sao José e os lados ao
quarenta e três graus quarenta mipartir dêsse vértice, os seguintes c~m.
nutos sudoeste ~43° 40° SW); cento
P!Imentos e rumos verdadeiros: mil
e noventa e CInco metros (195m)
oitocentos e' oitenta metros <1.8&Om}.
trinta e oito graus vinte minuto~
oitenta e oito graus quarenta e três
sudeste (389 2()' SE).
m!nutos ooroeste :&8'1 43' NW): três
Parágrafo único. A execucâo da
mil trezentos t:; trinta e cínco metros
presente autorização fica sujeita às
(3. 335m), setenta -.;rau... dezesseis míestipulações do Regulamento apronutos noroeste (7{)'? 16' NW); trezenvado pelo Decreto n 9 30. 23u, de 1
tos e noventa metros (39{}m) doze
de dezembro de 1951, uma vez se
graus quinze minutos nordeste /12<:' 15'
verifique a existência na jazida, como
NE); quatro mil setecentos e· cinco
associados, de qualquer das substânm~tros (4. 705m) , oitenta e seis graus
cias a que se refere o art. 2.0 do
trinta e quatro minutos sudeste (869
citado Regulamento ou de outras
34' SE); mil, duzentos e noventa e
substâncias discriminadas pelo Condois metros e cinqüenta centímetros
selho Nacional de Pesquisas.
(1. 29-2,50m), dez graus quarenta e
dois minutos sudeste (lOQ 42' SE).
Art. 20 O. titulo da autorizacão de
Parágrafo único A execução da
pesquisa, que será 'uma via autênpre.sente autortzaçâc fica sujeita às
tica dêste Decreto, pagará a taxa de
estípulaçôes do Regulamento aprovatrezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
do pelo Decreto nl? 30 230. de 1 de deserá válido pelo prazo de dois (2)
zemb~o ~de .195-1, uma. vez se verifique
anos, a partir da data da transcrí~ existência na jazida, como assoçao no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do cíados, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2° do citado ReMinistério da Agricultura.
~ul~"!lle.ntD ou de outras substâncias
Art. 39 Revogam-se as disposições
díserímínadas pelo Conselho Nacional
em contrário.
de Pesquisas.
Rio de Janeiro, 28 de abril' de 1959
Art. 29 . O título da autorização de
1380 da Independência e 719 da Re~
pesquisa, que será uma via autêntica
pública.
dêste Decreto. pagará a taxa de.
CInCO mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
JUSCELINO KUBITSCHEK.
será válido pelo prazo de dois (2)
Mario Meneghetti.
anos, a partir da data da transcrição
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no livro próprío da Di visão de Fomente da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3Ç>. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rió de Janeiro. :lB de abril de 1959,
13,8° da Independência e 71<J da República.
JUSCELInO' KUBTIlSCHEK

Mario Meneghetti

DECR-WI'O N9 45. 9n8 ABRIL DE 185,9

DE

28

DE

Autoriza - o. S. A. MineraçãO da Trindade a pesquisar bauxita no município de Mariana, Estado de Minas

Gerais.

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37. n9 r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.·9-8'5, de 29
de janeiro de 19'40 (Código de Minas).
decreta:
'
Art. 19 • Fica autorizada a S. A. Mineração da Trindade a pesquisar bauxi ta, em terrenos de propriedade da
Companhia. Siderúrgica B~lgo Mineira no lugar denominado F'azendão,
distrato de Santa Rita Durão, munícípio de Mariana, Estado de Minas Gerais, numa área de nove hectares vinte e oito ares e oitenta centrares
(9,2B80 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a quatrocentos e noventa e oito metros e trinta e quatro centímetros
(498,34m) no rumo verdadeiro de oitenta e nove graus dez minutos sudeste (89':> lê' SE) da' confluência do
córrego Fazendão no rio Piracicaba
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e doze metros e setenta. e cinco centímetros (112,75m),
três graus dez minutos noroeste (3(1
l'()' NW); cento e noventa e dois metros e cinqüenta e um centímetros
092,51m), trlnta e oito graus cin
qüenta minutos nordeste (3'89 50, NE) :
quinhentos e trinta e três metros e
oito centímetros (5,33,OOm), dez graue
quarenta minutos sudeste (109 40'
SE); trezentos e quarenta e seis metros e oitenta e dois centímetros
.
G~46.82m), sessenta e dois graus quaQ
renta minutos noroeste (62 40' N'W) ;
oitenta e um metros e oitenta centímetros (811,SOm). quinze, graus qua-

renta minutos noroeste (15t? 40' NW);
cento ,e dois metros e noventa e dois

(IG~,92m).
quarenta 8
quatro graus cinqüenta e nove minutos nordeste (44t? 59' ~) .
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização' ríca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3<0.2'30, de 1 de dezembro' de 1951, uma vez se verifique,
a existência na jazída, como associada, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2<? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto; pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,O:{) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da .Agricultura.
Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1959,
13'89 da Independência e 71Q da República.

centímetros

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Mencçhetti,

DECRETO N.

9
ABRIL

45.9'09
DE 1959

DE

28 DE

Abre, pelo Ministério da Agricultura,
o crédito especial de Cr$
.
12.387.750,00, para pagamento de
indenização ao proprietário da fazenda Pedra Branca, no Municipio
de Nova Priourço, Estado do Rio
de Janeiro.

O Presidente da República usando
da autorização contida na Lei numero 3.404, de 12 de junho de 1958, e
tendo consultado o Tribunal de Contas e- ouvido o Ministério da Pazcnda, nos têrmos do artigo 9'3 do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:'
Art. 1.0 lt aberto, pelo Ministério
da Agricultura, o crédito especial de
Cr$ 12.387. 7S0,OO (doze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros), para indenização ao proprietário da fazen-
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da denominada Pedra Branca, situada no Município de Nova Friburgo,
cujas
florestas foram declaradas
protetoras pelo Decreto n.v 29.544, 'de
9 de maio de 1951, retificado e ratificado pelo de n.v 34.2B8, de 15 de
outubro de 1953 (Proc , M . A. 6.582
de 1954, anexo ao processo M. F.

franceses), ficando, assim, aumentado
o capital destinado as suas operações
no Brasil de Cr$ 261.500.000,00 (duzentos e sessenta e um milhões e quinhentos mil cruzeiros) para Cr$ ....
314.000.000,00
(trezentos e quatorzemilhões de cruzeiros), em Virtude das
alterações introduzidas em seus estatutos sociais e aprovadas em assembléia geral extraordinária, de 20 de
janeiro de 1956, e resolução tomada
pelo Conselho de Administração em
21 de fevereiro de 1957, mediante as
cláusulas que acompanham o Decreto
n Q 33.908, de 25 de setembro de 1953.
assinadas pelo Ministro de Estado dos
Indústria e
Negócios do Trabalho,
Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a, cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorízação.:
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959;
138Q da Independência e 71Q da Repú-

2i38.223-57) .

Art. 2. O crédito especial de que
trata o artigo 1. Q será registrado
'pelo Tribun~l de Contas e automàticamente distribuído ao Tesouro Na..
cional ,
Art. 3. 9 .:E:ste decreto entrará em
vigor na data de sua pUblicação.'
Art. 4. (J Revogam-se as disposições
em contrário.
ç

Rio de Janeiro, 2:8 de abril de 1959,;
138. '? da Independêncía e 71. Q da República.
JUSCELINO
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blica.

Lucas Lopes
111ário Meneçhetii

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nó1Yrega.
DECRETO NQ 45.910 ABRIL DE 1959

DE

29

DE

Concede à sociedade anônima Sociéte
de Sucreries Brésilienmes autorização pará continuar a funcionar na
República.

o Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, íncísc r, i:,\ oonstítutçao e
nos têrmos do Decreto-lei n o 2. 627,
de ~6 de setemnro de 194~ decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Sociéte de Sucreries
Brésiliennes, com sede em Paris autorizada a funcionar no Brasil 'pelos
Decretos ns, 6.699, de 24 de outubro
de 1907; 13.693, de 16 de julho de
1919; 18.4~9, de 23 de outubro de
1928; 1. 530, de 29 de março de 1937;
'2. 738, de 9 de j unho de 1938; 21. 464,
de 18 de julho de 1946; 24. ~03, de 24
de novembro de 1947; 30.985, de 13 de
junho de 1952; 33.908, de 25 de seternbro de 1953; 35.441, de 30 de abril
de 1954; e 39.490, de 3 de julho de
1956, autorização
para continuar a
funcionar no Brasil com o aumento
de seu capíta! social de Frs. .
.
2ô2. 500.000
(duzentos e sessenta e
dois milhões e quinhentos mil francos
franceses) para Frs. 315.000. 000 (trezéntos e quinze milhões de francos

DECRETO NQ 45.911 ABRIL DE

DE

29

DE

1959,

'~

Concede à Companhia de Transportes Río de J aneíro autorização para
continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.,

O Presidente da Repúbliea, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da O'onstitui~áo-. e nos .
têrmos do Decreto-lei n.O 2. 784, de
2() de novembro de 1940, decreta:
'Artigo único. E' concedida à Companhia de Transportes Rio de Janeiro, com sede na cidade do Rio de
, Janeiro, autorizada a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem
pelo Decreto nl? 25. 3ü9, de '13 de agôsto de 1943, autorlzaçâo para comi ~
nuar a funcionar com as alterações
introduzidas em seus estatutos sociais
e com o capital social elevado de CT$
2.000.000.()O (dois milhões de cruzeiros) para ors 7.<l{IO .{)OO.eo (sete roiIhões de cruzeiros) dividido em 35, O'ÜO
(trinta e cinco mil) ações nominativas. sendo 30.<lrO'Ü (trinta mil) ordinárías e 5.000 (cinco mil) preferenciais,
pertencentes mais de 60% (sessenta.
por cento) a brasileiros natos, mediante atas de assembléias 'gerais 01'-
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dínárias e extraordinárias datadas de
23 de fevereiro de 1955; 23 de abril de
1%6; 30 de setembro de 1957; 8 de janeiro de 195-8 e 2 de outubro de 195-5,
obrtgando-se a mesma sociedade. a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, em que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959;
1380 da Independência e 719 da República.

dica Brasileira, o Díretor-Geral de
Saúde do Exército, o .Jire::;or-neral
de Saúde da Marinha e ,J DiretorGeral de Saúde da Aeronáutica".
Artigo 21? O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de abril de
1959; 1389 da Independência e 71l! da
República.
JUSCELtNO KUBITSCHEK

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorge do paço .Matraso Maia

Fernando Nóbrega.

DECRETO N'I 45.912 ..:......
ABRIL DE 1959

DE

Henrique Lott

29

Francisco de Mello
DE

Concede penmssao para que I.P.S.A.'
S.A. - Indústria de Papel. estabelecida no Município de Guarulhos,
Estado de São Paulo, funcione aos
domingos e nos [eruuios civis e re ...

Zigiosos.

Ainda não foi publicado no Diário

Oficial por falta de pagamento.

DECRETO NI? 45.913 ABRIL DE 1959

DE

29

DE

Modifica o Regimento do Conselho
Nacional de Saúde, aprooaâo lJe10
Decreto n 9 35.347, de 8 de abra ele
19>54. J

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição, decreta:
Artigo' 1~ O artigo 21? e seu parágrafo 19 do Regimento do oon....s elho
Nacional de Saúde, aprovado pelo
Decreto nlj 35.347" de 3 de abril de
1954, passam a ter a seguinte reda-

çáo:

"Artigo 29 O Conselho Nacional de
Salíde compõe-se de vinte e' quatro
(24) Membros, dos quais:
§ 19 Serão Membros natos do Conselho Nacional de Saúde o DiretorGeral do Departamento Nacional de
Saúde, o Diretor-Geral do D.epart,amento Nacional de Endemias Rurais,
o Diretor-Geral do Departamento
Nacional da Criança, o Dir~tor do
Instituto Oswaldo Cruz, o Presidente da Academia Nacional de Medicina, o Presidente da Associação Mé-

Mário Pinotti

DECRETO NQ 45.914
ABRIL DE 1959

DE

29

DE

Transfere, sem aumento âe despesa
funções de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários-mensalistas do Ministério da Agricultura,
que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constttuiçâo, decreta:
Art. 1Q Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiaís de Extranumerário-mensalista,
do Ministério da Agricultura, abaixo
indicadas.
I - uma (1) função, excedente, de
Artíríee, referência 22, ocupada por
João Silva, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
do Serviço de Informação Agrícola,
para idêntica tabela da Divisão do
Material, do Departamento de Administração, também em caráter excedente;
II - uma (1) função de Mestre
Especializado, referência 22, ocupada
por Délio Cardoso Gouvêa, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Superint-endêncía de Edifícios e Parques, do
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, para idêntica tabela da, Divisão de Caça e Pesca Diretoria e Dependências nos Estados,
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do Departamento Nacional da Produção Animal; e
UI - uma (1 ) função de Coletor
de Amostras, referência 21, ocupada
por Eugênio Nogueira, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Pôsto de . Análise
de Vinho, em Santos, no Estado de
'São Paulo,' para idêntica. tabela do
Pôsto de Análise de Vinho, em Belo
Horizon te, no Estado de Minas Gerais, ambas do Instituto de F1ermen~
tação do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Dentro Nacíonal de Ensino e Pesquisas Agronômicas.

Art. 29 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. '30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de 2.bril de
1959, 1380 da Independência e 710 da
'República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneqheiti

DECRETO Nl? 45.915
ABR!L DE 1959

DE

29
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Autoriza a Aluminio Minas

Gerais
S. A. a construir uma linha de
tramemissão entre .Conselheiro Lataiete, niunicuno do mesmo nome,
e Saramenha, município de Ouro
Prêto, Estado de ,Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o arti'l.!:'O 87, inciso 1, da Constituição. e nos
têrmos do art p'9 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938;
Considerando Que, pela Resolução
n 9 1.451, a medida foi julgada conveníente pelo Conselho Nacional de'
-águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fíca autorizada a Alumínio
Minas Gerais S. A. a construir uma
linha de transmissão entre a subesta'cão da Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A., instalada na cidade de
oonselheíro Lafuiete, município de
igual nome, ~ as suas instalações fabris em Sarame:nha, município de
Ouro Prêto, Estado de Minas Ger:.üs.
§ 19 A linha de transmissão, ora
autorizada, destina-se ao transporte

do suprimento a ser feito, pela Centraís Elétricas de Minas Gerais 80cíedade Anônima, a Alumínio Minas
Gerais S. A .• suprimento êsse autorízado pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica pela Resolução nv 1. 274
§ 29 As característlcas técnicas da
tnstalação serão determinadas por
ocasião da aprovação dos respectivos
projetos.
r

,

Art. 29 Caducará o presente titulo,
Independente de qualquer ato declaratório, se a autorizada não cumprir
as seguíntes condições:

I - submeter à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Producão Mineral. do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a. contar da data da publicação dêste
Decreto, O~ estudos, projetos e orçamento da obra a executar.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único _ Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados p810 Ministério· da Agricultura.
Art. 39 A presente autorização fica
subordinada às demais
determinacões do Decreto nv 41.019, de 26 de
fevereiro de 1957.
Art 49 O presente Decreto substitui o de n 9 43.888. de 1{) de junho de
1958 fi entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar t; 59 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959,
1389 da Independência e 7lQ da Re-

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario tãeneçhetti,

DECRETO Nl? 45.916
ABRIL DE

DE

29

DE

1959

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Coimbra, Estado de Minas Gerais,
a construir uma linha de transmissáo.
I

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-
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DECRETO N,9 45.917 DE 2'9 DE"
go 87, inciso I, da Constituição, e nos
ABRIL DE HJ59
têrmos dos Decretos-leis número
3.763, de 25 de outubro de 1941" e
2.281, de 5 de junho de 1940. e
Autoriza o cidadão brasileiro TuZio
Guimarães da Gama a pesquisar
Considerando que pela Resolução
minério de manganês no Municínv 1.646, de 31 de março de 1959, a
\ pio de ltabirito, Estado de Minaf>
medida pleiteada foi julgada conveGerais.
niente pelo
Conselho Nacional de
Aguas e Energía Elétrica decreta:
o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o arArt. 19 Fica autorizada a Prefeitigo 87, n; <:> I, da Constituição e nos
tura Municipal de Coimbra. no Esta~
têrmos do Decreto-lei n. Q 1.985, de
do de Minas Gerais, a' construir uma
29 de janeiro de IMO (Código de Mi·
linha de transmissão de energia elénas), decreta:
trica. entre a sede do município e a
localidade de Visconde .do Rio BranArt. 1. 9 Fica autorizado o cidadâo
co. no mesmo Estado.
brasileiro Tulio Guimarães da Gama
a
pesquisar minério de manganês em
§ 19 As caractertsticas técnicas
da
terrenos em condomínio no local delinha de transmissão serão fixadas
nominado Tanque Sêco, Distrito e
pelo Ministro da Agricultura. na
Município de Itabirito, Estado de Mioportunidade da aprovação dos projenas Gerais, em duas áreas distintas,
tos.
perfazendo o total de quarenta e
9
§ 2 A linha de transmissão, ora
cinco hectares e vinte e três ares
autorizada. destina-se ao forneci(45,23 ha) e que assim se definem:
mento de energia elétrica à locaíídaprimeira (1.:;to) • com dezesseis hecde de Coimbra. no Estado de Minas
tares e setenta e sete -ares (1{),7'1
Gerais:
ha) delimitada por um polígono írArt. 29 caducara a presente autoregular que, tem um vértice a oitorização, independente de ato declaracentos sessenta e um metros «8&1 m)
tório, se a interessada não cumprir
no rumo verdadeiro cinqüenta e doiaas seguintes determinações:
graus quarenta e sete minutos sudeste (-52\1 47' SE) da confluência dos
I - Apresentar à Divisão dê Aguas,
córregos Paredão e João Dias e os
do Departamento Nacional da Prolados a partir dêsse vértice, os sedução
Mineral, do Ministério
da
guintes comprimentos e rumos verAgricultura. dentro de noventa (90)
dadeiros: quatrocentos quarenta c
dias. contados da data da publicação
um metros (441 m) , setenta graus.
dêste -decreto, os estudos. projetos e
vinte oito minutos sudeste ('7{)92a'
orçamentos da futura linha de transSE); trezentos setenta e nove memissão de energia elétrica.
tros ('379 m) , dezenove graus sudoII - Iniciar e concluir as obras
este (1'9<> SW); quatrocentos quarennos prazos que forem determinados
ta e quatro metros (444 m) , setenta
pelo Ministro da Agricultura.
graus quinze minutos noroeste <7{j~'
Parágrafo único. Os prazos a que
15' NW): trezentos setenta e nove
se refere êste . artigo poderão ser
metros (379m), dezenove graus vinte
prorrogados por ato do Ministro da
e oito minutos nordeste (l9 9 28' I\"IIE) •
Agrieul tura.
a segunda (2 • ~) área, com vinte' ~
Art. 3Q A interessada fica sujeita
oito hectares quarenta e seis ares
às. demais normas estabelecidas pelo
(28,46 ha) é delimitada por um poDecreto nv 41.019. de 2'6 de fevereiro
ligono irregular que tem um vértice
de 19-57. que regulamenta os servíços : a oitenta e seis metros (86m)' no
de energia elétrica.
rumo verdadeiro leste (E), da conArt. 4<:> O presente decreto entre
fluência dos córregos Paredão e João,
em vigor na data de sua publicação.
Dias e os lados, a partir dêsse vér- '
Art. 59 Revogam-se as disposições
tice, os seguintes comprimentos e
em contrário.
rumos verdadeiros: setecentos cinqüenta e oito metros (75:8 m); oiRio de Janeiro, 29 de abril de 1959,
tenta graus trinta e cinco minutos
138\1 da Independência e 719 da Resudeste (80<> 35' SE): duzentos cinpública.
qüenta e seis metros ,(25,5 m) , nove
JUSCELINO KUEITGCHl~K.
graus sudoeste (S9 SW); quinhentos
Mario Menegh-etti.
e setenta e dois metros (572 m) , se-
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tenta e oito graus sudoeste (78º SW) ;
duzentos quarenta e sete metros ."
(247 m) , cinqüenta e três graus noroeste (539NW),: trezentos sessenta
e seis, metros (3'66 m) , nove graus
e trinta minutos nordeste (9° 3'0' NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. l? 30.230, de 1 de
dezembro de 1931, uma vez se verifique -a existência na jazida, como _associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O título de autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de quatrocentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 4S0,O{J) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transericão no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 19'59;
138 .9 da Independência e 71. Q da
República.
JUSCELINO

KUBiTSCHEK,_

Mario M eneahetti .

DEOR.ErO N. 9
ABRIL

~5. 918

DE

1959

DE

29
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Autoriza o cidadão brasileiro Dario
Barreto dos Santos a pesquisar calcário, no Município de Pinheiro
Machado, Estado do -Rio Grande do
Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe éonfere o artigo 87> n , Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. <) 1.9'8'5; de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1. Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Dario Barreto dos Santos
a pesquisar calcárío em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado Passo da Conceição, Distrito de
Pedras Altas, Município de Pinheiro
Machado, Estado do Rio Grande do
Sul, numa- área de cento e setenta
e seis hectares noventa e seis ares

a quarenta centiares (176,9>640 ha) ,
delimitada por um polígono mistílíneo, que tem um vértice no final
da. poligonal que partindo do Passo
da Conceição, tem os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: mil
quinhentos e cinqüenta e cinco metros (1.5'5'5 mi , trinta e dois graus
trinta minutos noroeste (329 3'Ü' NW) ;
mil oitocentos e oitenta e metros
(1.8BO m, cinqüenta e seis graus trinta minutos sudoeste (56Q 30' SW); e.
os lados 'do polígono a partir do vértice considerado tem os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil oitocentos e oitenta metros .,.,
(1.880 m) , cinqüenta e seis graus
trinta minutos nordeste ('5:6Q 30' NiE);
seiscentos e noventa metros ('6'90m)
quarenta e sete graus noroeste (47 9
NW); duzentos e vinte metros (220
m) , vinte e sete graus noroeste (27'>
NW); dois mil cento e vinte metros
('2.12<Jm) , cinqüenta e nove graus
sudoeste ('599 S,W); e, o quinto e último lado é constituído pela margem direita do Arrôío Oandiotinba~
no trecho compreendido entre o último vértice descrito e o ponto de
partida.
Parágrafo umco , A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 19-51, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2. Q do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesqúisas.
Art. 2. 9 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de mil setecentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 1. 770,O{)) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão
do Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3. Cj Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 19'59;
138.9 da Independência e n. 9 da
República.
I

JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Mario Meneghetti.
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DECRETO N9 45.919 ABRIL DE

DE

29

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Frederico Souza de Araújo a pesquisar areias itmenüicas no município de TutóiaJ Estado do M aranhão,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artí. go 87, nv I, . da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1 985, de 29
de janeiro de 194.0 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim
Frederico scuza
de Araújo a pesquisar areias ümenítícas, em terrenos de marinha e de
diversos no lugar denominado Xibinga, distrito e
munícípío de rutóia,
. Estado do Maranhão, numa área de
-quinhentos hectares (5{}O ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a três mil e dez metros (3. ()10m) no rumo verdadeiro de
oitenta e nove graus trinta e cinco
minutos nordeste
(89 9 35' NE) do
farol da Melancia, situado no extremo sudoeste (SW) da Ilha da Melancia e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e setenta metros (l.mOm), norte (N): mil duzentos e oitenta e eínco vnetros ....
(1. 285-m). oitenta e seis graus quinze minutos nordeste \ (869 15. NE):
dois mil novecentos e noventa metros (2. 99[)m), sessenta e três graus
dezoito minutos sudeste (639 18' SE);
novecentos e sessenta e cinco metros
(965m), sul (8):
três mil quatrocentos e quinze metros (·3.415m), setenta e um graus trinta e seis mmutos noroeste (719 36' ~): setecentos
e cínquenta e cinco metros {755m),
setenta e seis graus quarenta e três
. minutos sudoeste (769 43' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
.estípulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.23{), de !Ç> de
dezembro de 1951, uma vez se verlfique a existência na jazida, como assaciado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do cicado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas oelo Conselrio Nacional
de Pesquisas.
.
Art. 29 O titulo da autortzaçâo de
pesquisa, será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (CrS 5. coo.ao) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a

partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as d.sposíçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de ·1959;
1389 da Independência e 7l1? da R€~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHSK

Mário' Meneghetti

DECRETO N.o 45.920
ABRn. DE

DE

29

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro José dos
Santos
Querido a pesquisar diamante e minério de ouro, no município de ttuoircno«,
Estad:D do
Pará.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, TI.o I, da Constituição e eios têrmos
do Decreto-lei n.? 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o ·cidadão
brasileiro Jos/ dos Santos Querido a
pesquisar diamante e minério de ouro
em terrenos devolutos no distrito e
município de Itupíranga, Estado do
Pará, numa área de quatrocentos e
oitenta e sete hectares e cinqüenta
ares (487,50 Ha), delimitada por um
paralelogramo que tem um vértice a
onze mil trezentos e setenta metros,
(1I.370m), no rumo magnético
de
dezesseis graus e quinze minutos su9
desbs 06 15, SE) da confluência do
Igarapé João Vaz com o rio Tocantins e os lados divergentes dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e cinqüenta metros (1.250m), trinta e quatro graus e trinta minutos sudeste
(340 30' SE); três mil novecentos metros (3.9OOro) , cinqüenta e cinco
graus nordeste (55-9 NE) .
Parágrafo únic ..... - A execucão da
presente autorízaeão fica sujeita às
estipulacões do ~egulamento aprovado pelo Decreto n.> 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a extstêneía na jazida, como assccíada, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias

ATOS

DO

discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.

Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e oitenta cruzeiros
~ Cr$ 4.880,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral,
do Ministério da Agricultura.
Art. 3.1) Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959;
138.° da Independência e 71.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 45.921 ABRIL DE

DE

29
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DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Antunes Ribeiro a pesquisar minerio de cobre no município de Moeda,
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da -República, usando
.da atribuição que lhe confere o artrgo 8'7, n 9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-Ieí n Q 1.985, de 29·
de janeiro de 194() (Código de Minas),
decreta:
Art. lI? FIca autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim Antunes Ribeiro a
.pesquísar minério de cobre, em terrenos de propriedade de João Batista
Fernandes de Araujo e outros, no imóvel denominado Fazenda Mato do oa.pím, distrito e município de Moeda,
Estado de Minas Gerais, numa área
de n o v e hectares .e sessenta e
-dois a r e s (9,62 ha) , delimitada
.por um polígono irregular que
tem um vértice a cinqüenta e um
'metros e vinte centímetros (51,20m),
no rumo magnético de quarenta e seis
graus cinqüenta e dois minutos no'roeste (46Q 52' NW) da confluência
dos córregos Sumiço e Capim e os lados. a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e um metros (3'Ü'1m) ,
sessenta e dois graus cinqüenta e eín'CO minutos
nordeste (629 55' NE);
·cento e oitenta metros <lS(lm) , trinta
'e quatro graus sudeste (340 SE); trezentos e sessenta e quatro metros

(3Ô'1m) , quarenta e seis graus dezenove minutos sudoeste (46 9 19' SW);
oitenta e um metros (31m), deaesseis graus cinqüenta e um minutos
noroeste (16 9 51 NW); trezentos e
sessenta metros (360m), sessenta e
cinco graus dezenove minutos noroeste (65 9 19' NW); duzentos e quarenta e quatro metros (244m), oítenta e um graus cinqüenta minutos nordeste (81Çl 50' NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 3{L2300, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência, na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias .a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2 9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsüe decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3D{),(lO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
J

Art. 3Q . Revogam-sc as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959;
138 9 da Independência e 71 ÇI da República.
JUSCELINO KUBITSCHEIC

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 45.922
ABRIL DE

DE

29

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Eüzéino
Justino Neto a pesquisar mica, no
município de Alto Rio Doce) ES1;O,âo de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,« I, da Constítuicão e nos
têrmos do Decreto-lei 11.° 1. 983, de :29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art" 1.0 Fíca autorizado o cidadão
brasíleíro Euzébio JUstino Neto a
pesquisar mica em terrenos de sua
propriedade no imóvel denominado
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DECRETO N() 45.923 - DE 29 DE AERIL
Fazenda do Sopé, distrito e município
de Alto Rio Doce, Estado de Minas
DE 1959
Gerais, numa área de trinta e um
hectares (31 haj , delimitada por um
Autoriza o cidadão brasileiro Fitos
polígono irregular, que tem um vérMimotto, a pesquisar âolomita, xisto
tice a duzentos e quarenta metros
(240m), no rumo magnético' de seargiloso, no município de Santaí'w,
tenta e oito graus quinze minutos
do Parnaíba, Estado de São Paulo.
minutos nordeste <78° 15' NE), do
canto leste (L) da sede da Fazenda
o 'Presidente da República, usando
do Sopé e os lados a, partir dêsse
da atribuição que lhe confere o art. 87,
vértice, os- seguintes comprimentos e
n? I, da Constituição e nos têrrnos
rumos magnéticos: seiscentos e - três
do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de ja-'
metros (603) m i , quarenta e três
neiro de 1940 (Código de Minas), degraus e dez minutos noroeste ....
creta:
(43() 10' NW); cento e vinte e
dois metros (122m), trinta e um
Art. 19 Fica autorizado o cidadãograus quinze minutos noroeste ....
brasileiro Fitos Mimotto a pesquisar
(31 0 15' NW); cinqüenta e sete medolomíta, xisto argíloso em terrenos.
tros (57m), oitenta e seis graus node propriedade de sucessores de Amaroeste (86() NW); trinta metros <30
dor Paes de Oliveira no imóvel denometros), setenta e sete graus noroesminado Sítio do Amador, distrito de
te (nó NW); trezentos e vinte oito
Pirapol'a do Bom Jesus, munícipío demetros (328m), sessenta e cinco graus
Santana do Parnaíba, Estado de .são
sudoeste (650 SW); setecentos e quaPaulo, numa área de vinte e quatro
renta e oito metros (748m). trinta e
hectares e noventa e cinco ares;
três' graus cinqüenta minutos sudes(24,95 ha) , delimitada por um polígono
te (33 0 50' SE); quinhentos e cinco
irregular que tem um vértice na conmetros (505m) _ sessenta e quatro
fluência dos córregos do Saltinho e
graus nordeste (64 0 NE).
de Lavras. e os lados a partir .désse
Parágrafo único. A execução da
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quarenta metros.
presente autorização fica sujeita às
(40.m,) , setenta e oito graus e dez
estipulações do Etegulamento aprovaminutos nordeste (789 10' NE),; cento.
do pelo Decreto n.o 30.230, de I de
e sessenta e um metros (161 m) , cindezembro de 1951, uma vez se venttqüenta e dois graus e doze minutos
que a existência na jazida. como assosudeste (52() 12' SE); cento e oitenta'
dado, de qualquer das substâncias a . e ~inco metros (185 m) sessenta e
que se refere o art. 2. 0 do citado regudois graus e quarenta e dois minutos
lamento ou de outras substâncias dissudeste (62Çl 42' SE); centro e setenta
criminadas pelo Conselho Nacional de
e dois metros e sessenta e dois centímetros 072,62 m: , onze graus e
Pesquisas.
v.inte e ouatro minutos sudeste ...
Art. 2.° O título da autorízaçãc de
(l1Çl 24' SÊ);
cento e vinte e sete
pesquisa, que será uma via autêntica
metros (127 m) , quarenta e seis
dêste Decreto, pagará a taxa de tregraus e vinte e cinco minutos.
sudoeste (469 25' SW); trezentos
zentos e dez cruzeiros (Cr$ 310,'ÜO) e
e trinta e três metros (333 m) :
será transcrito no livro' próprio da
oitenta e um graus e dezessete minutos
Dívísào de Fomento da Produção Misudoeste (81 9 17' SW); cento e quaneral do Minístérío da Agricultura.
renta e sete metros e quarenta cenVálido por dois (2) . anos a contar da
tnnetros (147,40 m i oitenta graus e'
data da transcrição.
trinta e oito minutos noroeste ....
(80() 38' NW): cento e vinte um me-o
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
tros e quarenta centímetros n21,4Üm)
em contrário,
sessenta e nove graus e sete minutos
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959,
noroeste (699 7' NW); cento e cinqüenta metros (1S0m), oitenta e qua138. 9 ' da Independência e 71. da Retro' graus e sete minutos noroeste
pública,
(84l) 7' NW); cento e 'nove metros e·
setenta centímetros (109,70m"J', vinte
JUSCELINO KUBITSCHEK.
gTaUS e trinta e oito minutos norMario M eneqhetti.
deste (209 38' NE); cento e setenta.
D

ATOS

no

e quatros metros (174m), setenta graus
e dez minutas nordeste (709 lO' ,NE) ,
cento e trinta e um metros e noventa
centímetros 131,90m), vinte e nove
graus e treze minutos nordeste (290 13'
N·E); duzentos e vinte e dois metros
(222m), cinqüenta e. três graus e trinta
minutos nordeste (53 9 3D' NE); vínte
e três metros e quarenta centímetros
(23,40m) , cinqüenta e um graus e
trinta e três minutos sudeste (519
33' SE).

"

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n? 30"230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
na jazida, como associado de qualquer
das substâncias que refere o avtigo 29
do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dês te Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,(J'Ü) e será
válído pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de abril de 1:)59,
1389 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

MáTio Meneghetti.

DECRE"TO NI? 45.924
DE ABRIL DE

DE

157

PODER EXECUTIVO

29

1859

Autoriza o ciâaüão brasileiro Jean
Claiuie Abel Heimusnn. a pesquisar
caulim, argila e jeltispato, no .muniClpZO de Stmtená do parnaíba, Estado de Sô,o Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de j aneíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. '19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jean olauce Abel Hey-

mann, a pesquisar caulím, argila e
Iêldspato em terras de sua propríe-.
dade e de outros, no imóvel Fazenda
Boa Vista, distrito e município de
.santana do parnaíba, Estado de São
paulo, em duas áreas distintas num
total de cinqüenta e seis hectares,
assim definidas: a primeira, com vinte e oito hectares (28 ha) , delimitada: por paralelogramo que tem um
vértice a cem metros (1{)()m) , no
rumo magnético de quarenta graus
sudeste (40 9 SE); "do canto sul (8)
da sede da Fazenda Boa Vista e os
lados, a partir dêsse vértice, tem OS
seguintes comprimentos e rumos .magnéticos: setecentos metros (700m),
cinqüenta e cinco graus sudoeste (551)
SW); trezentos metros (3()Om), quarenta graus. noroeste (4{)9 NW); a,
segunda área com vinte e oito hec-"
tares (28 ha) , delimitada por um
paralelogramo que tem um vértice" a
novecentos e cinqüenta metros (95Dm),
110 rumo magnético de oito graus nordeste (89 NE) do canto oeste (W)
da sede da Fazenda Boa Vista e os
lados, a partir dêsse Vértice, tem OS
seguintes comprimentos e rumos mag"néticos: quatrocentos metros (4{}Om),
quarenta e um graus nordeste (4:1 9
NE); setecentos metros (700m), trinta e quatro graus sudeste (349 SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovad.o pelo Decreto n'? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como
associado de qualquer das. substãncias
a que se refere o art. 29 do citado
Hegulamento ou de outras substáncías discriminadas pelo Conselho No,cional de pesquisas.
Art 20 O titulo da autorízacão de
pesquisa, que será LIma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e sessenta cruzeiros (Cr$ ..
5G:[),GO) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura .
.Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárío ,
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959,
1389 da Independência e 719 da República.
J

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário· Meneghetti.
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DECRETO N~ 45.925 DE ABRIL DE 1959

DE

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárío .
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959,
138 0 da Independência e 719 da República.

29

.Autoriza o cidadão brasileiro Rodol~
pho Porto D'Ave a pesquisai âiamanie e ouro, no mun~cípio de Itupiranga, Estado do pará.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

..l1fário Meneçheti»,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n? 1.985, de 29
de janeiro de 194ü (Código de Minas), decreta:
Art. lQ Fica autorizado 'o cidadão
brasileiro Rodolpho porto D' Ave a
pesquisar diamante e ouro em terrenos devolutas, no distrito e munícípio de Itupiranga, Estado do Pará,
numa área de quatrocentos e oitenta
e seis hectares (486 ha) , delimitada
por um triângulo, que tem um vértice a novecentos metros (S<DDm), no
rumo magnética de oitenta e dois
graus e trinta minutos sudeste (82'?
30' SE), da confluência do Igarapé
João Vaz com o rio Tocantins e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: três mil e seiscentos metros
(3.6'JOm), sete graus e trinta minutos
sudoeste (7 9 30' SV.j); dois mil e setecentos metros (2. 7(Wm) , setenta e
nove graus sudeste (79 9 SE); quatro mn e seiscentas e quarenta metros (4. 64üm), vinte e oito graus noroeste (28 9 NVIl),
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regu1.amento aprovado nela Deéreto n Q 30.230, de 1 de
dezembro de lS51, uma vez se verífique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou - de outras substàncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquísa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 4,860,00) e será válido pelo
prazo de dois (2) .anos a partir ,da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura. '

DECRETO N9 45.926 DE 1959

DE

29

DE ABRIL

Autoriza o cidadão brasileiro Djattru:
Silvestre 'Pinto a pesquisar minério
de cobre no município de Miranda
Estado de Mato Grosso.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n 9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nº 1.985, de 29 de ianeiro de 1940 . (Código de Minas),
Decreta:
Art. 19 • Fica autorizado o cidadão
brasileiro Djalma Silvestre· Pinta a
pesquisar minério de cobre, em terrenos de propriedade de Firmiano .rosé
weís no lugar denominado Pigueirinha. distrito de Rincão Bonito, municípío de Miranda, Estadc de
Mato
Grosso, numa área de duzentos e cinqüenta e sete hectares e sessenta ares
(257,60 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértíce a
dois mil trezentos e noventa e nove
metros e quarenta centímetros .....
(2.399,40m) no rumo magnético vinte
e oito graus dez minutos nordeste (289
lO'NE) da confluência dos carregas
Barro Branco e Taquaruçu e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
dois mil trezentos e trinta metros
(2.33Dm), três graus trinta minutos
noroeste .(39 30' NW); mil e duzentos
metros O, 200m), leste (E); dois mil
e trezentos metros (2. 300m), sul (8);
mil e quarenta metros (1. 040m), oeste
(W).

I

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30_230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida. como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.

Aros DO

PODER. EXECU'rn'O

Art. 29. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil quinhentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 2.580,00)' e será válido pelo prazc de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959.
1:389 da Independência e 71 '? da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORETO N.!? 45.927 ABRIL DE 1959

DE

2i)

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Jesulindo Almeuia a pesquisar quartzo
no município de São João d,) Paraíso, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere
o art. 87, n .9 I, da oonstítuíçêo e
nos têrrnos do Decreto-lei n.s 1.98ri,
de 29 de janeiro de 194ft) .Oórlígo
de Minas), decreta:
.
Art. 1. 9 Fica autorizado o cidadão brasileiro J esulindo Almeida a
pesquisar quartzo. em· terrenos de
sua propriedade, no distrito de Verêda do Paraíso, rnunícípío de 8ê,0
J 02,0 do Paraíso,
Estado de Minas
Gerais, numa área de vinte e seis
hectares e vinte e dois ares .. , ....
(26,22 Ha), delimitada por um polígono irregular que tem um vertice
a mil quatrocentos e noventa e cinco metros (l .4g5 rn) , no rumo magnético
quarenta e 'cinco graus e
quinze minutc., noroeste (459 15' NW)
do canto da Igreja de São João do
Paraíso e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos
magnéticos: quatrocentos e
oitenta
sete metros (487 fi), setenta e nove graus e trinta minutos
noroeste (79 0 3'J' NW); quinhentos e
tros (508 nu, oitenta e quatro graus
e quinze minutos nordeste '
(99 15' NE); quinhentos e oito metros (508 m) oitenta e quatro graus
e trinta minutos sudeste (84Çl 30' SE).
quinhentos e trinta e nove metros
(539 m) , onze graus e vinte minutos
sudoeste (119 20' SW).

e
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Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulàções do Regulamento aprovado pelo Decreto n .v 30.23'0, de 1
de dezembro de 1951, uma vez, se
verírique a exístênota na jazida, como
associado. de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2!? do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas nelo Conselho Nacional de Pesquisãs.
Art, 2. Q O título da autortzacãn
da pesquisa, que será uma via auténtica dêsse Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros cces 300,00)
e será válido pelo prazo de dois (20)
anos a partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da produção Mineral, do
Ministério da Agl'icultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de
1959; 138.9 da Independência e 71.9'
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEI":

Mário M eneqhetti
DEOR.EI'O N. 9 45. !}28 ABRil.

DE

29 DE

·DE 19'59

Autoriza o Cidadão brasileiro Rubens
Pinto de Almeida a pesquisar minério de ouro e diamante no Município de Itupimnga, Estado do
Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n 9 r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.9S5. de
20 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1. ç Pica autorizado o cidadão
brasileiro Rubens Pinto de Almeida
a pesquisar minério de ouro e diamame, em terrenos devolutos, Ditrito .e Município de Itupíranga, E-stado do Pará, numa área de trezentos e quarenta e um hectares e vinte
e cínco ares (341,25 ha) , delimitada
por um quadrilátero que tem 11m
vértice a quinze mil e setenta metros (15. 07G rm no rumo magnético
de vinte e um graus sudeste (219
SE) da confluência do Igarapé João
Vaz com o rio Tocantins e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
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quinhentos metros (5,00 m) trinta e
hectares (500 ha) , delimitada por
quatro graus sudeste (349 SE); três .um polígono irregular qus tem um
mil novecentos e oitenta metros ...
vértice a nove mil trezentos e sessenta e cinco metros (!L365m) no
(3.9'80 m i , sessenta e seis graus quarumo verdadeiro de oitenta 'e quarenta e cinco minutos nordeste, (009
4'5' NE); mil duzentos e cinqüenta' tro graus vinte e nove mmutos nordeste (84\> 29' NE) da foz do igarapé
metros (l.2;5{J mi , trinta e quatro
São José e os lados, a partir dêsse
graus trinta minutos noroeste (34 9
vértice" os seguintes comprimentos. e
3()' NW); três mil e novecentos merumos verdadeiros: mil setecentos e
tros (3.900 m) , cinqüenta e cinco
sessenta metros (1. 760m), sessenta e
graus sudoeste (55'?SW) .
sete graus vinte três minutos no-Parágrafo único. A execução da
roeste (67~ 23' NW); dois mil setepresente autorização fica sujeita às
centos e oitenta e sete metros e
estipulações do Regulamento aprocinqüenta centímetros (2, 787,50m,.
vado pelo Decreto n.v 30.Z3iÜ, de 1
dezessete graus oito minutos noroesde dezembro de H;151, uma vez se
te (l7 08' NW); setecentos metros
verifique a existência na jazida, como
(700m) , oi ten ta e cinco graus quaassociados, de qualquer das substânrenta e dois minutos nordeste (85?
cias a que se refere o art. 2. Q do
42' NE); três mil seiscentos e oitenta
citado Regulamento ou de outras
e cinco metros (3. 685m). quarenta
substãncías discriminadas pelo Cone dois graus trinta minutos sudeste
selho Nacional de Pesquisas.
(42~ 30' SE); mil metros (l.OOOm),
Art. 2. 9 O título da autorização
quarenta e set-e graus cinqüenta. e
de 'pesquisa, que será uma via aucinco minutos sudoeste (47955' SW).
têntica dêste Decreto, pagará a taxa
Parágrafo "único. A; execução da
de três mil quatrocentos e vinte
presente autorização fica sujeita às
cruzeiros <cr$ 3.42{),OO) e será váestipulações do Regulamento aprovalido pelo prazo de dois (2) anos, a
do pelo Decreto n\> 30.230, de 1 de
partir da data da transcrição no lidezembro de J 951, uma vez que se
vro próprio da Divisão de Fomento
verifique a existência na jazida" coda' Produção Mineral do Ministério
mo associado, de qualquer das SUi)Sda Agricultura.
tâncías a que se refere o art , 20 do
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
citado Regulamentú 'Ou de outras
em contrário.
substâncias discriminadas pelo ConRio de JaneIro, 29 de abril de 1959;
selho Nacional de Pesquisas.
138.9 da Independência e 71. '? da
Art: ,2.0 O titulo da autorização de
República.
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa doê cinJUSCELINO KUBITSC~-IEIC.
co mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00> e
wd'á válido pelo prazo de dois (2)
1Y1ario l1I eneohetti,
QnG.'i" a partir da data da t~'anscrição
no livro próprio da Divisão de Fomonto da Produção Mineral do MiDECREI'O NQ 45.929 - DE 29 DE
nistério da Agricultura.
ABRIL m: 1959
Art. ?? ~vogam'~ 2.S disposições
em contrario.
Autoriza o ciiuulão brasileiro' Renato
. Rio de Janeiro, 29 de abrü de
Viana perdigão a pesquisar areias
.1959, 138~ dê Independência e '719
iZmeníticas no município tie Tuda República.
.
tôia, Estado do Maranhão.
Q

JUSCELINO KUnITSCHEK.

O Presid-ente da RJepública, usando

Mario Meneghetti.

da atribuição que lhe confere o ano
87, nv I. da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei no J. 985, de 29
de' janeiro de 1940 (Código de Mi-.
nas), decreta:
Art. 1.<,1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Renato Viana P-erdigão· a
pesquisar areias ílmenítícas, em' terrenos de marinha e de diversos no
lugar ,denomina'do Ilha do Tatu, dis'tritos de Paulíno Neves' e Tutóia,
município de Tutóia, Estado do Ma.ranhão, nU1Il.6 área de quinhentos

DECRETO N9 45.93'0 DE ABRIL DE 1959

DE

29,

Concede à Mindobrás - Minérioe do
B,rasil S. A. autorização para jun»
c20ri:.ar como emprêsa, de mine-

raçao,

O Presidente da República, usando da a tríbuição que lhe confere o

ATOS DO PODER EXECUTIVO

art. 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) , ,decreta:
Artigo único. E' concedida à Mindobrás - Minérios do Brasil S. A.,
constituída por escritura pública de
10 de dezembro de 1958, lavrada no
cartório do 69 Ofício de Notas desta
capital, arquivada sob n Q 62.033 no
Departamento Nacional de Indústria
e Comércio, alterada pela assembléia
extraordínáría de 13 de. janeiro de
1959, com sede nesta Capital, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leís e
regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorízacâo .
. Rio de Janeiro, 29 de. abril de
1959; 138[) da Independência e 71()
da República.
JuscELrno KUBITSCHEK
Mârio Meneghetti
DECRETO N9 45.931DE ABRIL DE

DE

29

lB59

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim:
Preâerico Souza de Araújo a pesquisar areias ilmeniticae no município de Tutóia Estado do J.1;[arunhão,
J

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constituição e !10f)
térmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim Frederico Souza
de Araújo, a pesquisar areias ilmeniticas, em terrenos de marinha e de
diversos no lugar denominado Ilhas
Mambira e Melancíeira, distrito e
município de Tutóia, Estado do Maranhão, numa área de quinhentos
hectares (5CÜ ha) , delimitada por um
polígono 'irregular que tem um vér-tíce a três mil e dez metros (3. Ol.Om)
no rumo verdadeiro de oitenta e nove
graus trinta e cinco minutos nordeste (89l? 35' NE), do farol da Melancia, situado no extremo sudoeste
(SW) da TIha da Melancieira e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil quatrocentos e
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quarenta metros (3.440 m) , setenta
e sete graus dois minutos sudoeste
(77l? 02' 8W); mil metros (1.000 mi ,
norte (N); mil cento e quarenta e
cinco metros (1.145 m) , trinta e seis
graus cinqüenta minutos nordeste
(369 50' NE); dois mil seiscentos e

noventa e cinco metros (2.69'5 m) ,
oitenta e seis graus quinze minutos
nordeste (86l? 15' NE); mil e setenta
metros (l.07Ü m) , sul (8).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a oue se refere o art. 2'? do citado Rêgulamento
ou de
outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
.
Art. 29 O título da autorizacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,C'O)
e será. válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art; 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de
1959, 1380 da Independência e 7lQ
da República.
. .
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mârio Meneghetti

DEC.R.ETÜ N9 45,932 - DE 29 DE
,
AERIL DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Dimas
José de Queiroz a pesquisar mica e medras coradas no município
de santa Maria do Suaçuí, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n 9 T, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Dimas José de Queiroz a
pesquisar mica e pedras coradas em
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terrenos devolutas no lugar denominado Córrego da oameteíra, dístríto de São José da Safira, município
de Santa Maria do Suaçuí, Estado de
Minas Gerais, numa área de quarenta e cito hectares (4'8ha), delimitada
por um retângulo, que tem
vértice a trezentos e cíncuenta e cinco
metros (355m), no rumo maznétíco
de vinte e seis graus
s{idoeste
(2,6<:' SW) da' confluência dos córregos Gameleira e Agenor e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos metros (600m), sul
(8); oitocentos metros (SOOm)
oeste

um

, (W).

'

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovaelo pelo Decreto n':' Si). 230, de 1 de
dezembro de 195-1, uma vez se verifique a existência - na jazida como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2Çl do citado
RegulG',mento ou de outras
substâncias díscrírnínadàs pelo Conselho Nacícnal de Pesquisas,
Art. 29 O título da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
quatrocentos
e oitenta
cruzeiros
(Cr$ 480,1Xl) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agrtcultura .
Art. 3C? Revogam-se as disposições
em contrário.
, Roia de Janeü'o, 2'9 de abril de 1259,
138'?' da Independência e 71Çl da Repúbica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRE-TO W' 45.9-33
ABRIL

Auioriza
mirim
argila
Estado

DE

'

DE

29

DE

1959

o cidadão brasileiro UbatuLotuio Garcez (L pesquisar
no município de Taubaté.
de São Paulo,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n Q r, da Constituicão e nos
têrmos do Decreto-lei n'? 1.985, de 29

EXECUTIVO

de janeiro de 1940 (Código de lVUnas), decreta:
Art. lÇl Fi.::.a autorizado o cidadão
brasileiro Ubatumirim Lotufo Garcez a pesquisar argila, em terrenos
de sua propriedade no lugar denommauo Bairro Aparecida, distrito e
munícípín de Taubaté, Estado de
S. r-auro, numa área de um hectare
trinta e, três ares e quatorze centíares (1,3314 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a mil e cinqüenta e dois metros (1.052m), no rumo magnético de
nove graus trinta minutos noroeste
(9° 30' NVJ) da tôrre da igreja de
N. S, da Conceição Aparecida e os
lados, a partir dêsse vértice, os segumtes comprimentos e rumos magnéticos: noventa
e seis
metros
(96m), sessenta e sete graus nordeste
(67" NE); cento e dezesseis metros
(116m), um grau noroeste (l° i~·W) ~
cento e vinte e cinco metros (l2fp
metros) sessenta e seis graus trinta.
minutos sudoeste (659 3'Ü' SW); trinta e quatro metros (34o,), trinta e
seis graus sudoeste (::W" SW); .noventa metros (9-Dm), trinta e um
r:raus
quinze
minutos
sudeste
I

(31 9 15'

SE).

Parágrafo único.
A.- execucão da
presente autorízação fi.ca sujeita às
estipulações do Regulamento anrovado pelo Decreto n 9 so.23{), de i de
dezembro de 1951, uma vez -se verifique 8 existência na jazida, comoassociada, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de
outras.
substâncias discriminadas pelo-o Con-.
selho Nacio!\_al de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica dêste. Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3'00,00) e será válido pelo prazo de dois (2) anos
- a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abrü de 1959~
1381,1 da Independência e 710 da Repúbli.ca.
JUSCEI,~N-o

KU!3ITSC:--:IEK :

Mário Meneghelti.
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DECRETO NQ 45.934 ABRIL DE

DE

29

DE

1959

Autoriza o cidadão brasüeiro Coriolano Martins dos Santos a peequisar minério de manganês no município de senhor do Bonfim, Estado
da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .artígo 87, n? I, da Oonstituição e nos
têrmos do Deereto-Iei nv 1.985, de
29 de janeiro de
1940 (Código de

Minas), decreta:

DECRETO N<) 45.935 ABRIL DE 1959

DE

29

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Jos-é elos
Santos Querido a pesquisar minério
de ouro e diamante, no município
de Itupiranoa, Estado elo Pará.

o Presidente da Repúbliéa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv l. da Oonstituição e nos
têrmos do Decreto-lei' n 9 1.935, de 29
de janeiro de 194:{) (Código de Minas)
decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasüeíro
Coriolano
Martins
dos
Santos a' pesquisar minério de manganês, em terrenos devolutas no lugar denominado Ventador, distrito e
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
município de Senhor do Bonfim, Esbrasrleíro José dos Santos Querido, a
tado da Bahia, numa área de cem
pesquisar minério de ouro e diamante
hectares 000 ha) , delimitada por Um
em terrenos devolutas no distrito e
paralelogramo que tem um vértice a
município de Itupiranga, Estado do
mil e quatrocentos metros (1.400 rn )
Pará. numa área. de quatrocentos e
no rumo, ma-gnético de trmta graus
oitenta e sete hectares e cinqüenta
trinta minutos nordeste (30 Q 30' NE),
ares (4B7,50 ha) delimítada por .um
do entroncamento da Grota da Varparalelogramo, que tem um vértice a
zinha com a estrada de rodagem
nove
mil
e
cinqüenta
metros
para Sêca do Café e os lados, di ver(9.050 m) , no rumo maanétíco de sete
gentes dêsse vértice, os seguintes
9
graus sudeste (7 SE). da confluêncomprimentos e rumos magnéticos:
cia do Igarapé João Vaz com o rio
dois
m-etros (2 . 000 m) , trinta e
Tocantins e os lados divergentes dêsdois minutos nordest-e (32' NE);. quinhentos metros (500 m) , oitenta' e 'se vórtíoe, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil e duzentos
nove graus trinta e dois minutos noroeste (89 9 32' NW).
e cinqüenta metros <1.250 m) , trinta
Parágrafo único: A execução da
e Quatro graus e trinta minutos supres-ente autorização fica sujeita às
deste (349 30' SE): três mil novecenestipulações do Regulamento aprotos metros (3. 90'D m) , cinqüenta
e
vado pelo Decreto n- 30 _230, de 1 de
cinco graus nordeste (55l? NE).
dezembro de 1951, uma vez se veriParágrafo único.
A execução da.
fique a existência na jazida, como
presente a- tortzacâo fica sujeita às
associado, de qualquer das substânestipulações do Regulamento aprovacias a que se refere o art. 29 do cido pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
tado Regulamento ou de outras su-.
bstãneías discriminadas pelo Consedezembro de 1951. uma vez se verílho Nacional de Pesquisas.
fiQue, a existência na jazida, como
Art. 29 O titulo da autorização de
associado de qualquer das substâncias
pesquisa, que será uma via autêntica
Que se refere o art. 2l? do citado
dõste decreto, pagará a taxa de um
Regulamento ou de outras substânmil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) e serâ vácias discriminadas pelo Conselho Nalído pelo prazo de dois (2) anos a parcional de Pesquisas.
tir da data da transcrição no livro próArt. 2l? O título da autorização depri-oda Divisão de FomentAJ da Propesquisa, que será uma via autêntica
ducão Mineral do Ministério da Agridesse decreto. pagará a taxa de
cultura.
Art. 39 P<l2vogam-s'e as dispo-sições
quatro mil oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 4. 880,-uO) e será válida
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959,
pelo pra--;.l de dois (2) anos a partir.
1389 da Independência e no;> da Reda data da transcrição no livro própública.
'
·'prio da Divisão de Fomento da ProJUSCELINO KUB!'tSCHEK
dução Mineral do Ministério da Agric-'1tura.
Mario Meneghetti

mil
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Art. 3t;1 Revogam-se as disposições
da .Divisão de Fomento da Produção
em contrário.
Mineral, do Ministério da AgriculRio de Janeiro. 29 de abril de 1959, . tura.
138 9 da Independência e 71o da ReAl~t. 31? Revogam-se as disposições
pública.
em contrário.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959,
Mario Meneghetti,
138l? da Independência e 719 da Repú~
blica.

DECRETO

N9
ABRIL

45.936 DE

DE

29

DE

1959

A utoriza o cidadão brasileiro Brauüno Vieira dos Santos a pesquisar
quartzo e pedras coradas, no município de Carai, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei -nl? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Braulino Vieira dos Santos
a pesquisar quartzo e pedras coradas
em terrenos devolutas no imóveis denominado Fazenda Bom Jesus da Faíca, distrito de Padre Paraíso, munícípío de Caraí, Estado de Minas Gerats, numa. área de cem hectares
(100 ha) , delimitada por um quadrado de mil metros (1, OOOm) , de lado,
que .tem um vértice e seiscentos metros (600 m) , no rumo magnético de
dez graus noroeste. (10 9 NW), da confluência dos córregos da Faisca e do
Mandiocal e os lados divergentes dêsse vértíca, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trinta graus
noroeste (3{)9 NW) e sessenta graus
nordeste <6'Ol? NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações _do Regulamento aprova~
do pelo Decreto n0 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se veriríque a existência na jazida, como
associada, de qualquer das substâncias
a que se ref-ere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsse decreto, pagará a taxa de
mil cruzeiros (Cr$ 1. OOO,~O) e será
'Válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneçhetti.
DECRETO N.9 45.937 DE ABRIL DE

DE

29

1959

A uioriza o cidadão brasileiro Rodolpho Porto D' Ave a pesquisar minério de OUiO e diamante, no Município de Itupiranga, .Estaào do Pará.

O Presidente da República, usande
da atribuição que lhe confere o art.
87.: n.9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. O 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Art. 1.0 Fica autorizado o cídadâe
brasileiro RodoJ.pho Porto D' Ave a
pesquisar minério de ouro e diamante
em terrenos devolutas, no Distrito e
Município de Itnpiranga, E-stado do
P~~"
numa área de quatrocentos e
oitenta e três hectares (483 Ha) , delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a sete mil e cem metros (7 .1{)Om), no rumo magnético de
três graus e quarenta e cmco minutos sudeste (3 9 4.-á' SE), da conríuêncía do Igarapé João Vaz com o rio
Tocantins e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil e cinqüenta
metros (1. C6Gm) , trinta e quatro
graus e trínta minutos sudeste .....
(340 3D' SE); Quatro mil e seiscentos
metros (4. 600m) , cínquenta e cinco
graus nordeste (55!? NE).
Parágrafo único A execução da presente autortzação fica sujeita às estipulações do Regul~unento aprovade
pelo Decreto n , l? 30.230, de 1 de dezernbro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associada, .de qualquer das substâncias que
se refere o art. 2.0 docitado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
-Art. 2. o O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qua-

tro mil oitocentos e trinta

cruzeiros
(CrS 4.33C,Ou) e será. válido pelo pra-

de dois (2) anos a partir da data
da. transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral, do Ministério da Agrtcultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959;
135.() da mdepenrtêncía e 71. <;> da
:;':0

República.
JUSCELINO

\
KUBITSCHEK

Má"io Meneahetti

DEORETO NO 45.938 ABP.IL DE 1-95-9
Autoriza o cidadão
de Sena Azevedo
no município de
](faranhão) Estado

DE

29

DE

brasileiro Manoel
a pesquisar mica
São Sebastião do
de Minas Gerais.

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

o
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tigo 87,- nv I, da ocnstítuíção e nos
têrmos do Decreto-lei 110 1.935, de 29
de janeiro de 194.<) (Código de Minas), decreta:

substâncias discriminadas pelo ConselhoNacion2.l de Pesquisas.
Art. 2° O título da autorização de
pesquisa, Que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,nO) e sen'l. válido pelo prazo de dois (2)
anos a. partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
!i'omento da Producão Mineral do
,Ministério da Agricultura.·
.
_11_1't, 3:? Revogam-se 2vS disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2'9 de abril de 1959,
1389 da Independência e 719 da Republica.
JUSCELTI-rü

KUBITSCHEK,

Mário I'!1eneçhetii .

DECRETO N'? 45.939 DE 1959

DE

29

DE ABRIL

Declara caduco o Decreto n Q 12.595,
de 16 junho de 194:3.-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nl? 1.985, de 29 de' janeiro de 1940 (Código de Minas), e
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
tendo em vista o que consta dos aubrasileiro Manoel de Sena Azevedo
tos _do, processo DNPM-4.556~40 do
a pesquisar mica, em terrenos deDepartamento Nacional da Produção
volutos no lugar denominado Boa
Mineral, do Ministério da AgrícultuVista, distrito de Santo Antônio
ra, decreta:
dos Araújos, município de São SeArtigo único, É: declarado caduco o
bastião do Maranhão" Estado de MiDecreto número doze mil quinhentos
nas Gerais, numa área' de dezenove
e noventa e cinco (12.595), de dezeshectares e vinte e cinco ares t: ...
seis (16) de junho de mil novecentos
19,25 ha) , delimitada por um retâne quarenta e três (1943), que autorigulo que tem um vértice a duzentos
zou a Emprês:1 Brasileira de Minerae quatorze metros e cínquenta cenção Limitada a lavrar mica, em tertímetros (214,50m), no rumo' magnérenos devolutos no distrito· de chotico de sessenta- e dois graus trinta
nín, município de Governador Valae um minutos noroeste <62 9 31' NW)
da confluência dos córregos Lameiro" dares, Estado de Minas Gerais.
Rio de .raneíro, 29 de abril de
e Lambari e os lados, divergentes '
1959, 1389 da Independência e 71Ç) da
dêsse vértice, os seguintes compriRepública.
mentos e rumos magnéticos: quiJUSCELINO
KUBITSCHEK
nhentos e cinquenta metros (551Jrn),
leste (E); trezentos e cínquenta meM Mio J1Il eneçhetti .
tros (350m), sul (8).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
DECRETO N." 45.940 - DE 29 DE
estipulações do Regulamento aproABRIL DE 1959
vado pelo Decreto n9 30.230, de 1 da
Renova
o
Decreto
nl? 40.906 de 13 de
dezembro de 1951, uma vez se verífí. fevereiro de 1957.
que a existência na jazida, como
associado, de qualquer das sunstâno Presidente da República, usando
'elas a que se refere o art. 2l? do cida atríbuíçâo que lhe confere o art.
tado
Regulamento ou de outras
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87, nl? I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (05digo de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos termos da letra b, do art. 19 do Decretolei n'? 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro pedro de castro Pereira. pelo decreto número quarenta mil

novecentos e seis (41).906) de treze
(13) de fevereiro de mil novecentos e
cinquenta e sete (1957) para pesquisar minério de estanho, no município
de Baturíté, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A execução .da presente autorização lica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
p210 Decreto n(l 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associada, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrt-

Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art, 1.0 Fica aberto ao Mínisterio
da GuerrB, o crédito esnecíal de 01'$
85. G!Hl. 000,00 (sessenta -e cinco míihões de cruzeiros), para a conc.usão
da construcâo do Monumento Ncl,cionaí destinado a reoresentar a nartíctpaçâo ativa do Brasil na Segunda
Guerr'a e a guardar os despojos dos
brasileiros das três Fôrças Armadas,
tombados durante as operaçôea de
guerra.
Art. 2.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as. disposições em contrarlo.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1059;
.138.° da Independência e 71.° da República.
JUSC:ELINO KUBITSCHEK,

Henrique LoU
Lucas Lopes.

minadas pelo Conselho Nacíonal de
Pesquisas.
Art. '29 O título da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre.zentos cruzeiros (Cl'S 30tl,OO) e será
válido por um ano, a partir da data
de transcrição no livro próprio da Dívísáo de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1959,
1380 da Independência e 710 da Re-

pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário M eneohetti.

DECRETO N.!? 45.941
ABRIL DE 1959

DE

29

DE

Abre, ao Ministério da Guerra, o
crédito especial de Cr$ 65.000.000,00,
para OCOTTer à despesa que especifica.

o

Presidente da República, usando

da autorização contida na Lei núme..

mero 3.489, de 16 de dezembro de
1958, e tendo· ouvido o Tribunal de
emitas nos têrmos do artigo 93 do

DECRETO

N9
ABRIL

45.942
DE 1959

DE

29

DE

Dispõe sõbre a organização do Departamento de Seguros Privados e
Capitalização do [PASE.
O Presidente da República, usando

da atribuição que-lhe confere o arti-

go 87. item r. da Constituição Federal. e tendo em vista o disposto no
art. ::'2 da Lei n.O 3. 373 de 12 de
março de 195'8, decreta:
J

Art. lQ Ao Departamento de Seguros Privados e Capitalização (D.S.)
do Instituto de Previdência e Assistêncía dos Servidores do Estado compete transacionar em seguros em geral. capitalização e penhores (Art. 10
da Lei nv 3.373, de 12-3-58).

Art. 29 O D. S. poderá operar em
todos os ramos de seguro, depois de
previamente autorizado pelo Conselho Diretor do IPA8E, ouvido o seu
Conselho Fiscal (Ait. 18. n Q n, letra
A. do Decreto-lei n Q 2.865, de 12 de
dezembro de 1940 e art. 15. letra D.
da Lei nv 3.373. de 12-3-58).
Art. 39 As transações do D. S. só

poderão ser realizadas com os récursos provenientes de operações' por êle
efetivadas.

AT-OS

DO

Art. 49 O D, S. compreende:
Cons~n10

Técni.co CC.T.)

Divlsao Atuarial (D.S.A.)
Divisão
de
Seguro
Incêndio
(D.S. I.)

Divisão de Seguro em Grupo. Acídentes Pessoaís e Doença (D .S .G. )
Divisão de Seguro de Vida (D.S.V.)
Divisão de Riscos Diversos' (D.S.D.)
Servíco de Prornocão de Seguros

m.p.s.)

oontadorte Seccional
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(C. S. S.)

Tesouraría~

Art. 59 O D.S. é dirigidc por um
Diretor nomeado, em comissão. pelo
Presidente da R8pública:
Paragl'afo únlco. Para auxiliá-lo
na execução de suas atribuições, disporá o Diretor do D. S . de Assistentes Técnicos (s 30 do art. 15 do Decreto-lei nS! 2.865, de 12-12-4{)).
Art. ,69 As Divisões. o Serviço dê
'Promoção de Seguros, a Contadoria
Seccioi1.al e a Tesouraria terão Chefes nomeados. em comissão, pelo Presidente do' IPASE, mediante índíeacão do Diretor do D.S. (art. 21 do
Decreto-lei nl? 2.865, de 12~12-40).
Parágrafo único. Os encargos afetos a D. S. fora do Distrito Federal
serão.
igualmente, superíntendídos
por runcíonáríos designados na forma
prescrita por êste artigo:
Art. 79 Pàra o desempenho de atí'vldades de administração' geral, disporão as Divisões de uma Turma de
Administração (T. A.) .
. Art. 89 O C. T., destinado a assistir o Diretor de D. S. na solu-ção de
assuntos técnicos funcionará sob sua
presídên.. cía e será constituído pelos
Chefes de Divisão -e pelo Chefe do
Serviço de Promoção de Seguros do

D.S.
Aí·t. 99 Ao C. T. compete:
~ . - pronunciar-se sôbre qualquer
proposta de cri:fção, desdobramento,
transtormacâo, ou extinção de operações de segurc~
'11 - manter o critério técnico do
D.S., zelando pela sua continuidade
e uniformi-dade:
.
III -~ elaborar normas disciplinadoras das atividades dos diversos- órgãos do D. S., respeítadás as disposições do seu Regimento;
IV - opinar sôbre assuntos que
lhe sejam submetidos por 'seu Presi...

Dente ou por quaisquer de seus membros;
V - indicar funcionários do D.S.
para viagens ele estudo, participação
em nngrGSSOS, ou estágios técnicos
em (',m~panhio.s de seguros, fora do
território nacional, e homologar os
convite)'; porventura transmitidos aos
mesmos:
. 111 -- propOl" quando necessário,
alterações no Reg'imento do D.S.
Art. 10. A D.S.A. cabe a preparacào de trabalhos de natureza téenico-atuarraí inclusive a realização
de iJe~quisa8 UI)' campo de seguros e
de eiaboracâo de normas técnicas
pertinentes ~ às atividades afetas às
demais Divisôes do D. S.
§ 1." A
Chefia da D. S. A. será
exercida por pessoa com habilitação
comprovada na esnecíalídade.
§ 29 O Cl1ef~ da D.S.A. disporá
de dois Assessores Técnicos para auxiliá-lo na 1 ealíza ção de estudos e
trabalhes de natureza especializada,
cuja execução não caiba aos órgãos
integrantes da Divisão,
.
Art. 11. A D.S.A. compõe-se de:

Seção de Atuária.
SêÇf1.0 àe Ramos Elementares.
Se~:âo de

Estatistica.

Seção d e Análise das operações.

Art. J2.

À

D.S.I. compete a, exe-

cuçâo dos encargos compreendidos' no
campo do seguro incêndio, raios e
suas eonsequências ,
Art. 13. A D.S.I. compõe-se de:
Seçãl) de P:'opostas.
Se!,1ão de Inspeção, Riscos e Perícias.
Seção de Emissão e Renovação de
Apólices.

Secá) de Resseguros.
Seçãa de Processarnento de Pagamento de': Smistro&.
Art. 14. A D, S. G. cabe a realização de trabalhos pertinentes ao seguro em grupo, acidentes pessoais e
seguro doença.
Art. 15. A D.S.G. compõe-se de:
Se~áo de Processamento Inicial e
Classifi;~acãD de Risc03.
3ecão de Cálculos.
Seç:1o de Emissão de Apólices.
Seção de Renovação de Contratos.
':seção de Alteração de oontratos.

1G8
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Seção de Re~seguros.
Seção de Liquidação.
Art. 16. À D.S.V. compete a exeeuçâo de atividades atinentes ao seguro de vida.
Art. 17. A D.S.V. compõe-se de:
Seção de Análise e Registros
Seção de Alteração de Contratos
Seção de Contrôle de Prêmios e
Comissões
Seção de Resseguros
Seção de Liquidação em Vida
Seç20 de Liquid2.cão por Falecimento
Arquivo.
Art. 18. A D. S. D. está afeto
o trabalho relativo ao seguro fidelidade funcional e às operações com
a Bôlsa de Seguros, bem - como a
realização de quaisquer outros 'tipos
de seguro não atribuídos às demais
Divisões do D. S.
Art.

19.

A

D. S.

D.

Art. 23. Os ramos novos de seguros privados, mencionados na estruturação dos órgãos do Depart:1~
mente de Seguros Privados e Capitalibação, serão implantados gradativamente.
'Art. 24. Dentro de 30 dias, o
IPASE, por intermédio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, proporá ao DASP, a fim de ser
encaminhada ao Presidente .da República, para aprovação, a criação
dos cargos em comíssâo, funções gratificadas e demais cargos e funções
indispensáveis à execução dos encargos afetos ao D. S.
Art. 25. ltste Decreto entra em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposíções em contrário.
Rio de J aneíro, em 29 de abril
de 105'í), 138,I? da Independência e
'71. () da República.

compõe-se

JUSCELlJ....W

KUBITSClfiK.

Fernando

Nóbrega.

de:
Seç20 de Pí'opostas de Seguro Fidelidade, e em geral
DECRETO· NQ 45.943
DE 29 DE
ABRIL DE 1959
Seção de Alteração e Renovação
de Contratos
Acresce o número 6 à letra "e" do arSeç~o de Liquidação.
tigo 4Q do Regulamento aprovado
Seção de Ressegurcs.
pelo Decreto W 30.163, de' 13 de
Art. 20. Ao S. P. S. cabe incennovembro de 1951, modificado pelo
tivar e incrementar, por todos os
art. 1Q do Decreto n? 36.448, de lO
metes, a realização de seguros e
de novembro de 1954.
exercer supervisão sôbre as atividades dos corretores de seguros vino Presidente da Repúblico, usando
culados ao D. S.
, da atribuição. que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 21. A C. S. S. compete exeArt. lQ Fica acrescido à letra e do
cutar a escrituração e demais traart. 4 Q do Regulamento aprovado pelo
balhos contábeis relativos às ativiDecreto n Q 30.163. de 13 de novemdades do D. S. , devendo, no exerbro de 1951, modificado pelo artigo
cício de seus encargos, não só obserP do Decreto número 36.448, de 10
var as normas estabelecidas pelo 8e1'de novembro de 1954, o seguinte:
viço de Contabilidade do IP.À.SlE. co"6. Com o 5Q uniforme e suas
mo fornecer, direta e prontamente.
combinações 1, 2, 4 e 5~ poderá s-er
quaisquer informes decorrentes do
usado o gorro sem pala de gabardiexercício de suas atividades, sempre
ne verde-oliva, exclusivamente, quanque solicitados pelo Diretor do D. S.
do no interior tios Quartéis, estabeleArt. 22. A Tesouraria cabe a execimentos ou repartições".
cução de trabalhos atinentes à arArt. 2 O presente decreto, entrarecadação,
pagamentos,
depósitos,
rá em vigor na data de sua publicacauções e o exercício das demais
ção revogadas as disposições em conatividades peculiares aos órgãos dês-· trário.
se gênero, devendo observar, no deRio de Janeiro, 29 de abril de 1959;
sempenho de seus encargos, as nor138Q da Independêneia e 719 da Remas estabelecidas pela Tesouraria
pública.
Geral do IPASE, à qual serão remeJUSCELINO KUBITSCHEK.
tidos os saldos efetivos apurados, no
fim de cada exercício -financeiro.
Henrique Lott.
Q
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DHCRETO N. o 45.9·14 ABP..IL DE 19'5-9

Aprona o Regulamento da Diretoria
Geral do Ensino.

O Presidente da República,' usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, deereta:

°

Art. 1. 9 Fica aprovado
Regula~
mento da Diretoria Geral do Ensino
(R-21) que 'com êste baixa, assinado
nelo Marechal R.I - Henrique Bap-tísta Duffles Teixeira Lott, Ministro
de Estado dos Negócios da Guerra,
Art. 2.'? O Presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogado o D-ecreto
n. Çl 3.001, de 19 de agôsto de 19343
e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de abril de
1958; 138. Q da Independência e 71. Çl
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott:

Diretoria Geral do Ensino
(DGE)
Generalidades
CAPíTULO I
!lA

DIRETORIA

E

SUAS

FINALIDADES

Art. 1. Q A Diretoria Geral do En-

sino (DGE), diretamente subordinada
ao Estado-Maior do Exército, jinge,
, coordena e controla o ensino de formação, o de aperfeiçoamento e o de
especialização do Exército.
Art.2. Q A Diretoria Geral do Ensino compete:
1) expedir às Diretorias subordinadas diretrizes reguladoras do planejamento e execução do ensino, e
definidoras dos princípios doutrinários de TIa tureza pedagógica a serem
adotadas;
2) estudar e aprovar, períõdicamente, os programas de ensino;
3) aprovar os planos anuais de
atividade das Diretorias subordinadas:
~) controlar a execução do ensino
e seu rendimento nos diversos estabelecímentos, mediante exame da documentação de eontrôle que instituir,
visitas e -inspeções;
6) 'determinar a realização, segundo diretrizes do EME OU por sua
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própria iniciativa, de pesquisas e experimentações sôbre métodos e processos de ensino e instrução, processos d,e combate, serviço em campanha e tudo o que possa interessar
ao ensino mili tal' ;
6) dírir;;ir diretamente, sempre 'que
julgar conveniente, cursos, estágios,
concursos de seleção, pesquisas e estudos experímentaís, não previstos
nas atribuições das Diretorias subordinadas;
7) programar a aplicação dos recursos fina.nceiros que lhe forem atríbuídos:
8) tratar dos assuntos de estatística na, esfera de suas atividades;
9) colaborar no preparo da mobilização, na esfera de suas atribuícões;
- 10) elaborar e submeter ao Estado-Maior do Exército:
a)
programas das atividades da
Diretoria;
.
b) propostas dos recursos financeiros necessários li. execução de seus
encargos;
aper11) promover a evolução e
feiçoamento do ensino a seu cargo,
propondo ao Estado-Maior medidas
que visem a:
a) atualizar a -legislação do ensino'
b) aperfeiçoar as normas para o
recrutamento do pessoal docente e
discente;
12) enviar, anualmente, ao EstadoMaior do Exército um quadro informativo sôbre a capacidade de matrícula nos estabelecimentos de ensino subordinados, de modo que êste
órgão possa elaborar a sua proposta
de fixação das referidas matrículas;
13) propor medidas necessárias ao
provimento dos estabelecimentos de
ensino subordinados quanto a:
a) pessoal docente e de administração;
b) recursos materiais e orçamentários relacionados com o ensino.

°

TiTULO

n

Organização
CAPíTULO l i
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 3.0 A Diretoria Geral do Ensino compreende:
1) direção;
2) três (3) Seções.
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Art. 4. 82,0 diretamente subordinadas à DG E:
1.) Diretoria do Ensino de Forma0

cão'

'

I

Especialização;
3) Curso de Técnica de Ensino.
CAP:tTULO III
ORGANIZAÇÃO

PORftreNQRIZADA

Art. 5.0 A Direção da D G .R compreende:
1) , Diretor;
2) Gabinete.
Art. 6.0 O Gabinete comoreende:
1) Chefia;
2) 1.1\ Divisão (D/I), Pesso3.,l:
3) 2. ~ Divisão (D/2), Expediente
e Serviços Auxiliares;
4) 3.2. Divisão (D/3), R'elações PlÍblicas;

Art.. 79 As Secões denominam-se:
1) L ~ Seção -(S/I), Doutrina;

Seção (S/2), Executívaj
3)
Seção Administrativa.
Art. 8.0 Em função da disponihilidade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em Subseções,
de forma a melhor atender à distribuição 'de seus encargos.
2)

Díreçâo:
Organização;
c) PI8.nejamento.Art. 11. A 2.q. Seção (8/2), Executiva, é o órgão encarregado dos
documentos relativos aos seguintes
atos essenciais do ensino:
1) Execuc:ão;'
2) Ooordenação;
:3) Contrôle.
a)

" 2) Diretoria de Aperfeiçoamento e

DA

2) da elaboração dos documentos
relativos aos seguintes atos essenciais
do ensino:

2.l.'

TíTULO IH
Atrihuições
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES ORGÂNICAS

I. Do Gabinete
Art. 9." O Gabinete é o órgão destinado a elaborar a documentação
referente a tôdas as atividades relacionadas com o pessoal civil e militar, a estudar as questões referentes
à justiça e disciplina, - a executar
serviços burocráticos e a tratar das
questões referentes às Relações Públicas.
11. Das Seções
Art. 10.' A I.ª' Seção (S/I) Doutrina e Planejamento, é o órgão encarregado:
1) do estudo do ensino em seus
aspectos gerais doutrinários, de modo
a assegurar unidade de procedimentos
e sistematização de formas de ação;

b)

Art. 12. A Secão Admlnístratíva
destina-se a atender aos encargos administrativos da Diretoria e das elementos diretamente dependentes.
CAPíTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES FUI'I'croNAIS

I.

Do Diretor Geral

Art. 13. O Diretor Geral do En-

sino é o responsável, perante o Chefe do Estado-Maior do Exército, pela
direção, coordenação e fiscalização
do ensino a seu cargo, de aeõrdo
com a legislação, diretrizes e ordem.
vigentes.
Parágrafo único. Ao Diretor Ge·
ral do Ensino compete:
1) propor ao .EME:
a) os currículos das escolas e ClITsos;
b)
a classífícação das escolas e
cursos em níveis ou graus e categorias;
.
c) anteprojeto de atos oficiais;
d)
a organização de estágios, cursos e escolas julgados necessários -ao
ensino ou para fins de mobilização;
e) as matriculas anuais .nos cursos e estabelecimentos de ensino subordínados à D G E;
f) a aquisição de equipamento d~
ditico para os cursos -e estabelecimentos;
g) o' orçamento anual da D G E,
D E F e C TE;
2) propor aos órgãos competentes,
de acôrdo com a legislação especifica, a nomeação ou contrato de
professôres, instrutores, monitores,
pessoal militar e civil dos quadros
administrativos da D G E e elementos subordinados;
3) determinar as pesquisas necessárias para a obtenção de mrormaçôes de caráter pedagógico;
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4) determinar /' a execução de experiências pedagógicas necessárias ao
melhor rendimento do ensino;
5) dirigir o ensino através das Diretorias e cursos subordinados decidindo sôbre problemas imediatos de
sua alçada, ou propondo solucões
convenientes ao EM E'
. ~
6) sistematizar o e~sino, por intermédio das Diretorias subordinadas,
coordenando o funcionamento de estabelecimentos

e cursos congêneres

nD mesmo nível, ou coordenando o
funcionamento do estabelecimento e
CUl'SOS correlatos em diferentes níveis;
7) orientar e controlar:
a) a função didática, que se entende como sendo a· instrução e a
educação do aluno, a orientação educacional e profissional, e também a
veríücação do rendimento do ensino;
b) a aplicação dos métodos e processos didáticos vigentes e em experimentaçâo:
C)
'J processo de seleção e aperfeiçoamento de professôras, instrutores e monitores:
d) a prevenção cQntra acidentes no
ensino e na instrução;
e) o ptancjamento dos elementos
subordinados;
,
j) H administração escolar;
8) fiscalizar:
a) ~ runcào didática;
~)
,') cumprimento, por parte dos
elementr-s subordinados, dos dispositivos legais. ordens e diretrizes emanadas dos escalões de ensino competentes;
c) a. administração escolar;
9) informar o E-ME sôbre a marcha do ensino no âmbito da DGE;
10) matrrcular os candidatos .ao
Curso de Teeníce 'de Ensino;
11) manter contatos com instituicões oficiais e particulares, visando à
apreciação de fatos ou sugestões que
possam centríbuír para maior eficiência 'dos oojetívcs educacionais;
12) exercer as funções técnico-pe-·
dagógícas capituladas no Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército

(R-.l26) ;
.
13) exercer as funcões inerentes
aos cargos de comandante de GU

e comandante de unidade no que rõr
aplicável;
14) exercer o cargo de Agente Diretor;
15) aprovar o Regimento Interno.
da Diretoria;

rr.
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Art. 14. Ao Chefe do Gabinete
compete:
.
1) dirIgfr, coordenar, controlar e
físcarízar cs trabalhos do Gabinete;
2) auxiliar ú Diretor na Direcão
e administraçãr, da DGE;
.
3) preparar os elementos de decisão do Diretor, despachando com êle
os assuntos que dependam de sua
jurisdição;
4) resolver os assuntos que não
dependam de decisão direta do Diretor LU os que lhe tenham sido delegados;
5) J.. ssmar, por ordem, os documentos' que devam ser encaminhados,
obedecidas as normas estabelecidas e
as prescrições regulamentares:
6) red::gir documentos determinados
pelo Dh'etor e subscrever certidões;
7) responder pelo expediente nas
aussncia. temporárias do Diretor;
8) estudar e propor soluções para
os casos de juettcn e disciplina;
9) 'distribuir. pelas Seções e .Gabinete, o pessoal da DGE;
10) críentar a distribuição, 2,05 órgãos 2 Diretorias subordinadas, dos
documentos sigilosos controlados, pelos quais é responsável, exercendo o
respectrvo contrõle na 'forma da legislação em vigor.

ITr. Dos Chefes de Seção
Art. 15. Aos Chefes das Seções de
Dautrln:l (S/I) e Executiva (5/2)
compete:
1) q responsabilidade pelo funcionamento da Seção;
2) dirigir, orientar, coordenar e
ríscalíse.r o trabalho da Seção;
3) manter o Chefe do Gabinete a
par dos assuntos em andamento em
sua Se;ão;
4) manter o arquivo da Seção;
,5) zêlar pela unidade de doutrina
ao estudar os problemas propostos à
Seção;
,6) auxiliar e acompanhar o Diretor nas ínspeções.. e executar as visitas e verífícacõcs 001' êle determinadas;
-7) submeter a despacho do Diretor o expediente preparado pela 1~
Seção;
3) ter sob sua responsabilidade o
material pertencente à carga da Se~

ção.
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Art. 16. Ao Chefe da Seção Administrativa compete:
1) ser responsável pelo funcionamento da Seção;,
~)
dírlgir, orientar, coordenar e
fiscaliz,~J' q trabalho da Seção;
3) manter o arquivo da Seção;
4) submeter a despacho do Diretor
o expediente preparado pela Seção;
5) exercer 8." funções de Fiscal Admtmst-atívc:
. 6) ter s.ob sua responsabilidade o
material pertencente à carga da Seção.
TíTULO IV

Art. 18. A Diretoria de Aperfeiçoamento ~ Especialização (DAE)

'dirige, coordena e fiscaliza o ensino
de aperreíçoamento e o de especialização do pessoa}, da ativa, das Armas e cios Serviços.
'
Art. lS. O Curso de Técnica deEnsino COTE) proporciona a oficiais da" Armas, dos Serviços e do
Magistér'l1 do RRército, os conhecimentes tecnico-pedagógicos indispensáveis 2.0 exercício de direção, plane-

jamento, execução e aperfeiçoamento
do ensino e ínstrucão nos diversos
órgãos e estabelecimentos de ensino
do EX~'l'ci to.
CAPíTULO Vil

Outras Disposições
CAPíTULO VI
Das finalidades dos elementoe

subordinados
Art. 17. A Diretoria do Ensino de
Formação (DEr") dirige, coordena
e nscaüza o ensino de formação do
pessoal da atívs, das Armas e dos
Serviços,
íNDICE

DE

Imposições gerais
Art. 20. O Chefe do Gabinete e
os de Seção, para efeito de disciplina e justiça, têm atribuições equívalen ~es as de Comandante de Unidade.
Art. 21. Em complemento às prescrições contidas nêste Regulamento,
a DGE elaborará o seu Regimento Interno. - Henrique t.ott,
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DECRETO N. o 45.9'1:5 ABRIL DE 1959.
Aprova o Regulamento da
âo Ensino de Formação.

DE

30

DE

inretona

6 presidente da República, usando
da atríbuicão que lhe contere o 2.1"-'
tígo 87, inciso I, da Constatuiçào,
decreta,
Art. l.o ?ic2. aprovado o' R'281.l1amente da. 'Di:cetoria do Ensino' de
F'armação (R-11m que com êsLe naixa, assinado pelo Marechal R-I Henrique B.aptista Duffles Teixér ô, Lott,
l/iinistro de Estado etos NegócIos da
Guerra.
'
Art. 2.° O· presente Decreto entrará
em: vigor na data da sua pubncaçao,

rtcando revogados o Decreto n,» 37.973
de 22 de setembro de 1955, e qucrsnuer disposições em contrário.
~io de Janeiro, 30 de 2bHl de 1959;
138.y da Independ.ê~1cia e 71,Q da Re-

nublíca.

.~USCELn.o KUBITSCHEK.

.Henrique Latt ,

üíretoria do Ensino
de Formacâo

4) fiscalizar, 9, execução do ensmo
a seu cargo, mediante exam.e da documcnt,uçf1o que fór instituída para
esse rím, visitas e inspeções;
,
5) determínar, segundo diretrlzes
da Diretoria Geral de Ensino, a realização de estudos e pesquisas, vtsanrlo ao melhor rendimento do ensino a seu cargo;
6) conceder transferência (~e ma-'

trrcuías entre Estabeiecímcl1.tos ccngêneres, dentro das normas aprovadas pela autoridade competente:
7) tomar 2, seu cargo, no todo ou
em parte, as providências relativas à
matrícula n03 Estabelecimentos subordinados, sempre que julgar necessário;
3., trQtar dos assuntos de estattsuC8, na esfera de suas atividades:
9) elaborar e submeter à Diretoria. Gera.l de Ensino:'
a)
programa das atividades da
Diretona;
b)
pmpost9. dos recursos tmancetros necessárícs à execução de seus
encargos.
10) proposta de medidas necessárias ao provimento, em pcsso~,l docente, dos Estabelecimentos subordínados.
TiTULO

(DEF)~

n

Organização

TíTULO I

CAPíTULO Ti

Generalidades

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

CAPiTULO I

Art. 3,/) li.. Diretoria do EnS1no de
POITllaçáo compreende:

DA DIRETORIA E SUAS FINALIDADES

Art; 1. A Diretoria do Ensino de
Folil1acão (DEFl. diretamente 811oordínada à. Diretoria Geral de l~nsi
no, dirige, coordena e flsca.liza o en(';1110 de formação do PêSSC2.1 eh ativa
d2.S Arm.as e d.o::; serviços.
Art. 2 . A Diretoria do Ens1l1o de
Forrnacâo compete:
1) estabelecer as condições de e7.Ccução do ensino dos F.staoeJ('clmel1tos subordinados, de acôrdo com diretrizes da Diretoría Geral de E.'I1Sl-

no:
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2.)
aprovar os programas de ativídades dos EstabeleciE~cntos subordinados:
::l)
coordenar a execução do ensino de Estabele~imento" CO!l"',~n"res,
visando a assegurar a sua unítormtlinde;

1)

DÜ·2Çâo.

2)

2 (duas)

Beçõec .

Art. 4,'1 São diretam~ni;e subordinados à Diretoria. do Ensino deFormação:

1) Academia Militar das Agulhas
Negras:
2) Escolas Preparatórias;
3)
Colégios Militares;
4) Escola de Sargentos das AJ.'mas'
5)' Escola de Saúde do Exércit·);
6) Escola de veterinária do Exer-

cito.
CAPiTULO IH·
DA ORGANIZAÇÃO PÚRMENORIZADA

Art. 5.° A Díreção

compreende:
1) Diretor:
2) Gabinete.

da

n.

E. F.

176

ATOS DO PODER EXECU'l'IVO

Art. ,6Q O Gabinete compreende:
1)
Chefe;
.
2) P Divisão (D/I), Pessoal;
3) 2~ Divisão (D/2) , Expediente e
Serviços Auxiliares;
4) 31)0 Divisão (D/3), Relações Públicas.
Art. 7~· As Seções denominam-se:
1) P. Seção (S/1). Administração
do Pessoal;
2) 2? seção (8/2), Programação e
Contrôle.
Art. 89 Em função da disponibilidade em pessoal, o Diretor poderá desdobrar as Seções em Subseções, de
forma que melhor atenda à distribuição de seus encargos.
TiTULO IH

Atrihuições
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES ORGÂNICAS

I -

Do Gabinete

Art. 99 O Gabinete é o órgão des-

tinado a tratar dos assuntos relativos
à administração e as relações públicas da Diretoria, assím como dos concernentes à justíca e disciplina que
envolvam seu pessoal e o dos Estabelecimentos subordinados.

n - Das Seções
Art. 10. A 1<). Seção (S/1) , Administração do Pessoal, é o órgão destinado a tratar de assuntos relativos ao
pessoal docente, discente e da administração dos estabelecimentos subor-

dínados, "

Art. 11. A 2~ Seção (S/2), Programação e Contrôle, é o órgão destinado ao tratar de todos os assuntos relativos - 2.0 ensino nos estabelecimentos subordinados.
CAPíTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIs

I -

Do Diretor

Art. 12. Ao Diretor compete:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades afetas à Diretoria;
2) expedir, no início de cada ano
letivo, diretrizes gerais para o ensino
a seu cargo;

3) propor a designação de oficiais
para a Diretoria de acôrdo com o quadro de organização;
4) encaminhar à D G E as propostas de pessoal para as funções de
ensino e de admínístracão dos estabelecimentos subordinados;
5) prestar informações à D G .E
sôbre as medidas tomadas pela Di-'
retoria e relacionadas com a oríentacâo técnico-pedagógica das escolas
qu'e lhe são subordinadas;
6) intervir junto às Direções de Ensino dos estabelecimentos su~rdina
dos, tendo em vista o aprimoram.ento progressivo do rendimento do enSiDO e a -coordenação dêste nos seus
diferentes graus;
7) manter ligações de serviço com
3,S demais Diretorias do Ministério
da Guerra e dos Ministérios Civis,
quando autorizado, em proveito do
ensino;
8) proceder à verificação do andamento dos trabalhos escolares, nos
estabelecimentos subordinados, mediante visitas e inspeções, previamente marcadas, ou não;
9) apresentar -ao escalão superior,
anualmente, o relatório das atrndades exercidas pela Diretoria;
10) aprovar o regimento interno da
Diretoria.
Ir -

Do Chefe de. Gabinete

Art. 13. Ao Chefe do Gabinete com-

pete:

1) orientar, coordenar e controlar o
trabalho das Divisões constitutivas do
Gabinete;
2) auxiliar e secundar a ação da
Diretor, mantendo-se ao corrente do
seu pensamento e decisões;
3) distribuir os trabalhos pelas Seções e Divisões, segundo a competência de cada uma;
4) controlar a divulgação de notícias e informações relacionadas com
os trabalhos da Diretoria e Estabelecimentos subordinados;
5) fiscalizar e controlar a freqüência dos funcionários civis da Diretoria, e formular conceitos nos respeetivos boletins de merecimento;
6) visitar os Estabelecimentos subordinados, quando houver ensejo
para tal, e manter ligação com os
respectivos Oomandantes, visando a
facilitar os entendimentos recíprocos;
7) reunir os relatórios das Seções
e das Divisões, assim como os dos estabelecimentos subordinados, e orien-
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tal' o Gabinete na elaboração do relatório anual da Diretoria;
8) solicitar a publicação, no boletim do escalão superior, de todos os
atos de rotina relacionados com o
pessoal em 'serviço na Diretoria e
Estabelecimentos subordinados;
9) elaborar o regimento interno da
Diretoria;
III

~

Dos Chefes de Seção

Art. 14. Ao ohere de Seção compete:
1) orientar, coordenar e controlar
os trabalhos afetos à Seção;
2) submeter a despacho do Diretor os documentos elaborados, na Secão'
~ 3)' redigir o relatório anual, no que
concerne às tarefas da Seção, e fornecer dados para o relatório da Diretoria;
,
4) ter sob sua responsabilidade o
material pertencente à carga, da Secão'
~ 5) observar a caoacidade de trabalho do pessoal militar e civil às suas
ordens, e emitir juizo sôbre o mesmo,
quando solicitado;
6) manter organizado o arquivo da
Seç,ão.
TíTULO IV

Outras D;sposições
CAPíTULO VI
DAS FINALIDADES DOS ESTABELECllI'IENTOs
SUBORDINADOs

Art. .15. Os estabelecimentos de ensino subordinados à DEF têm por finalidades principais:
1) Academia Militar das Agulhas
Negras - ministrar ao futuro Aspirante a Oficial da Ativa do Exército.
destinado a integrar um dos seus
Quadros, a formação básica do subalterno,
2) Escolas Preparatõrias habilitar candidatos para matrícula na
AMAN;
3)
Colégios Militares -

ministrar
ensino secundário, particularmente
aos órfãos e filhos de, militares;
4)

Escola de Sargentos das Armas

formar e aperfeiçoar sargentos
para tôdas as Armas do Exército'
5)

177

PODER EXECUTr;O

Escola de Saúde do Exército

formar oficiais e sargentos para o
Serviço de Saúde do Exército;
6) Escola de Veterinária do, Exército formar oficiais e sargentos

para o Serviço de Veterinária
Exército.
CAPiTULO VII

do

PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 16. O Ohefe do Gabinete e os

'de Seção, para efeito de disciplina e
justiça, têm atribuições equivalentes
às de comandante de unidade.
Art. 17. Em complemento às prescrições contidas nêste Regulamento,
a Diretoria elaborará o seu Regimento Interno.'- Henrique Lott.
L"\TDICE GERAL
Título I -

Capítulo I finalidades.

Generalidades

Da Diretoria e suas

Título I I -- Organização

Capítulo II ral.
Capítulei IU menorizada, .

Da Organização GeDa organiz3,çf\,0 por-

Título Il I -

Atribuições

Capítulo IV - Das atribuições orgânicas.
1 - Do, Gabinete.
II - Das Seções.
'Capítulo V ~ Das atribuições funcionais. .
.
I - Do Diretor.
II - Do Chefe do Gabinete.
HI - -- Dos Ohefes de Seçao.
Titulo IV -- Outras Disposições

Capítulo VI - Das rmaüdades dos
estabelecimentos subordinados.
\
Capítulo VI! -- Prescrições díver.sas.
íNDIOEs DE ASSUNTOS
Artigos
Academia Mili'tar das Agulhas Negras
:
~ .
15
Atríbuícões
-- dos órgãos subordinados . 15
~ funcionais
12~14
~ orgânicas
9-11
Chefes
-- do G~binete
_
. 13~16
-- de Segão
. 14--16
Colégios Militares
. 15
2
Competência da DE F
.
Diretor
. 12
Divisão
-- do expediente e Serviços
Auxiliares (D/2)
6
- do Pessoal (DI1)
6
- de Relações Públicas (D/3)
6

178

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Escola
de Sargentos das Armas..
- de Saúde do EXército ..'..
- de Veterinária do Exército
Escolas preparatórias
Finalidades da D E F
Gabinete
Organização
- Geral
.
.
- Pormenorizada . .
Prescrições diversas .
Regimento Interno
.
Secão
.
- de Administração do Pessoal (S/1)
.
- de programação e Contrôle
(8/2)

'

DEORETO NQ 45.9-4.6 - '
ABRIL

DE

DE

15

15
15
15
1
9

3- 4
5- 8

16-17
17
10
11
30

DE

1$59

Apí'ova o Regulamento da Diretoria
de Aperfeiçoamento e Especialização (R-1I9).
'

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, decreta:
Art. -10 Fica anrovado o Regulâmenta da Diretoria de Aperfeiçoamento e Especialização (R-1l9) que
com êste baixa, assinado pelo Mare.ohat R/I Henrique Baptista Duffles
Teixeü..a Lott Ministro de Estado
dos Negócios 'da Guerra.
Art. 29 O presente Decreto entraorá em vigor na data da sua publicação, ficando revogados os Decretos
n? 3-7.973, de 22 de setembro de
lS55 e n? 38,151, de 2S de .outubro
de 1955, e quaisquer disposições em
contrário,
Hio de Janeiro, 30 de abril de 1959;
1330 da Ii1dependência e 71Q da República.
r

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott .

tamente subordinada à
Diretoria,
Geral de Ensino, dirige, coordena e
fiscaliza o ensino de aperfeiçoamento e o de especialização 'do pessoal
da ativa, das Armas e dos Serviços.
Art. 2.° A Diretoria de Aperfeiçoaito e Especializaçao compete:
1) fixar as condições de execução
do ensino dos Estabelecimentos subordínados, de acôrdo com diretrizes
da 'iretoria Geral de Fr.sino ;
2) aprovar os programas das atividades dos Estabelecimentos,' subordínados:
~
realizar a coordenação que se
fizer necessária, visando particularmente à cooperação entre os Estabe1 -ímentcs de Ensina subordinados;
4) fiscalizar a execução .do ensino
de aperfeiçoamento e especialização.
mediante visitas e inspeções e exame
da documentação que fôr instituída
para êsse fim;
.
5) determinar, por iniciativa própria ou segundo diretrizes da DGE,
a realização de estudos, experimentações, pesquisas, visando ao melhor
rendimento do ensino a seu cargo ou
à evolução da instrução, organização
e ernprêgo das unidades das Armas
e dos Servkos;
\
6) tratar' do provimento do pessoal de ensino dos Estabelecimentos
subordinados, propondo as nomeácões necessárias;
- 7) programar, em concordância
com o Comando do Grupamento de
Unidades Escolas, o emprêgo dessas
Unidades em beneficio do ensino das
Escolas subordinadas;
8) tratar dos assuntes de estatística na esfera de suas atividades;
9) elaborar e submeter à Diretoria
Geral de Ensino;
a) 'programa das atividades da Diretoria;
b) proposta dos recursos financeiros necessários à execução de seus
encargos.

'ríTULO Ir

Diretoria de Aperfeiçoamento
e Especialização
(DAE)

O::.-ganização
CAPíTULO II

TíTULO!
DA

Generalidades
CAPíTULO I
DA DII1BTORIA E SUAS FINALIDADES

Art. 19 A Diretoria de Aperfeiçoamento e Espedaliza~ão (DAE) , dire-

ORGANIZAÇÃO

GERAL

Art. 31) A Diretoria de Aperfeiçoamento e Especialização compreende:
1) Direcâo ;

2) 3 (três) Seções;
Oia. de Serviços.

3)

Aros

Art. 4Q São diretamente subordinados à Diretoria de Aperfeiçcamento e Especialização:
.
1)
Escola de Aperfei-çoamento de
Oficiai::. (EsAO);
,
2)
E..scola de Motomecanizaição
(EsMM) ;
.l)
Escola
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de Comu.nicações
(Es
Com);
4) Escola de Instrução Especiali-:.
zada (EsIE);
5) Escola de Artilharia de oosta

vas a expediente, correspondência,
serviços internos diversos,
relàçôes
públicas, justiça, disciplina e de tôdas a ~ atividades relacionadas com
o pessoal .mílitar e civil da Diretoria.
.
I1 -

Das 'Seções

Art. HJ. A l.a Seção (S/I) - Se··
çâo de Pessoal e Logística, compete:
1) estudar tedas os assuntos relacionados com organízaçâo, efetivos,
(EsAC) ;
6)
E.scola de Equitaçs.o do Exérpropostas de pessoal de ensino;
cito (Es Equ E);
2)
elaborar normas e mstrucões
7) Escola de I:-efesa Antiaérea (Es.
pa;:a matrícula nos Estabelecimentos
DAAe) ;
suoordínados, bem como estudar to8) Escola de Educação Física do
dos os problemas de matrícula de'
Exército (Es. E F E);
alunos nos estabelecimentos da DAE;
9) Curso de Olassifícação do Pes3) estudar todos os assuntos refesoal (C C P).
.
rentes a suprimentos, evacuações recolhimentos, transporte,
comunicaGAPíTULO III
ções e manutenção;
4) preparar planos para verífiC3-.
DA ORGANIZAÇÃO ?ORllmNORIZ!illA
cões técnicas e sugerir; sôbre o ensíaio e a instrução de logística, mediArt. 5.° A Direção: da DAE' comdas tendo em vista a obtenção dapreende:
unidade de doutrina.
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 11. A 2.13. Seção, (8/2) - SeArt . 6-~) O G'abin~te compreende:
cão de Instrução - Segul'an~a e In1)
Chefe;
formações compete:
2) P Divisão (D/l) -r-e- Divisã-o de
1) tratar de todos os assuntos reExp~diel1te e Servl';os Auxüíares:
ferentes a ensino e instrução, fixan3) 2~ Divisão (D/2) Rela-ções
do condições de execução de ensino
Públicas.
e instrução fiscalizando, controlando e coordenando os trabalhos dos
Art. 7° As Se{:ées denornínam-se:
estabelecimentos subordínados:
a
1) 1.
Seção (S/I) - Seção de
2) realizar estudos técnico- pedaPêSSORl e Logística:
gógicos, promovendo pesquisas, ex2) 2.a Seção (8/2) - Seção de Insperimentações, visando ao' melhor
truçào -- Segurança e Informações;
rendimento do ensino ou à evolu-.
cão da instrução, organização e em·3) 8eçào Administrativa.
prêgo das unidades elas Armas e Ser~·
Art .. 89 Era. íuncão da dísncnibüiViços;
dade em pessoal, - o Diretor poderá
3) sugerir sôbre métodos e precesdesdobrar 8.S Secôes em Subseções,
sos de ensino e de aorendízaaem e
de form.a a. melhor atender à disde combate e prep-arar e \ manter
tribuíçâo de seus encargos.
atualizados dados estatísticos julgados necessários à Diretoria:
TíTULO IU
4) examinar e estudar as assuntos referentes a- informações e segurança, elaborando tôda documentação
necessária;
'CAPiTULO IV
5) coletar, analisar e encammnar
ao escalão competente, consoante
D.'..S 1'.TRmurçóES ORGÂNICAS
normas
estabelecidas. ínforrnaçõas.
relativas à segurança e a -fatos ouI - Do Gabinete
atividades que possam acarretar perArt. 99 O Gabinete destina-se ao
turbações da ordem pública ou "dadísciplina:
exame e estudo das questões relati-
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6) ter' sob sua guarda pessoal os
documentos sigilosos controlados da
Diretoria e não distribuídos pelos di.versos órgãos desta.
Art. 12. A Seçâo
Administrativa
destina-se a aténderaos encargos de
administração interna da Diretoria,
dentro das prescrtçôes . contidas nos
regulamentos que lhe são próprios,
coordenando os serviços de tesouraria, ,almoxarifado e aprovisionamento da DAEe outros de caráter administrativo, como apresentação de
sugestões sôbre assuntos de suas
atribuições e elaboração de proposta de recursos financeiros, por exemplo.
ll! -

Da Cia. de Serviços

Art. 13. A Cia. de Serviços da Diretoria de Aperfeiçoamento e' Especialização tem os encargos normais
de subunidade incorporada e destína-se a atender às necessidades da
Diretoria quanto a serviços internos,
de guarda, defesa do _Quartel General em caso de perturbação da ordem de manutenção, de conservacão
e acionamento dos meios de transportes autos pertencentes à Diretoria,
e de outros previstos no Regimento
Interno.

CAPíTULO V
DAS

ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

I -

Do Diretor

Art. 14 Ao Diretor de Aperfeiçoamento e Especialização compete, em
particular:
1)
expedir instruções," normas e
ordens, regulando a execução de diretrizes da Diretoria Geral de Ensino;
2) aprovar e fiscalizar a execução
do Plano Geral de Ensino de cada
es ta belecimen to subordinado;
3) promover, no conjunto dos elementos subordinados, a unidade de
doutrina - tática e técnica, a adoção de normas adequadas e igualdade
de procedimento nas questões passíveis de unírormízacão;
4) coordenar os trabalhos dos Es~
tabelecimentos subordinados, tendo
em vista a cooperação entre êles,

ExECUTIVO

baixando instruções, normas ou ordens;
5) superintender os grandes exercicios e manobras;
6) determinar a realização de estudos, experimentações e pesquisas,
tendo em' mira melhorar o rendimento do ensino ou a evolução da instrução, a organização e emprego das
Armas e dos Serviços;
7) programar,
em
concordância
com o Comando do Grupamento de
Unidades Escolas, o emprêgo dessas
unidade, em benefício do ensino das
Escolas subordinadas;
8) propor, sempre que oportuno,
organização e modificação de currículos, consoante as exigências do ensino;
~})
tratar do provimento do pessoal de ensino dos Estabelecimentos
subordinados, propondo e encaminhando propostas para as nomeações
necessárí as;
10) determinar a realização de estudos estatísticos tendo em mira o
rendimento das Escolas, remetendo
ao escalão superior os dados encontrados e as conclusões a que houver
chegado;
11) sugerir ao Estado-Maior do
Exército, por intermédio da Diretoria Geral de Ensino, medidas que
julgar necessárias à eficiência do ensino e ao aparelhamento dos Estabelecimentos subordinados;
12) encaminhar às autoridades superiores. se assim julgar conveniente, propostas, sugestões, informações'
ou pareceres dos comandos subordinados, podendo em caso de urgência e mediante permissão específica,
autorizá-los a realizarem entendimentos diretos com aquelas autoridades;
13)
corresponder-se diretamente
com autoridades militares superiores, ressalvadas as restrições de Regulamentos especiais e civis quando
devidamente autorizado;
14) fazer elaborar e submeter à
aprovação .da Diretoria Geral de Ensino o programa das atividades da
Diretoria e a proposta dos recursos
financeiros necessários à execução
d~ seus encargos;
15) aprovar o Regimento Interno
da Diretoria.
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Do chefe do Gabinete

Art. 15. O Chefe do Gabinete é
o auxiliar imediato do Diretor e, como tal fiscaliza a execucâo de suas
ordens.
Parágrafo único, Ao Chefe do Ga-

binete cabe:
1) orientar, coordenar e controlar
os trabalhos do Gabinete:
2) manter relações constantes com
os elementos subordinados à DAE,
pessoalmente ou por intermédio de
outros oficiais, a fim de conhecer a
sítuaçâo de cada um dêles sob todos
os aspectos e poder dar sempre com
exatidáo informações ao Diretor;
3) apor o «Publique-se" no expediente destinado à publicação em boletim;
4) assinar o expediente . corrente
e outros documentos para os quais
esteja autorizado;
5) fiscalizar e controlar a drequência dos funcionários civis da Diretoria e ainda formular conceitos nos
respectivos boletins de merecimento.
lI! Dos Chefes de Seção

Al't 16., Aos Chefes de Seção compete: .
1) orientar, coordenar e controlar os
trabalhos afetos à Seção;
2) observar a capacidade de trabalho do pessoal mílítar e .cívíl às suas
ordens e emitir juízo sôbre o mesmo
quando solicitado;
3) ter sob sua responsabilidade o
material pertencente à carga da seção
IV Do Cl'!.lT da Cia de Ser'Uiços

Art. 17. Ao emt da Cia de Ser~liços
cabem todos os encargos de subuni-

dade incorporada mais aquêles que
lhe forem afetos em Regimento rn-

terno.

'!.'íTULO IV

C.'\.PITULO VI
Das tinalulaâcs dos elementos
subordinados iJ, DAE

Are.

13: Os Estabelecimentos su-

bordínados à DAE têm por nnatida-

des principais:
1) Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais (EsAO).

- ministrar a instrução de aperfeiçoamento necessária aos capitães das
Armas e dos Serviços, habilitando-os
2,0 exercício das funções de oficial superior;
2) Escola de Motomecanízação Yjrs
M: M):

- habilitar oficiais e praças ao exercício de funções que exigem o conhecimento, em diferentes graus, do emprêgo, manutenção e da técnica do
materral motomecanizado e blindado;
3) :g,<;cola de comunicações (Es Com
- habilitar oficiais e praças para
o desempenho de funções que exigem
o conhecimento. em diferentes graus
do emurêao. manutenção e da técnica
0.0 material de comunicações;
4) EScola de Instrução Especializada
(Es I E);
- habílítar oficiais e praças para

o exercícíc de determinadas funções:
5) Escola de Artllharí a, de Costa
(Es A C):
a) habilitar oficiais da Arma· de Artilharia pa-ra o exercício das funções
inerentes à Artilharia de costa;
b) aperfeiçoar sargentos da QMG-n4
consolidando sua formação;
6) Escola de Equitação do Exército
(Es Equ E):
- habilitar oficiais e praças para o
melhor desempenho das funções de
instrutor e de monitor de equitação:
7) Escola de Defesa Antiaérea (Fs_

D A Ae):
a) habilitar oficiais da Arma de A',tilharia para o exercício das tuncôes
inerentes à Artilharia Antiaérea, ministrando-lhes os conhecimentos técnicas e táticos necessários à defesa
antiaéreai» aperfeiçoar sargentos da QMG-44
eonsolidando sua formação;
c) habilitar graduados para o exercicio de funções militares cuja i!1StT~~
câo de qualíficacão não possa ser ministrada nas Unidades de A rtilhazta
Antiaérea;
8) Escola de Educ:.1';fão Física do

E,xército (Es E

F

E) :

_ habilitar oficiais e praças nara
o melhor desempenho das funções de
instrutor e monitor de cducucáo física;
8) Curso de Classlfica.:;?o de Fessoal
(C C P):
-~ preparar oficiais das Annas e elos
Serviços de Saúde e de Intendência
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justiça, têm atribuições equivalentes
às de Comandante de Unidade,
c.... c . ~'lI. blIl comp.eenento a.., pres·
cricôes contidas neste Regutarnento,
a Diretoria elaborará seu Regimento

para o desempenha das funcões de
-classífícadores de pessoal, especíalíaados' em assuntos atinentes à Àdministracão e a selecão e Oríentacâo Pro.tíssícnal do pessoal militar. ~

J'r"\'

-'"n0

Art, 21. O Regimento Interno cons·tituirá documento pelo qual o Diretor

CAPITULO VII

de Aperfeiçoamento e Especialização
estabelecerá o regime de funcionamento interno da Diretoria segundo as
necessidades do serviço e instrução o
indiquem. - Henrique Lott.
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Serviços Internos da Diretoria - art. 9 l?
Seções (atribuiçõesõ :
- 1.~ Seção, (S/1) - art. 10
- 2.1)0 Seção, (S/2) art. 11
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DECRETO N9 45.947 ABJlIL DE

DE

30

DE

DECRETO

N°

45.943

ABRIL DE

1959

-

6

DE

30

DE

1959

Muda a denominação da 3~ Companhia de Polícia do Exército.

Extingue os 39 e 69 Batalhões de
Saúde e cria as 3~ e 6~ Companhias Independentes de Saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal e
de acôrdo com o artigo 19 da Lei número 2.851, de 25 de agôsto de 1956,
àecreta:
)
Art. 1Q Fica mudada a denominação da J:). Companhia de Polícia do
Exército, criada pelo Decreto número 27.794, Reservado, de 16 de fevereiro de 1950, para 6~ Companhia de
Polícia do Exército, com sede na cidade de Pôrto Alegre.
Art. 2.Q O presente decreto entrará
em vigor na da ta de sua publicação,
revogadas as disposições em cantrá-'
río ,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso - 1. da Oonstituíçâo.
Federal e de acôrdo com o art. 19
ela Lei n Q 2.351, de 25 de agôsto de
1956, decreta:
Art. 19 êi'io extintos os 39. e 6° Batalhões de Sz.úde, criados, respectívarnente, pelos Decreto nv 21 134,
de 15 de maio de 194() o Decreto Reservado n~ 26. 297-A, de 2g de jí1neíro de 1949.
Art. 20 São criadas as 33 e 6{l. Ccmnanhias rndependentes de Saúde. integrando as 31!- e G<.'- Divisões de Inf'antarta. com sede. respectivamente.
nas cidades de Sant:::. Maria e Pôrto
Alegre.
Art. 39 "f:ste' Decreto entrará em
vigor a partir de 10 de julho de 1959,
revogadas as díspcsícões em contrário
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1959;
1381;1 da Independência e 711? da República.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1959;
1389 da Independência e 71~ da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUScELINO

Henrique Lott

Henrique Lott.

o

KUDITSCHEK.
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DECRETO

NI! 45.949
ABRIL DE 1959

DE

30

DE

Da nova redação ao Decreto núme1"0

37.745, de 1'; de açõsto de 1955,

que regula a concessão
dalha do Pacificador".

(ia," M e-

O Presidente da República, usando. das atribuições que lhe confere o
'art. 87, inciso l, da Constituição,
decreta:
Art. lÇl O Decreto n? 37.745. de 17
de agôsto de 1955, passa a
a seguinte redação:

Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1959;
138Çl da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO

DECRETO NÇl 45.950

ter

"AJ:t. 19 A "Medalha do Paci-

ficador" poderá ser concedida:
a) aos militares da ativa. do
Exército que por sua atitude, dedicação e capacidade profissional
tenham contribuído eficazmente
para elevar
prestígio do Exér··
cito junto às fôrças, armadas de
outros países e desenvolver as ,'e'laçôes de amizade e compreensão entre o Exército brasileiro
e o de outras nações;
b) aos civis e militares estrangeiros que tenham prestado assinalados serviços no que diz respeito à -consoüdecão e desenvolvimento das relações e vínculos
de amizade entre os Exércitos
do Brasil e d8 seu pais ;
c) aos militares de outras rôrcas armadas do Brasil que se
tenham tornado credores de homenagem especial do Exército
pelos seus, serviços prestados;
_ d) às instituições e aos civis
brasileiros nas condições especificadas na alínea c acima.
Art. 2,9 A Medalha será concedida pelo Ministro da ouerra, mediante, em prtncípío, proposta da Secretaria do Ministério da Guerra, a qual t-erá a seu
cargo a execução dêste Decreto.
Art. 3Çl O Diploma terá os seguintes dizeres:
O Ministro, de Estado da Guerra outorgn a
,
.
. . . . . . . . . . . . . . r.1:edalha do Pacificador neles aesinalados ~er
viços prestados ao Exército Brasileiro" "
Art. 49 Fica assegurado aos
militares e CIVIS o direito ao uso
ou ao recebiment-, da Medalha
do Pacificador já distribuída ou
concedida
pelo
Ministro
da
Guerra",

°

KUBITSCHEK.

Henrique LoU.
DE

30

DE

,ABRIL DE 1959

Aprova o Regulamento da Diretoria
âe Assistência Socuü.
(DAS)

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição.
decreta:
Art. 1Çl Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Assistência
Social (R-5) que. com êste baixa,
assinado pelo Marechal R-I Henrique Baptista Duffles -Teixeira Lott.
I-,'Íinistro de Estado dos Negócios da
Guerra.

AI·t. 2° O Ministro da Guerra fica
autorizado a baixar, em cornplemen-

to a êste Reguhmento, Instruções
para o tuncionamento do Serviço de
Assistência Social, a que se refere
o Decreto 219 _41 .136, de 20 de março

de 1957.

Art. 39 O nresente Decreto entrari em vigor
data de sua publicacãco, ficando revogadas quaisquer

na

dísposicões- em contrário.
Rio de .raneiro, 30 de abril de 1959:
138'? da Independência e 719 da Re-

pública.

..

JUSCELINO

KUE:l:TSCHEK.

Henrique Lott.

üiretcría de

A"~sistência

(DAS)

Soci;tl

TfTULO I
Generalidades
CAPíTULO I
DA

DIRETJR!A

E

SUAS

FINALIDADES

Art. 1'? A Diretcria de Assistência

Social (DAS), diretamente subordinada ao Departamento Geral do

,186
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pessoal, incumbe-se dos assuntos relativos à assistência e 2. previdência
sociais para o pessoal do Ministério
da Guerra, inclusive assistência religiosa.
Art. 2º A' Diretoria de Assistência
Social compete:
1) orientar, coordenar e fiscalizar, consoante normas baixadas pelo
DGP, as, atividades do Serviço de
Assistência Social;
2) tratar dos assuntos de estatística na esfera de suas atívída-

"
'
3) estudar os problemas assistenciais cio Exército, inclusive os inerentes ao Serviço Especial;
4) manter, de acôrdo com diretrizes do DGP, ligações com os demais órgãos da administração do Mi-. '
nístério da Guerra e, quando devidamente autorizado, com instituições
congêneres;
5)
elaborar, e submeter ao DGP:'
tt)
programa de desenvolvimento
da" Assistência Social;
b) proposta dos recursos rínanceíiDS necessários à execução de seus
encargos:
.c: propostas para a efetiva eooperação dos demais Serviços do Exército, particularmente no que diz !'espeito à habitação (DOF») alimentaçâo (DGI) , transporte (DMI) e saúd~;

de

(DGSE);,

d) anteprojetos de' documentos reIatívos à organização, instalação e
funcionamento das obras sociais do
Exército.

'l'iTULO II
Orrranízaç o
ã

CAPíTULO II
DA

ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 39 A Diretoria de Assistência
Social comprende:
1) Direçâo ;'
2)
2 (duas) Seções.'

Art. 59 O Gabinete compreende:
1)
Chefe;
2) lJ.lo Divisão (D/1) , Pessoal;
3) 2!!- Divisão (D/2), Expediente

e Serviços Auxiliares:
4) 3~ Divisão (D/3), Relações Públicas,
..
,
Art. 6Q As Seções denominam-se:
1)' 1 ~ Seção (S/1) , Assistência;
2) 21). Seção (8/2), Previdência;
Art. 7. o Em função da dísponíbiIíc "e em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em Subseções de
ÍOl'm.a a melhor atender à distribuição de seus encargos.

T!TULO UI
Atribuições
CAPíTULO, IV
DAS ATRIBUIÇÕES ORGÂNICAS

Art. 8. o Ao Gabinete, compete:
1) elaborar 'o expediente e a correspondência não peculiares às Se-

ções;
2) protocolar, expedir e

distribuir
documentos da Diretoria;
3) m'anter em . dia o' arquivo de
doeu .•iento ostensivos e Sigilosos da
responsabilidade do Gabine'Ge:
4) elaborar e distribuir os Boletins
Internos da Diretoria;
5) provínencíar a impressão e. a
distríbuiçac de, boletins Inrormatívos
de dtvuígaçào de trabalhos sôbre
'.,')" •
SOCi",lS e organtzado- cem mat2l1~ t -rnecida pelas Seçóes;
6) superintender a divulgação de
notícias sõbr- 8.S obras sociais;
, desempenha"!" as demais runcões
atribuídas à Casa das Ordens e Secretaria do, Corpos de Tropa, no que
lhe íôr aplicável

DS

I I - Dtts Seções

Art. 9. o. "A V', Seção (8/1) ASSlS~, competB:
1) nrovídencíar a obtenção de subI

CAPíTULO In
DA ORGANÁZAÇÃO

POR~ORIZADA

Art. 4? A Direção da DAS compreende:
1.)
Diretor;
~ J Gabinete,

tên

sidias para o estudo dos problemas
de assistência soctal e religiosa, tais
como: pubücações diversas, dados estatísticos de vàrras providencias, le~
gisla, o existente 'sõDrc a matéria' e

elementos

resultantes de investiga-
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'ções, pesquisas e ínqueritos índíspendo~ referidos problemas;
2) estudar cada um dos problemas
de assístêncía as rarmnas dos oficiais
.subtenentes, sargentos, cabos e solda'dos .ío Mínístérío da Guerra;
- ,3) sugerir' as medidas de ínterêsse
da comunídade militar, referentes à
assístêneía social e rehgtosa:
4) e.sWdare propor anteprojetos
C1e Leis, Decretos, Avisos,
Portarias,
Regulamentos e Imtruções sôbre as
obras assistenciais:
5) .prestar íntormaçoes e emHIr pa: eceres, relacionados com a assistência social e religiosa;
6) fornecer matérfa, para o boletim informativo a que se refere o artigo 8. o e n.o 5;
7) propor as medidas destinadas a
'orientar e coordenar a acào das Comissões Diretoras de' Obras Sociais
Regionais;
8) apresentar as
normas para a
supervisão das obras de assistência
social e religiosa.
Art. ió. A 2.a Seção (8/2), Previ'dên-:ia, compete:
1) providencial a obtenção de subsídtos pare, o estudo dos probtemas de
previdênc:a SOCi8,~ (pensões e seguro),
tais corno- publicações diversas, dados
estattsraco.. de varias procedências, legíslaçao existente sôbre a matéria e
elementos resultantes de Investigaçóes, pesquisas e inquéritos índispentn.veis à análise dos referidos problemas;

CAPíTULO V

.savies à análise

2) estuda os problemas de pensões
e seguros destinados a amparar os

benettcíáríos dos of iciais, subtenentes
sargentc.., cabos, soldados e funcionários civis do Ministério da Guerra;
3) sugerir as medidas de Interesse
da comunidade militar, referentes .à
previdência social;
;
4) estudar e propor anteprojetos de
Leis, Decretos, Avisos, ,Pm.·tarias, Regulamentos e Instruções sôbre 'as
obras previdencíaís:
5) prestar ínrorrnações e eirntir parecerc s. relacionadas com a previdência social;
6) fornecer enatéría para o boletim
informativo a que se refere o artigo
8.°, n,> 5.

,AS ATRIBUIÇÕI::S

I -

FUNCIONAIS

Do Diretor

Art. 11. Compete ao Diretor:
1) chefiar o Serviço Social do Exército;
2) orientar, coordenar e controlar
os trabalhos da Diretoría;
,3) baixar diretrizes e instruções necessárias à etícíêncía dos
Serviços
afetos à Diretoria;
4) exercer ação díseíplinar sôbre
todos os elementos da niretone:
5) submeter à apreciação do .Mínistro da Guerra, através do Chefe
do DGP, as questões cuj~ decisões
<iependerem daquela autoridade;
6) prestar
ínrormaçóes ao Chefe
do DGP sõbre as medidas tomadas
Jlf'..a Diretoria e relacior:adas com a
l"lentaçao e a coordenação das obras
sociais ;
7) manter com os comandantes de
Exércitc e Regiões Militares os en-·
rcncümentos necessários à orientação
~ z. eoordenaçáo das ações das comissces diretoras das obras sociais re~
gtonaís:
E) maruer üsacões de serviço com
os dentais órgãos do Ministério da
Guerra e' também ccen as organizações símuares estranhas a este Mimster:o, quando devIdamente autorizado:
. 9) propor a designação de oficiais
para a Diretoria, de acôrdo com o
quadro de efetivos;
10) propor Q,S alterações no quadro
do pessoal da Diretoria, quando necessário;
11) apresentar ao Chefe do DGP,
anualmente, o relatório das atividades exercidas pela Diretoria;
12) aprovar o regimento interno dI.
Diretoria.
TI

Do Chefe do Gabinete

Art. 12. Ao Chefe do
Gabinete,
compete:
1) orientar, coordenar e controlar
os trabalhos dos órgãos constitutivos
do Gabinete;
2) manter-se- ao corrente do pensamento e das decísõe . do Diretor no
que concerne aos assuntos de serviço;
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3) manter sob sua responsabilidade

íNDIC'E GERAL

os documentos sigilosos;
4) organizar o boletim interno da
Diretoria, conferi-lo e submetê-lo à
assinatura do Diretor;
5) submeter à aprovação do D1retor os boletins informativos sõbre as

obras sociais;
6) controlar a divulgação de noticias de assuntos pertencentes à Diretoria;
7) organizar o relatório anual da
Diretoria;
8) fiscalizar a controlar diàrtamente a freqüência dos civis da Diretoria;
9) submeter à aprovaçãó do Diretor
os documentos elaborados no Gabinete.

rrr ..:....

Dos Chefes das Seções

Art. 13. Aos Chefes das Seções de
Assistência e de Previdência, compete:

1) orientar, coordenar e controlar
os trabalhos a.fetos à Seção;
2) submetei à aprovação do Diretor Os estudos e trabalhos da Seção;
3) manter organizado o arquivo da

Seção;

4) fornecer os dados relativos aos
assuntos da Seção para os relatórios
da Diretoria;
5) distribuir os adjuntos pelas Subseções, de acôrdo com as necessidades
do serviço;
6) responder pela ordem e díscíplina da Seção;
7) ter sob sua responsabilidade o
material pertencente à carga da Seção.

TÍTULO IV

Outras Disposições
Art. 14. O Chefe do Gabinete e os
de Seção da DAS, para efeito de díscíplma e justiça, têm atribuições equivalentes às de Comandante' de Unidade.

Art. 15. FIm complemento às prescrições' contidas neste Regulamento a
DAS elaborará seu regimento interno. - Henrique Lott.

TíTULO

I

Capítulo I
Arts. 19 e 29
finalidades.

-

Da Diretoria e suas.

TÍTULO

li

Capitulo II

Art. 39 Organização geral.
Capítulo IH
Organizaç ão pormenorizada
Art. 49 Organização da Diretoria.

Art. 59 Organização do Gabinete.
Arts. 69 e 79 Organização das seções,
TÍTULO

!II

capitulo IV
Das atribuições orgânicas.
Art. 89 Do Gabinete:
Art. 9\1 Da Seção de Assistência.
Art. 10 Da Seção de Previdência.
TÍTULO

IV

Capítulo V
Das, atríbuíçôes funcionais
Art. 11. ')as atribuições do Diretor.
Art. 12" Das atribuições do Chefe
do Gabinete.
Art. 13. Das atribuições dos Chefes
das Seções.
Art. 14. Regimento Interno.
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DE

Aprova o Regulamento da. Diretoria
de Material de. Enqerüuiria (DME).

DGMB, as atividades do Serviço de
Engenharia (Material);
2) regular as condições de recebimento, armazenamento, distribuição ~
aproveitamento dos artigos que íhc
compete suprir, inclusive para o
equipamento do território das Regiões Militares:
3) aprovar os programas das atívidados dos órgãos subordinados;

O Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere o lUtigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
4) fiscalizar a adrnínístração dos
artigos a cargo da Diretoria:
. Art. 1.'> Fica aprovado o':R,egulaa) elaborando manuais, ínstrucões,
mento da Diretoria de Material .. de
díretrízes e normas técnicas regulaEngenharia (R-161), que com êste
doras de sua utalízação, manutenção,
baixa, assinado pelo Marecha~ ~/l
recuperaçâo, armazenamento, proteHenrique Baptista Duffles TelXe~'a
Lott, Ministro de Estado dos Negócios - çâo, acondicionamento e embalagem,
mspeçâo e catalogacão:
da Guerra.
b) controlando sua carga, descarga,
Art. 2.0 Ó Miniatro da Guerra Iica
recolhimento, transterencía, transfor-autorizado .a baíxae, em complemenmação e alíeneção:
to a êste Regulamento, tnstrucões
c) realizando visitas e inspeções;
para o funcione,mento do Serviço de
fi, promover junto a DGMB a obEngenharia, a que se refere o Decretenção elo material de engenharra
to nv 41.186, de 20 de março de
necessário ao cumprimento de Si.'US
1957.
encaegos:
6) tratar dos assuntos de estatísArt. 3.0 O Presente Decreto entrará
tica na esfera de suas atividades:
'em vigor na data de sua publicação,
7) colaborar no preparo da mobilificando revogados os Decretos nos.
zação, na esfera de suas atribuições:
16.631, de 8 de outubro de 1924 e
8 - elaborar e submeter. à DGMB:
22.045, de 13 de novembro de 1946,
-e demais disposições em conteárío ,
a) programa das atividades da Diretoria'
Rio de Janeiro, 30 de abril de
b) proposta dos recursos financei1959; 1380 da Independência e 71° da
ros necessários à execução de seus enRiépúblíca "
cargos:
c) proposta de medidas que visem
,JUSCELINO KUBIl'SCHI'K
a melhorar o rendimento e aumentar
Henrique Loti.
a duração do material,' inclusive no
que afeta aos sobressalentes;
d) programa para a execução de
Diretoria de Material
reajustamentos e nivelamentos
dos
estoques dos -supmnentos a seu carde Engenharia
go;

(DME)
TíTULO I
Generalidades
CAPíTULO I
DA DIRET()RIA

E SUAS

FINALIDADES

Art. 1.0 A Diretoria. 'de Materiaj rie
Engenharia (DME), diretamente subordínada à DIretoria Geral do Materíal Bélico, incumbe-se das ativi-

dades relativas ao suprimento, manutenção e recuperação de material de
engenharia.
Art. 2." A Diretoria de Material de.
Engenharia compete:"
1) . dirigir, coordenar e üscanzar,
consoante normas baixadas pela

e) proposta de importação de artigos inexistentes no mercado nacional,
necessários ao suprimento a cargo da
Diretoria.

TíTULO II
OrganfzalJão
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÁO. GERAL

Art. 31? A Diretoria de Material de
Engenharia compreende:
1) Direção;
2) 3 ((três) Seções;
Art. 4/? lt diretamente subordinado
à DME o Parque e Depósito de Ma-

terial de Engenharia.
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menta, embalagem, inspeção e catalogação do material de engenharia;
2) às providências para a impresDA ORGÚUZAÇÃO PORMENORIZADA
são e revisão de publicações técnicas, bem como ao encaminhamento
Art. 59 .K Direção da DME comprede propostas e contrôle de sua rnsende:
'
tríbuícão:
1) Diretor;
3) a organização dos cadernos de
2) Gabinete.
encargos necessários' ao encaminhamento
de propostas de aquisição,
Art. 6<:> O Gabinete compreende:
fabrícacâo e recebimento do mate-.
rial
deengenharia;
1) Chefe;
4) a propostas de quadros 1e efe2) VI. Divisão (D/I) - Pessoal;
tivos e de dotacões, de materia, de
3) 2.a Divisão (D/2) - Expediente
engenharia para' OS órgãos de tmíe Serviços Auxiliares.
. dades do Serviço de' Engenharia;
Art. 79 As Seções denominam-se:
5) à coleta e estudo dos dados necessários ao preparo da. mobilização,
1) 1~ Se'Cão (S/I), - Técnica
no que se refere ao material de en2) 2~ seção (8/2) - Suprimento;
genharia e às instalações a cargo da
3) 3~ Seção (S/3) - Manutenção.
DME;
Art. 8° Em função da disponibili6)
à colaboração, de conformidadade em pessoal, o Diretor poderá
de com os encargos .atrrbutdos à
desdobrar as Seções em Subseções de
DME, no preparo da mobilização, informa a melhor atender à distribuição
clusive do pessoal especializado;
de seus encargos.
7) a colaboração em ',t-do que se
refere ao equipamento :lo ot'il'ltól'io.
na esfera das suas atribuições;
TíTULO IH
8) à .colaboracâo nas inapecões e
estudos referentes ao armazenamen.f."tribuiçõe~
to e utilização do ma tertal de engenharia;
CAPÍTULO IV
[)) ao preparo e atualização dos
dados estatísticos necessé.rios à Di'DAS ATRIBUIÇÕES ORGÂNiCAS
'retol'ia, para o desempenho de' suas
CAPíTULO In

I -

Do Gabinete,

a trfbuíçôes.

Art. 11. A 2~ Seção (8/2), Supri-'
menta - compete realizar os trabalhos relativos:
1) ao estudo das necessidades do
Exército em material de engenha-

Art, 9.° O Gabinete tern a seu cargo o trato das questões referentes:
1) ao pessoal militar e civil da Diria:
.
retoria;
. 2) à ccordenacâo e contrôle das
2) à correspon.dência cstensíva e siatividades técnicas do::; '3erviçocs Reo'ilosa'
gionais de Engenharia e do Parque
to 3)
~o expediente que não seja da
e Depósito de Material de Engenhacompetência das Seções;
ria, no que se refere a suprimento;
4) aos boletins internos, ostensivos
3) à programação das aquisições
~ sigilosos:
de material de engenharia, no pais
5) à direção dos Serviços Auxiliae no estrangeiro;
res;
4) ao contrôle da carga, dest:81'g:t,
6) à Biblioteca e Arquivo Geral;
recolhimento, transferência. situacão,
7) ao Histórico da Diretoria;
transformação e alienação do mate8) aos relatórios da Diretoria.
rial de engenharia estocado ou (UStríbuído ; ,
II - Das Seções
5) à distribuição, inclusive para n.do material de engenhaArt. 10. A 1~ Seção (8/1), Técnil:la velamento,
ria estocado ou excedente das dota- compete realizar os trabalhos relações orgânicas das unidades;
tivos:
6) à cooperação na elaboração de
1) à elaboração de manuais,' insinstruções, diretrizes e normas téctruções e normas técnicas reguladonicas reguladoras da utilização, arras do emprêgo, manutenção, armamazenamento, inspeção, acondicionazenamento, proteção: .acondícíonamento e embalagem, padronízação re.
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catalogação do material de engenharia:
7) à elaboração de propostas para
aplicacâo dos recursos financeiros
atribuídos a material de engenharia;
8) à cooperacâ., na elaboração' das
propostas orçamentárias;
g) à colaboração de registros de
firmas fornecedoras e de preços de
material de engenharia;
10) ao preparo e atualização dos
dados estatísticos que interessem ao
suprimento e necessários à Diretoria para o desempenho de suas atribuições.
Art. 12. A 3~ Seção (S/3) , Manutenção - compete realizar os trabalhos relativos:
1) ao contrôle de tôdas as atívidadas referentes à manutenção e recuperaçâo do material de engenharia'

2)' a-o estudo das necessidades do
Exército tendo em vista a manutenção e recuperação do material. de
engenharia:
'3) à coordenaçâo e contrôle dHS
atividades técnicas dos Servicos Regionais de Engenharia e do' Parque
e Depósito do Material de. Engeriharia no que se refere à manutencâo
e recuperação da material de engenharía:
4: ) ;. programação das aquisições.
no Dais e no estrangeiro, necessárias
para a manutenção e reparação do
material de engenharia;
5) ao contrôle do recolhimento,
para recuperação ou transrormação,
do material de - engenharia;
6) ao contrôle da existência e do
ernprêgn do material de manutencàço
distribuído e em estoque;
7) à distribuição do material de·
manutenção em estoque;
"
8)
à ccoparação .na elaboração de
iustrucôes, díretrízes e normas técnicas reguladoras da utilização, armazenamento, acondicionamento. embalagem, inspeção e catalogação do
material de manutenção e do próprio material de engenharia:
9) à colaboracão na organização
das propostas orçamentárias;
Ia) à elaboração das propostas para aplicação e redistribuição dos recursos financeiros atribuídos ao material de manutenção;
Ll) à recuperação cu transformação do material de engenharia no
Parque e Depósito de Material .íe
En aenharí a, estabelecim en tos industri ais, militares ou civis;

12) à colaboracâo na organização
de registros de firmas fornecedoras
e de preços' de material de manutenção;
13) ao preparo e atualização dos
dados estatísticos - que interessem a
manutenção e necessários à Diretoria para o desempenho de suas atribuições.
CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCION,'IIS

I -

Do Diretor

Art. 13. Ao Diretor compete:
1)
orientar, coordenar e fiscalizar as atividades da Diretoria de Materíal de Engenha.ria;
2) chefiar o Serviço de Engenharia
do Exército (rnateríalj :
3) baixar diretrizes, normas e mstruções, que sejam necessárias à eficiência do Serviç'.{) de En~enharia
(material), nropondo à DGMB, quando escaparem à sua alçada, as medidas convenientes;
4) propor a aquisiçi'.o e controlar.
'o recebimento, o armazenamento, a
recuperação, a distribuição e a manutencão do material de engenharia
p:ua o Exército;
5) resnonsabilízar-se, perante o Di- .
reter Geral do Material" Bélico, pelo
funcionamento eficiente dos Orgãos
da Diretoria e do' Servico e Dal' todos os assuntos relativos" a suprímenta e manutencâc do material de enGenharia do Exél-cito;
G) propor as modificações que jul«81' convenientes na organização do
Só--rviço;
7) decidir sôbre as questões técnico-adminístrativas que competem à
Diretoria e submeter à consideração
do escalão superior as que escapem
à sua alçada;
3)
submeter ao escalao . superior
2.03 cuadros de efetivos e dotaçôes
de material dos órgãos e unidades.
do S~rviço de Engenharia;
9) inspecionar ou ordenar ínspe"ções técnicas do material distríbuído, em reparação ou. err depósito, assim como i nspecíon ar os órgãos e
unidades subordinadas;
10) orientar e fíecalízar a lnstruCGO técnica dos órgãcs e unidades do
>

Serviço;

11) propor a movimentação do pessoal para a Diretoria e para os ór-

gãcs do Serviç'Q;-
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12) designar, de acôrdo com o
QO, o pessoal classificado da Diretoria;
13) propor a destinação de Comissões Especiais para a execução de
tarefas de' que se não possam encarregar, diretamente, os órgãos normais de direção e execução do SerVIço de Engenharia;
14) designar representantes da Diretoria para missões especiais;
15) remeter 3.'0 escalão' superior os
dados referentes a estatística;
16) apresentar relatórios das inspeções que realizar, assrnalando as
i{.~eficiênciB.S
técnicas das unidades
administrattvas detentoras de material de engenharia e sugerindo as
medidas necessárias para melhorálas;
i7) aprovar o regimento mterno
da DiretorIa;
13)
submeter ao Diretor
da
DGIvIB:
et) programa das atividades (ia Diretoria;
z» propostas das verbas orçamentárias correspondentes aos encargos
da Diretoria;
c) . programa geral de aquisições e
os. programas anuais respectivos;
á)
propostas de medidas que \11sem a melhorar o rendimento e aumentar a duração do material, mclusive no que afeta aos sobressalentes;
,
él
relação do material especíanzano cuja fabrícaçâo interesse às
necessidades da Diretoria;
J)
proposta de dístríbuíção dos
«uantttatívos, por conta de' dotações
Da ,,'e!'bas orçamentárias, atribuídos
a Diretoria;
,
ri) o relatório anual das atívída"eles da Diretoria.

mente a lista dos mesmos e sua 11~
nal1<l.ade;
5)· assinar "Por Ordem" os 00cumentos internos relativos a assuntos administrativos de natureza COl'rente ou outros sôbre os quais já ha·
ja . doutrina firmada e independam,
assim, de decísãc do Díretor;
6) rubricar os livros do Gabmete - salvo os que devam 5e1' rubricados pelo Fiscal Administrativo da
DGMB;

.

7) encerrar díàríamente o livro 'ce
ponto do pessoal civil da DiretorIa,
apurando as faltas e determtnanao
as providências para cada caso;
8) controlar a escrituração das relacões-carO'a'
·9) sllbs~r~ver as certidões e outros
documentos passados no Gabinete,
para serem visados OU encaminhanos
pelo Diretor;
,
10) dar exercício aos runcionartos
civis da DME, de acôrdo com as prescrícões vigentes.
III - , Dos

Chefes de Seçflo

Art. 15. Aos Chefes de Seção compete:
1)
dirigir, coordenar e fiscalizar
os serviços da Seção;
2) distribuir o serviço ao pessoal
da Seção, orientando-o na solução
elos problemas e na execucâo dos trabalhos . que lhe forem atribuídos:
3) preparar OS elementos necessários 8, decisão do Diretor, traduzi-la
em ordens, tnstrucões, recomendações e normas de 'serviço, fiscalizando 'a sua execução:
-,
4) escalar o pessoal para desempenhar missões que forem atribuídas
à Seção;
5) emitir parecer sôbre os assuntos
que forem submetidos à consíderacão
II Do Chefe do Gabinete
da Seção;
6) mandar organizar e manter em
Art. 14. Ao Chefe do Gabinete
dia o fichárío e o arquivo da Seção;
compete:
7)
conferir, assinar ou autenticar
todos os documentos expedidos pela
1) orientar, coordenar e fiscalizar
Seção;
U~ trabalhos dos órgãos constítuti8) manter sob sua responsabilidade
vos do Gabinete;
os documentos sigilosos distribuídos
2) estabelecer, em nome do. Direà Seção;
tor, as ligações externas que se fize9) controlar a escrituração da Serem necessárias;
ção:
3) organizar e mandar contecoto1O) propor a designaçâo de um
,nal' os boletins, com os elementos .
dos auxiliares ou, na sua falta, de
l'é'digidos pelos órgãos ' competentes,
um dos Adjuntos, para detentor da
conrert-lcs e levar os originais li ascarga. da Seção;
smatura do Diretor;
11) colaborar com a Direção e as
4)
organizar e manter sob sua
demais Seções. em todos os assuntos
g'uarda os documentos sigilosos conatinentes à Diretoria;
trolados e fazer publicar perlodíca-
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12) zelar pela disciplina e produ-

cão do. respectivo pessoal, exercendo
sôbre êle as atribuições constantes
dos díspositívos' em vigor;
13) responder pela fiel execução
dos trabalhos afetos à sua Seção;
14) organizar o Relatório anual das

atividades da Seçáo, com as sugestões julgadas aconselháveis para a
melhoria dos serviços.
TíTULO IV
Outras Disposições

Título II -

Capitulo TI ral

Art. 3~ - Estrutura .da DIretoria
Art.- 49 _. órgão subordinado
Capitulo IH - Da Organização Por-

menorizada

Art. 59 Art. 69 Art. 79 ...:.Art. 89 -

DO ÓRGÃO SUBORDINADO

CAPíTULO VII
DAS SUBSTlnTIÇÕES

Al't. 17. Nos casos de substituição
temporária, o Diretor de Engenharia
será substituído pelo oficial mais antigo. dentre os de maior pôsto que

lhe são subordinados: quando o Diretor da DME se deslocar a serviço em
território nacional, ou se afastar por
qualquer motivo por prazo provável
inferior a dez dias, responderá pelo
expediente o oficial mais antigo dentre os de maior pôsto da própria Di-

retoria.

CAPíTULO VIII
PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Organização da Direção
Organização do Gabinete
Denominação das Seções
Desdobramento das Se-

ções

CAPíTULO VI

Art. 16. O Parque e Depósito de
Material de Engenharia tem por finalidade receber, classificar, armazenar,
fornecer, conservar e recuperar o material de engenharia do EXército.

Organização

Da Organização Ge-

Título III Capítulo IV -

gânicas

Art. 9<;1 Art. 10 nica (S/I)
Art. 11 Suprimento
Al't; 12· Manutenção
Capítulo V nais
Art. 13 Art. 14 Gabinete
Art. 15 de Seção

Atribuições

Das atribuições Or-

Atribuições do Gabinete
Atribuições da Seção TécAtríbuicôes da Seção de
(S/2)
Atribuições da Seção de
(S/3)
Das Atríbuicões FuncioAtribuições do Diretor
Atribuições do Chefe do

Atribuições

Título IV

Capítulo VI nado

dos

Chefes

outras Disposições

Do órgão Subordi-

Art. 16
Parque e Depósito de
Material de Engenharia
Capitulo VII Das Substituições
Capitulo VilI Arts. 18, 19 - Prescrições Diver-

Art. 17 -

Art. 18. O Chefe do Gl1binete e os
de Seção, para efeito de disciplina. e
justiça, têm atribuições eqüívaíentes
às de comandante de unidade.
Art. 19. Em complemento às prescrições contidas nêste Regulamento a
Diretoria elaborará o seu regimento
interno. - Henrique Lott.
íNDICE GERAL
Título I -

Capítulo r -

finalidades
Art. 19 -

Art.

2~

-

Generalidades
D~

Diretoria e suas

Finalidade

oompetêncía

sas.

íNDICE DE. ASSUNTOS

Assunto -

Artigo

Atribuições

Do Gabinete - 9Q
Da 1<lo Seção S/I, Técnica - 10
Da 2\10 Seção S/2, Suprimento Da 3i.\- Seçáo S/3, Manutenção Do Diretor da D M E - 13
Do Chefe do Gabinete - 14

11
12
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Diretor da Diretoria de Material
de Engenharia

Atribuições -

13

Disciplina e Justiça

Atribuições -

18

Estatística

Atribuições da D ME - 29
Estudo, preparo, atualização n, 12

lO,

Gabinete

Atribuições -'- 99
Organização - 69
Inspeção e Fiscalização

a'?-

Execução e Planejamento 10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15

Mobilização

Atribuições' da D M E Planejamento - 10

Comunicações (R-l64), que com êste,
baixa, assinado pelo Marechal R-I
Henrique Baptista Duffles Teixeira
Lott, Ministro de Estado dos Negócios da Guerra.
Art. 29 O MInistro da Guerra fica
autorizado a baixar, em complemento
a êste Regulamento, Instruções para
o funcionamento do Serviço de 00municações, a que se refere o Decreto nv 41.186, de 20 de março de
1957.
Art. 3.~ O presente decreto entrara
em vigor na da ta de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nl? 22.576.
de 15 de fevereiro de 1947, e demais
dísposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1959;
IS8'? da Independênoía e 719 da Re ..
pública.

29

JUScELINO KUBITSCHEK,

Henrique

Pessoal

'Jolaboração na, mobilização -

10

Diretoria de Material
de Comunicações'
(DMC)

Programas

29

t.ott.

Elaboração. execução e aprovação -12 .:- 13
Recursos, Finandeiros

TiTULO I

Atribuições - 2 9
Propostas -- 11

Gen eralida a. es

Regimento Interno

CAPíTULO I

Elaboração - 19
Seções

Atribuições -

DA DIRETORIA E

10 -

11 -

12

Denommaçôes -- 7(1
Desdobramento - 89
OL'ga.nlzaçao --' 39
1',' Seçao (S/1) , Técnica - 10
2:). Seçào ,(S/2), Suprimento
11
3~ Seçào (3/3), L'vlanutençáo
12
DECRETO N9 45.952 , ABRIL DE 1959

DE

30

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de
Material'
de Comunicações
(DMC) •

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da consütuíção, decreta:
Art. 11) Fica- aprovado o Regulamento da Diretoria de Material de

SUAS

F!NALIDADES

Art. 1Q A Diretoria de Material de
CDMO), diretamente
subordinada à Diretoria Geral do
Matel'ial Bélico, incumbe-se das l>tividades relativas ao suprimento e
manutenção do material de COl11unL-

Comunicações

cações

Art. 29 A Diretoria de Material de
Comunicações compete:
1) dirigir, coordenar e físcalizar,
consoante normas baixadas l)'ela
DGMBl, as
atividades .:10 Serviço
de Comunicações, na parte relativa
ao suprimento, manutenção e recuperação do material;
2) regular as condições de recebimento, armazenamento, distribuição e
aproveitamento dos artigos que lhe.
compete suprir, inclusive para o equipamento do terrttórío das Regiões Mi-

litares;

Aros
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3) aprovar os programas das atividades dos órgãos subordinados;
4) fiscalizar a admínístraçâo dos
artigos a cargo da Diretoria:
a) elaborando manuais, instruções,
diretrizes e normas técnicas reguladoras de sua utilização, manutenção,
recuperação, armazenamento, proteção, acondicionamento e embalagem,
inspeção e catalogação;
b) controlando sua. carga, recolhimento, descarga, transteréncta, transformação e. alienação;
c)· realizando visitas e inspeções;
5) promover junto à DGMB a obtençâo do material de comunicações
necessário ao cumprimento de seus

CAPíTULO In
DA

ORGANIZAÇÃO

POR.Ml'i:NORIZADA

Art. 5.° A Direção da. DMC compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 6.° O· Gabinete compreende:
1)

2)
3)

Chefe;
l.a Divisão (D/!). 2.a Divisão (D/2). -

Pessoal;

Ex.pe<iien-

te e Serviços Auxiliares.
Art. 7.° As Seções denominam-se:
.1)
v~ Seção (S/I), Técnica;
2) 2.a Seção (8/2), SUPTimento;
encargos;
3) 3.a. Seção (~/3), Manutenção.
6) tratar dos assuntos de estatística
Art. 8.° Em função de disponibilina esfera de suas atividades;
dade em pessoal, o Diretor poderá
7) colaborar no preparo da mobili - . desdobrar as Seções em Subseções, de
zaçâo, na esfera de suas atribuições;
forma a melhor atender à distribuição de seus encargos.
8) elaborar e submeter à DGMB:
a) programa das atividades da Diretoria;
.

TÍTULO

b) proposta dos recursos financeiros

necessáríos à execução de seus encargos;
c) proposta de medidas que visem
a melhorar o rendimento e aumentar
a duracão do material, inclusive no
que afeta aos sobressalentes;
d) programa para ti execução de
reajustamentos e nivelamentos dos estoques dos suprimentos a seu cargo;
e) proposta de importaçâo de artigos inexistentes no mercado nacíonal, necessários ao suprimento a car-

go da Diretoria.

CAPíTULO IV
nas

ATRIBUIÇÕES

I -

ORGÂNICAS

Do Gabinete

Art 9.° Ao Gabinete compete:
1) o expediente do Diretor;
2) a correspondência entre a Diretoria e os demais órgãos : oficiais;

3)
nos'

5)

6)

Organização
CAPíTULO

Atdbuições

a confecção dos boletins inter-

4) a direção dos Serviços Gerais;

TfrUI,O II

DA ORGANIZAÇÃO

in

II
GERAL

Art. 39 A Diretoria de Material de

Comunicações compreende:
1) Direção;
2/ 3 (três) Seções.
Art. 4.° É diretamente subordinado à DMC:
- Parque e Depósito de Material
de Cem unícacões.

(J Arquivo Geral e Biblíoteca;
assuntos relativos ao pe ssoai;

7) a p8!'te relativa a desenho e
impressão;
8) o' Relatório Anual;
9)

o Hist6ri.c(J da Diretoria.
II -

Das Seções

Art.· 10.' A l.a Seção (S/1), Técnica - compete realizar os trabalhos
relativos:
!) aos assuntos de natureza técníca, referentes ao material de comunicações;
2) à orientação da utilizacão do
material de comunicações adotado no
Exército;

I.

1196

I 3)
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à fiscalização, à, utilização. à
l0bservação do funcionamento do mat erial deccenunícacões:
4)
a sugestões sôbre modificações
Ijulgadas convenientes, a serem introduzidas no material de comunil.:ações;
5) à elaboração de manuais, nOrmas e instruções técnicas, reguladoras
da utilização. manutenção. recuperação, armazenamento, proteção, acondicionamento, embalagem, inspeção e
catalogação do material de comun.«
cacões.
Art. 11. À 2. a Seção (8/2), Suprimento - compete realizar os trabalhos relativos:
1) ao estudo das necessidades do
Exército em material de comunicações;
2) ao eontrôle de todo o mavertai
de comunicações da gestão da Diretoria, inclusive no que se refere às
dotações, distribuição, falta e cxístêncía;
.
3) ao contrôle do recolhimento do
material, que necessite de manutenção. a cargo da Diretoria;
4) à estatística do material de comunicações;
5) à colaboração no preparo da
mobilização. de acôrdo com : os encargos que lhe são atribuídos:
6) a propostas para aquisição ou
fabricação de material a cargo da Diretoria;
7)
à cooperação no equipamento
de território;
8) à organízaçân de quadros de
dotações. e de dístribuicão do material de comunicações. Art. 12. A 3.a Seção (S/3;, Manutenção - compete realtzar os trabalhos relativos:
1) à elaboração de normas e instruções para a execução da manuteneão e recuperação do material de
comunicações:
2) à fiscalização da manutenção e
recuperação do material de comunicações:
3) ao levantamento das necessidades. em rerramentat e instrumental, para a execução da manutenção
e recuperação do material de comunicações;
4) ao estudo da dístríbuícão dos
mecânicos para a manutenção do
material de comunicações;
5) ao, estudo da aquisição de pe(as sobressalentes para manutenção
do material de comunicações;

6) ao planejamento da distribuição
material para manutenção dos
equípamentos de comunicações;
7)' à cooperação na mobilização ao
pessoaj especializado.

do

CAP1TULO V
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

I -

Do Diretor

Art. 13. Ao Diretor compete:
1) dirigir, coordenar e nscaüzar
as atividades de SUa D1retona;
2) aprovar o regimento interno da
DMC'

3) decidir sõbre as questões têcm~
co-administrativas, . que competem à
DMC;
4) aprovar os programas de atividades dos órgãos subordinados;
5) inspecionar Ou ordenar ínspecão técnícs, do material em uso ou
em depósito, bem· como inspecionar
Os órgãos subordinados;
6) submeter, ao escalão superior, o
plano geral de aquisição e fabrica-

ção de material para as comunica-

çõ es ;
-7) sugerir as modificações que ro~
rem julgadas necessárias, no material de comunicações;
8) propor as alterações nos quadros de efetivos da DMC e ÓrgEi.QS
subordinados;
9) providenciar sôbre o preparo aa
mobilização, na esfera de suas atribuições;
10) propor
a movímentaçao ao
pessoal especializado, que atende à
manutenção do material de comuni-

cações.
II -

Do Chefe do Gabmete

Art. 14.

compete:

Ao Chefe do Gabinete

1) manter-se ao corrente da orrentação e das decisões do Diretor;
2) executar Ou distribuir os trabalhos afetos ao Gabinete. orientando,
coordenando e fiscalizando a sua execução;
3) estabelecer, em nome do niretal', as ligações externas que se rízerem necessárias;
4) assmar, "por ordem". os <10cumentos referentes aos assuntos 1e
natureza corrente ou outros sôbre as
quais haja doutrina firmada e independam da decisão do Diretor;

ATOS

5) abrir e encaminhar a correspondêneia sigilosa;
6) manter sob sua responsabüídace
os documentos sigilosos controiaaoe
a cargo do Gabinete;
7) mandar copiar e conrertr as cô. pias dos Boletins Internos;
8) dar exercício aos funcIonarIas
clvís;
9) organizar o Relatório da Diretoria.
III Art.

Dos Chejes ele Seçao

15.

Aos

compete:

Chefes de seção

1) diIiigir, coordenar e nscanzar
os serviços da Seção que chefiam;
2) distribuir o serviço ao pessoal
.da Seção, orientando-o na SOlUÇa0
I

final;
:3) preparar

Os elementos necessarios à decisão do Diretor, traduzi-la
em "ordens, instruções, recomendações e normas de serviço, fiscallzando
a sua execução;
4:) escalar o pessoal para desempenhar missões que forem atrínutdas

à

secao:

5) emitir parecer sôhrs Os assuntos que forem submetidos à consideração da Seção;
6) mandar organizar e manter em
dia o fichário e arquivo da Seção;
7) conferir, assinar ou autenticar
todos os documentos expedidos pela
Seção;
8) manter sob Sua responsabüícade os documentos sigilosos dístrmuidos à Seção;
9) controlar a escrituração da Seção;
10) propor a designação de um
dos auxiliares ou, na SUa falta, C1~
um dos adjuntos, para detentor na
carga da Seção;
11) colaborar COm a mrecao e as
.demaís Seções em todos os assuntos
atinentes
Dt:etorIa;
12) zelar pela disciplina e producão do respectivo pessoal, exercendo
sôbre êle as atribuições constantes
nos dispositivos em vigor;
13) responder pela fiel execuçao
dos trabalhos afetos à Seção;
14) organizar o Relatório Anual
das atividades da Seção, com as sugestões julgadas aconselháveis, para
a melhoria dos servíocs a eargo vda
mesma;
.
,
à
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15) manter constante ligação com:
as demais seções, para coordenar os
esforços nas questões de serviço, que
interessem a mais de uma delas.
TíTULO IV

Outras Disposições.
CAPíTULO VI
DO ÓRGÃO SUBORDINADO

Art. 16. O parque e· Depósito de
Material de Comunicações ~"Pq. Dep ,
Mat. Com.) é o órgão de Execução
da DMC. Compete-lhe;
1) executar a manutenção de 4.0 e
5.° escalões e a recuperação do material. de comuntcações,
2) executar todo o provimento de
material de comunicações às organizações militares,
quando ordenado
pela DMC.
CAPíTULO VH
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 17. Nos casos de substituto,
cão temporáría, o Diretor de Material de Comunicações será sunsntuido pelo Oficial mais antigo, dentre
os de maior pôsto qUe lhe são subordinados;
quando o Diretor
da
DMC se deslocar a serviço em terrítório nacional, Ou se afastar por.
aualquer motivo por prazo provável
inferior a dez dias, rasponderã pelo
expediente na Diretoria o oficial mais
antigo dentre os. de maior põs:c da
própria" Diretoria.
CAPíTULO VIU
PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 18. Excetuam-se àos encar..
gos da Diretoria de Material de Comunicações fixados no art. l. e deste
Regulamento, os relativos ao suprimento e manutenção do material do
Serviço de Rádio do Mínistórto da
Guerra, dos materiais cinema.tográ.flcos e dos concernentes à columbotila
e à criptognfia, os quais são da competência da Diretoria c.e Comunicações.
Art. 19.
Em complemento às
prescrições contídas : neste Regulamento, a. Diretoria elaborará o seu

regimento interno.
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Art. 20. Os
'e os de Seção,
plína e justiça,
valentes àS de

DO
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Henriq.ue t.ott,
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.Desdobramento - 89
Organízaçâo - 3Q
1~ Seção (S/I), Técnica - 10
2~ Seção (8/2), Suprimento 11
3~ Seção (8/3). Manutenção 12
DECRETO NQ 45.953 ABRn.. DE

Considera de
exercida no
de Pública
Engenheiro

DE

30 m:

1959

interêsse militar função
Serviço Especia;l de Saúpor Oficial &J Exército,
Sanitarista.

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

tigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 São acrescidas 9.S funções
enumeradas no art. 19 do Decreto nümero 30.955, de 'I de junho de 1952,
a ele,orientação e colaboração técnicas

no Serviço Especial de Saúde Pública, '
do Ministério da Saúde, envolvendo
projetos ou trabalhos relacionados
com instalações utilizadas pelo Exército e quando exercida por oficial do
Exército, Engenheiro Sanitarista.
Art. 29 1tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas quaisquer disposições em
contrário.
Rio de Janeiro. 30 de abril de 1959;
.1.38(1 da Independência e 719 da Repúolíca,

JnSCELINo KUBITScmrn:.
I-Ienrique Lott ,

DECRETO

N9 ~5. 954 ABRIL DE 1959

DE

36

DE

Cria o Parque Nacional de Ubajaia,
Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 87, item I, da Constituição
Federal e tendo em vista o disposto
no seu art. 175,. em combinação com
os arts. 5Q, 99, 10 e 56 do Código
Florestal em vígorvdecreta:
Art. 19 Fica criado, no Município
de Ubajara, no Estado do Ceará, o
Parque Nacional de Ubajara' (P.N.UJ.
que será, como', os demais, subordinado à Seção de Parques e Florestas
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Nacionais, do Servlco Florestal do
Ministério da AgricUltura;
Art. 29 A· área destinada ao Parque ora criado será de, aproximadamente. 4.000 hectares ou 40.000.000
de metros quadrados, que serão fixados oportunamente, mediante estudos
e levantamentos aerorctogramétrícos
do local escolhido para êsse fim;
Art. 39 Os limites prováveis dessa
área, são: ao Norte, o morro do Teixeira, por cuja lombada' se estende
até a queda' do riacho Boa-Vista e
daí a encontrar a estrada UbajaraSítio Catarina;
a
Oeste. partindo
dessa estrada até os limites dos Sitias Mírador, e Olho d'água; ao Sul,
partindo dêsse ponto ao riacho Gameleíra e daí até a sua queda, no
talhado da Serra e dêsse ponto ate
a. volta do Juá; a Leste, partindo
dêsse último ponto segue pela lombada do Juf a estrada Juá-Araticum,
seguindo até o rio Ubajara, que se
liga ao morro do Teixeira, fechando
assim o polígono;
Art. 4Q FiC9. o M~nistério da Agricultura, por intermédio do Serviço
Florestal, autorizado a entrar em entendimento corro os proprletáríos particulares de terras e Prefeitura .ocaí,
para. o fim especial de promover doações, bem como efetuar as, desaproprlações indispensáveis à Instalação
do Parque.
Art. 5Q As terras. flora, fauna e I.)elezas naturais (inclusive a' Gruta cio
Ubajara) das áreas constitutivas do
Parque, bem como propriedades Pt:'1':-ticulares nelas existentes, ficam, des'de logo, sujeitas ào .regime especial,
constante do Código Florestal, em vigor;
Art. 69 A Administração do '?arque será exercida por servidores e
técnicos lotados no Serviço FlOl'estal do Ministério da, Agricultura e,
na falta dêsses, por outros servidores.
em idênticas condições, pertencentes
ao Quadro do Pessoal do referido Ministério;
Art. 7Q O Ministério da Agricultura baixará, dentro do prazo de 90
" (noventa dias), contados a partir da
data da publicação dêste decreto, o
Fvegimento e as instruções necessários ao seu cumprimento;
Art. 89 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
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revogadas as disposições em conMário.
Rio de JaneirQ, 30 de abril de 1959.

subordinada. à Diretoria-Geral do
Material Bélico, incumbe-se das atividades relativas ao suprimento, manutenção e reparação do armamento,
9
138 da Independência e 71'? da Remunições e explosivos, materíal ae
pú1)lica.
guerra química.. instrumentos e requi.JVSCELINO KUBITSCHEK.
pamentos de observação e de direção
de tiro e viaturas hípomóveís ,
Mario M l!...':.~[Jh€tti.
Art. 2.° A Diretoria de Armamento
e Munição compete:
1) dirigir, coordenar e fiscalizar,
DECRETO N.'1 4:5,955 - DE 30 DE
consoante normas baixadas pela
ABRIL DE 1959.
DGMB, as atividades do Serviço de
Armamento e Munição;
A.1Jrova o Regulamento da tnretorta
2) regular as condições de recebide 'Armamento e Munição (DAM).
mente, armazenamento, dístríbuícao
e aproveitamento dos artagos -que
O Pl:esi-?ente da República, usando
lhe compete suprir, inclusive para o
da atríbuíçâc que lhe confere o arequipamento do território das Retigo 87, inciso l, da C'onstitQ.ição, degiões Militares;
ereta:
3) aprovar os programas das atiArt. 1.'1 Fica aprovado o Regulavidades dos órgãos subordinados;
mento da Diretoria de Armamento'
4) fiscalizar a ·administração dos
M:unição (R-9) qUe COm êste baixá
artigos a cargo da Diretoria:
assmado pelo Marechal R/I Remi:
a) elaborando, de acõrdo com as
que . Baptista nurnes Teixeira LoU,
diretrizes da DGMB, normas técniMlllIstro de Estado dos Negócios da
cas
reguladoras de sua utnízacáo
Guerra.
manutencão, armazenamento, prote:
Art.. 2.° O Ministro da Guerra ficão, acondicionamento e embalagem
ca autorizado a baixar, em comp!e··
inspeção. especificação, padronizaçã~
mente a êste Regulamento, Instrue catalogação;
ções para o funcionamento do Ser':'
b) controlando sua carga, descarviço _de Armamento e Munícâo. a
que se refere o Decreto n,v 41.186,. ga, recolhimento, transferência, transformação e alienação'
de 20 de março de 1957.
c) realizando visitas e inspeções;
Art. 3.° O presente decreto entra5) promover junto à DGMB a ob-·
rã em vigor na data de sua DU1)11tenção de armamento, munição e
cação, ficando revogadas quaIsaUer
demais artigos necessários ao cumdisposições em contrario.
primento de seus encargos;
Rio de Janeiro, 30 de abril de UiS!}:
6) tratar dos assuntos de estatístí138.'1 da rndependência e 71.'1 da aeca na esfera de suas atividades'
pública.
7) realizar o 'preparo da mObilizaçâo, na esfera de suas atribuições;
JUSCELINO KUBITSCHEK.
B) elaborar manuais técnicos'
Henrique iou.
9) elaborar e submeter à DGIvIB:
a) ,programa das atividades da Direteria:
Diretoria de Armamento
b) p'roposta dos recursos financ81e Munição
rOg necessários à execução de seus
encargos:
(DAM)
C) proposta de medidas oue visem
a melhorar o rendimento e àumentar
TiTULO I
a duração do material, ínclusíve no
que afeta aos sobressalentes'
Generalidades
d! programa para execução de
reajustamento e nivelamentos dos eSCAPíTULO I
toques dos suprímentos a seu cargo;
DA DIRETORIA E SUAS FINALIDADES
e) proposta de importação de artigos inexistentes no mercado nacioArt. 1.9 A Diretoria de Armamennal, necessários ao' suprimento, a carto e Munição (DAM) , diretamente
go da Diretoria.
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TíTUL'O II

Organização
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 3.9 A Diretoria de Armamento' e Munição compreende:
1) Direção;
2) 4 (quatro) Seções.
Art. 4.9 São diretamente subordinados à Diretoria de Armamento e
Munição:
1) Depósito Central de Armarr:.er.
4

to·

2) DePósito central de Munição;
3) Parque Central de Armamento.
CAPíTULO IrI
DA

ORGANIZAÇÃO

PORMENORIZADA

Art. 5.Q A Direção da DAM compreende: '
1) Diretor:
2) Gabinete.
Art. 6.9 O Gabinete compreende.
1) Chefia;
2) 1.u. Divlsão (D/I) Pessoal.
3) 2. a DIvISão (D/2) - Expediente
e Serviços Auxiliares.
Art. 7,Y As Seções denominam-se:
}) 1,'l' Seção cs/n, Técnica;
2) 2.r.. Seção (8/2), SUpl"imento de
Armamento;
3) a- Seção (8/3), Suprimento de
11.1unição;
4) 4.0. seção (8/4), :Manutenção.
Art. 8.° Em função da disponibilidade em pessoal, o Diretor podera
desdobrar as Seções em SUbseçóes,
de forma a melhor atender à distribuição de seus encargos.

TíTULO I'II

Atribuições
CAPiTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES ORGÂ:NTCAS

I -

Do, Gabinete
Gabinete compete o
trato das questões referentes:
1) ao pessoal militar e civil da Diretoria;
Art.

9.9

Ao

2) à correspondência ostensiva G'
sigilosa;
.
3) ao' expediente que não seja da,
competência das Seções;
4) aos boletins internos ostensivos
e sigilosos;
5) às ligações externas que se rizeram necessárias, em nome do Drretoro
6') . à Biblioteca e Arquivo Geral;
7) à guarda e conservação da carga das dependências da Diretoria;
8) ao Histórico da Diretoria;
9) aos Relatórios da Diretoria.
II -

Das Seções
1.a Seção (S/I),

Art. 10. À
Técnica - compete realizar os trabalhos.
relativos:
1) ao estudo de todos os pronlemas técníeos decorrentes das atividades da DAl"Vl;
2) à orientação das atividades das
demais Seções, no que disser respeito
aos assuntos de ordem técnica;
3) à padronização e à umücacãodo material da gestão da DAM, ~en
tralízando as informações
técnicas.
referentes às características de empr€fgo, manutenção, armazenamento
e suprimento;
01) à classificação de todo o mate-·
rial novo, aprovado para uso no,
EXército e incluído na gestão da
DA..l\JI, determinando a seção que dele ficará encarregada;
5) a pareceres sôbre publicação de
instruções, boletins ou outros do~'·
enmentos técnicos
ínterêsse para
o serviço;
6) a elaboração ou adaptação d($'
manuais de material bélico de lllterêsse para a DAJ\!!:, que não sejam da
alçada da DIE;
7) a propostas para aquisição de'
publicações técnicas;
8) a pareceres sôbre assuntos rererentes ao pessoal especializado em:
material bélico, da alçada da D/~M;
9) às ligações. em nome do Dire-tor da DAM e devidamente autoriza-,
das Que se fizerem necessarras, com
os órgãos técnicos do .Exército:
10) à colaboração, de conformida-·
de com os encargos atribuídos à
DMM,' no preparo da montlízacão,
inclusive do pessoal especíalízadc;
11) ao preparo e atualização dos'dados estatísticos necessários à Di,retoria, para o desempenho de suas,
atríbuícões .

de
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4) ao estudo de propostas e meÀrt. 11. A 2.a Seção (S/2>, Supn~
didas sôbre a movimentação do pes·
'menta de Armamento - compete
soai especializado;
realizar os trabalhos relativos:
5) à co:acoraçâo na orgamzaçãc
1) ao contI'ôle do recebimento, ar':' .
dos projetos dos regulamentos e ma.mazenamento, estocagem e distribuinuais de ínterêsse da DAM;
ção de armamento, viaturas, instru6) ao preparo e atualização dos
mentos e equipamentos diversos co
.dados estatísticos que interessem à
-materíat bélico da gestão da D'AM;
manutenção e necessárros à Direto·
2) ao levantamento das necessidarta para o desempenho de suas atri-des anuais do Exercito referentes ao
buições;
.material a seu cargo;
"7) à colaboração no preparo da
3) à colaboração na organização
mobilização do material a seu cargo
dos projetos de regulamentos e mae ,dO pessoal especializado em manu-nuaís de interesse da DAM;
tencâo ,
'
. t) ao pr~p~ro e atualização dos
CAPíTULO V
'aados estatísticos que interessem ao
.suprímento de matertaí a seu cargo
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCION.\IS
e necessários à Diretoria para o de-sempenho de suas atribuições;
I - Do Diretor
5) à colaboração no preparo
da
Art. H. Compete ao Diretor ãa
.mobilização do material a seu cargo,

DAM:

1) chefiar o Serviço de Armamento
Art. 12. A 3.a seção (Sim, seprírnento de ],iunições - compete
e Munição, orientando e físcali.z:2mdo
as suas atividades técnicas;
realizar os trabalhos relativos:
2) superintender, orientar, coorde1) aO contrôle ao recebimento, ar- \
nar e fiscalizar as atividades tecnímazenamento e estocagem em coneas decorrentes dos encargos de su-díções técnicas adequadas, bem como
primento e manutenção atribuidos à
~a distribuição de munições, pólvoras,
Diretoria;
'explosivos, artifícios, agentes químicos
3) centralizar os estudos referentes;
-ou outros artigos da gestão da DAM;
às necessidades do Exército em ma2) ao levantamento das necessiuades anuais do Exército referentes ao· teríal bélico da gestão da Diretoria.
a fim de propor seu oportuno provi:material a seu cargo, em colaboramento e regular o seu recebimento,
ção COm o EME;
3)
à colaboração na orgamzaçao . armazenamento e distribuição;
4) estabelecer normas. de mstrucão
dos projetos dos regulamentos e mapara os órgãos e unidades do serviço
nuais de' ínterêsse da DAM;
em cumprimento às instruções baí4) ao 'preparo e atualízação . dos
xadas pela DGMB;
.
-dados estatísticos que interessem ao
5) efetuar e ordenar inspeções re.suprímento de munições, e n-ecessá~
gulamentares no material de sua gesrios à Diretoria para o desempetão, estocado, distríbuido ou em CU1'~O
nho de suas atribuições;
de manutenção;
5) à colaboração no preparo da
6) apresentar à DGMB
relatório
mobílízaeão do material, a seu car-.
das inspeções que fizer, assinalando.
.go ,
as condições técnicas das unidades ad'Art. J.3. A 4.a Seção (8/4), Manuministrativas detentoras de material
'tenção - compete realizar os trabade sua gestão e sugerir as medidas
lhos relativos:
que se fizerem necessárias para melhorá-las;
.
1) ao contrôle da conservacào o
"reparação de todo o material -béliCO
7) propor a movimentação do pes.-da gestão da DAM;
soal atribuído ao Serviço, segundo as
necessidades de suas unidades e ór2) ao suprimento indispensavel à
gãos;
manutenção do material bélico a
8) colaborar no preparo da mobili-cargo da Diretoria, inclusive dos inszação, em tudo o que se relacione com
trumentos destinados ao controle das
condições técnicas e de segurança
as atividades do serviço;
-dos paióis, depósitos e armazéns;
9) propor à DGMB as aquisições,
3) ao cumprimento das normas
à conta das dotações ou verbas orça-de recrutamento, formação e acesso
mentárias reservadas à DiretoIia;
-do pessoal especializado do materia.l
10) remeter, anualmente, à DGMB
.bélico a cargo da DAM;
o plano das necessidades do Exército
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em material da gestão da DAM, estabelecido em colaboração com o E2A:E,
para fins de elaboração da proposta
orçamentária;
11) enviar à DGMB, dentro do prazo estipulado no Decreto 5.808, de
1940, o relatório das atividades da Diretoria no 'ano anterior;
12) aprovar o Regimento Interno da
Diretoria;
/
13) distribuir, pelas funções, cs orteíaís, praças e civis mandados servir
na Diretoria, obedecendo o QO respectivo e o Regimento Interno.
11 -

Do Chefe 40 Gabinete'

Art. 15. Ao Chefe do
Gabinete
compete:
1) orientar, coordenar e. fiscalizar
os trabalhos dos órgãos constitutivos
do Gabinete;
2) estabelecer, em nome O~ Diretor, as ligações externas que se fizerem necessárias;
3) organizar e mandar confeccionar
os boletins, com elementos redigidos
pelos órgãos. competentes, conferi-ias
e, levar os originais à assinatura do
Diretor;
4)
organizar e manter sob sua
guarda os documentos sigilosos controlados e fazer publicar periódicamente a lista dos mesmos e sua finalidade;
,
5) assínar . "Por ordem" os documentos internos relativos a assuntos administrativos de natureza corrente ou outros sôbre os quais já haja
doutrina firmada e independam, assim, de decisão do Diretor;
6) receber a apresentação dos oficiais e levá-los, quando determinado,
à presença do Diretor;
'1) rubricar os livros do Gabinete;
8) 'encerrar diàriamente o livro de
ponto do pessoal civil da Diretoria,
apurando as faltas' e determinando as
providências para cada caso;
9) controlar a escrituração das relações-carga;
10) subscrever as certidões e outros
documentos passados no Gabinete
para serem visados ou encamínhados
pelo Diretor;
.
.
11) dar exercício aos funcionários
civis da DAM, de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União;
12) promover. mensalmente, fi, remessa à Divisão do Pessoal Cil'll da
fôlha de freqüência elo pessoal civ.ii
lotado na DAM;

13) promover a 'elaboração das rôlha.s de alterações dos oficiais da .Díretoria;
14) orientar a escríturacâo do .Hk;tórico da Diretoria.
111 -

Dos Chefes de Seçtw

Art ; 16. Aos Chefes de" Seção cempete:
1) dirigir, coordenar e 1'lscalizar 0IliI
serviços da Seção:
2) responder pela fJel execução doo
trabalhos afetos à sua Seção;
3) distribuir O serviço da Seção...
orientando-o na solução dos problemas e na execução dos trabalhos que
lhe forem atribuídos:
4) preparar os elementos necessários à decisão do Diretor, traduzi-la
em ordens. instruções, recomendações
e normas de serviço, físcauzan-io a
sua execução;
5) emitir parece!' sôbre os assuntos
que forem submetidos à eonsíderaçâo
da Seção;
6) mandar organizar· e manter em.
dia o fichário e o arquivo de. Seção;
7) conferir, assinar ou auteuncar
todos os documentos expedidos peta
Seção.
'.~
8) manter sob sua responsabilidade
os documentos sigilosos distribuídos à
Seção;
9) controlar a escrituração da Seção;
10) colaborar com a Direcão e as
demais Seções, em todos ~S assuntos atinentes à Diretoria;
11) zelar pela disciplina e produção
do pessoal, exercendo sôbre êle as
atribuições constantes dos dispositivos
em vigor; .
12) organizar o relatório anual das
atividades da Seção; com as sugestões
julgadas aconselháveis para melhoria
dos serviços.
TíTULO IV

Outras Disposições
0APfTUL0 VI
DOS ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Art. 17. '0 Parque Central de Armamento (Pq C Armt) é órgão central de manutenção e tem por finali-

dade:

1) ·executar os trabalhos de manutenção de 49 e 5~ escalões;
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2) executar outras tarefas técnicas, . ~ 3) viaturas especializadas .d~ ~rans
a juizo do Diretor de Armamento e.' porte de armamento e ~umçao,
Munição.
4) ínstrumentos e ~qUlpa~lentos de
Art. 18. O Depósito central de Arobservação e de díreção de tiro: .
mamento <Dep C Arrntj é órgão
5) mst1'umento~,. eqUlpamentos. rere estocazem de suprimentos
raI?enta:s. e acessonos diversos de macen t ra I d
. '~
.
terial behco;
e tem por fmalld~~e.
6) equipamentos e respectivos Im1) ~eceber, classírícar ~ _armaz(>11ar
pleínentos necessários ao aparelhade acordo com as prescriçoes regulamenta das oficinas orgânicas dos dimentares:
.
.
versos escalões de manutenção;
a) _ o armamento e equipamentos ae
7) material de limpeza, lubrificação
gestão da D~:,.
•.
e conservação;
b) as maté:l~s·:PTltIl~S, maqumas. e
B) matérias-primas e material para
outros materiais ,?estmados aos 01'- reparação, embalagens e acondícionagaos de manutenção:
.
mento ,
'
2) exec~tar as orden~ de torneeiParágrafo único. A- relação supra
mente baixadas I?e!o DIretor de Arpoderá ser alterada ou acrescida de
mamento e Muníçãot
_
novos materiais, desde que assim o
3) realizar a manutençao do madecidam os órgãos competentes.
teríal bélíco estocado, de modo a asArt. 22. O Chefe do Gabinete e os
segurar-lhe p~rm~nen~emente condide Seção, para efeito de disciplina e
çoes de emprego Imediato.
justiça, têm atribuições equivalentes
Art. 19. O Depósito Central de
às de Comandante de Unidade inc0r-'
Munição (Dep C M) é órgão central.
parada.
de estocagem de suprimentos e tem
Art. 23. Em complemento às tirespor finalidade:
cricôes contidas neste Regulamento,
a Diretoria elaborará o seu Regímen1) receber, classificar e armazenar
to tnterno.
.'
as munições, pólvoras, explosivos e arttrícíos, zelando pela sua seguranca:
Henrique t.oit
tudo de acôrdo com as prescrições reíNDIOE GERAL
gulamentares, dentro de condições
técnicas adequadas;
Titulo I - Generaliâaâes
2) executar as ordens de fornecimenta baixadas pelo Diretor de A:.'mamento e Munição.
Capítulo I - Da Diretoria e suas
finalidades.
CAPíTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 20. Nos casos de substituição
temporária, o Diretor de Armamento
e Munição será substituído pelo oficial
mais antigo dentre os de maior pôsto
que lhe são subordinados; quando o
Diretor da DAM se deslocar a serviço
em território nacional, ou se .ifastar,
por qualquer motivo, por prazo inferior a dez dias, responderá. pelo expediente da Diretoria o oficial mais antigo dentre os de maior pôs to da própria Diretoria.
'
CAPíTULO VIII

Art. 19

Art. 2 9

dinado à gestão da DAM é o abaixo
especificado:
1) armamento;
2) munições; pólvoras, explosivos,
artifícios e agentes químicos;
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DECRETO N9 45.956
DE ABRIL DE 1959

f

DE

30

Aprova o Regulamento da Diretoria
. Geral do Material Bélico (DGMB)

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Artigo 87, Inciso l, da Constituição,
decreta:
Art. ll? Fica aprovado o Regulamento da Diretoria Geral do Material Bélico (R-57)
que com
êste
baixa, assinado pelo Marechal
n-r
Henrique Baptísta Duffles Teixeira.
Lott, Ministro de Estado dos Negócios da Guerra.
Art. . 2Q O presente Decreto entrará em vigor na data da sua pu:"

ATOS DO

Pomm

blícação, ficando revogado o Decreto
n 9 20.531, de 24 de janeiro de Hl4ti
e demais disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1959;
138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUDITSCREb:

Henrique Lott

Regulamento da' Diretoria
,Gerai do Material Bélico
(DGMB)
TtTULO I

Generalidades
OAPiTULÓ I
DA DIRETORIA E SUAS FINALIDADES

Art. lQ A Diretoria Geral do Ma~
terial Bélico (DGMB). diretamente
subordinada ao Departamento :ie
Provisão Geral, incumbe-se do suprirnento, da manutenção e da reparaçao do armamento, munições e explosivos, material de guerra química,
viaturas em geral, instrumentos e
equipamentos de observação e de di,reção de tiro, material de encennana e materral de comunicações, bem
como do suprimento de combustívet
e tubrifícantes .
, Art. 2Çl A Diretoria Geral do Ma~
teriaí Bélico compete:
1) orientar, coordenar e fiscaliza!",
consoante diretrizes ou normas oaixadas pelo DPG, as Diretorias .~u
bordinadas, particularmente no que
diz respeito a:
a)
eranoraçao e execução dos programas das atividades que lhes cabem, necessárias à vida corrente do
EXército e à sua mobílízaçâo:
b) ootençáo, recebimento. arrn.azenamento e distribuição, recolhimento
e tnspeçào dos artigos que lhes 1Ilcumbe suprir, inclusive no que tange
à eretívaçao do equipamento do território das Regíões Militares;
C)
execucão' da manutencão do
material bélico:
.
d) administração do material, principalmente quanto à manutenção,
armazenamento
proteção, inspeção,
especificação, padronização e cata-

e

logação:
e) elaboração de manuais técnicos
de ínterêsse para o material behcn.

ExEcUTIVO

2) aprovar os programas das atividades das Diretorias subordinadas;
3) coordenar e' fiscalizar o prepara
da mobilização a cargo das D:,retorias subordinadas;

4) programar a aplicação dos recursos financeiros que lhe Corem
atribuídos para atender aos encargos
das Diretorias subordinadas; .
5) adquirir, de conformidade com
normas instituídas pelo DPG, os artigos necessários ao suprimento a
cargo das Díretorías subordinadas,
propondo a importação dos inexistentes no mercado nacional; ,
6)

providenciar os reajustamentos

e nivelamentos dos estoques de artigos cujo suprimento lhe compete,
superíntender:
7) tratar dos assuntos de estatística na esfera. de suas atividades;
8) propor ao DPG os programas
necessários à execução de seus encargos, bem como os recursos financeiros correspondentes;
9) propor, por intermédio do DPG.
sugestões para atender às necessidades de pessoal destinado ao exercício
de funçóes de direção e execução -ias
organizações de Material Bélico.
TíTULO 11

Organização
CAPITULO TI
DA ORG.\NIZAÇÃO GERAL

Art. 3 Q A Diretoria Geral do Material Bélico compreende:
1)

~i>

Direç5-o;

3 (três) Seções.
Art. 4Q São diretamente subordinadas à DO:MJ3:
1) Díretona de Armamento e Muníções (DAM);
2) Diretoria de Motomecanização
(DMM);

3) Diretoria de Material de Engenharia (DME):

4) Diretoria de Material de Comunicações (DMC).
CAPíTULO In

Da oroamszacõo Pormenorizada
Art. 5Q

A direção da DGMB com-

preende:
1)

Diretor;

2)

Gabinete.

Axos
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Art. 69 O Gabinete compreende:
Chefia;
2) 1~ Di\-isão (D /1) - Pessoal;
3)
2~ Divisão (DIZ) Expediente
e Serviços Auxiliares.
Art. 79 As Seções denominam-se:
, 1) 1~ Seção (8/1)
Estudos.
Coordenação e oontrõte:
2) 2~ Secào (8/2) - Mobilização;
3), Seção Administrativa.
Art. 89 A Seção Administrativa
compreende:
1)
Chefia;
2)
Contadoria;
3) Tesouraria;
4) Almoxarifado.
Art. 9º Em função da disponibilídade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em Subseções, de
rorma a melhor atender à distrtbuíção de seus encargos,
1)
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Guerra, objetivando o seu suprimento
e manutenção; bem como propor medidas para manter os 'referidos níveis.
dentro de condições técnicas adequa;'
das;
3)

ao emprêgo técnico e utilização"
do material bélico visando inclusive à.
.organízaçâo, revisão e difusão de informações;
4) .à organização ce diretrizes paraelaboracâo, pelas Diretorias subordinadas, de anteprojetos de 'P:1-droniza-,
,çz.o e de normas técnicas de catálogos,
codifícacôes, manuais técnicos, l'egula-·
rnentos." publicações e outras instruções do interêsse para0 material bélico;
5) à organização de diretrizes e'
programas de inspeção, inclusive do,'
que nêsse sentido tiver sido organízado pelas Diretorias provedoras dematerial bélico, para apreciação posterior por parte do DPG;
6) à elaboracâo de diretrizes para'
a org anízacâo de propostas referentes·
TíTULO HI
ao ensino de especialização de supri-.
menta e manutenção do material béAtríbuiçõcs
lico;
,
7) à elaboração de diretrizes para,
OAPíTULO IV
.1 execução de análises técnicas e para
Das Atribuíções Orgânic?s
a confec~ão dos cadernos de encargos
d, apropriacões necessá-rias ao serviço"
de material bélico:
I - Do Gabinete
l3 \ às propostas sôbre limite de duArt. io. Ao Gabinete compete 9 fação ou de .utilízacâo de material
trato das questões referentes:
bélico, em colaboração com o EME;
1)
pessoal militar e civil da
9~
à colaboração em tudo que seDiretoria Geral ~
refere ao equipamento do território
2)
ao Contingente;
nacional, na esfera de suas atribui3)
à correspondência ostensiva e
ções;
.
sígílosa:
irn à elaboração e estudo de pro4) ao expediente que não seja da
postas sôbre alterações a serem intro-competência das Seções;
dnzídas nos quadros de efptivos e do5) aos boletins internos, ostensivos
ta~óes dos órgãos e Unidades de Sere sigilosos;
víco de material bélico. tenrío em vista
6) à Direção dos Serviços Gerais;
fi. maior. eficiência do serviço;
7) ao Histórico da Diretoria:
11) à prepararão e: à conserva cão .
8) à Biblioteca e Arquivo Geral;
em dia dos cuadros est"ltísticos neces9) .aos relatórios da Diretoria.
sários à Diretoria Geral. para o desempenho das atribuições que lhe'
11 - Das Seções
comnetem:
12\ à coordenacâo e ftsca lizacâo da
Art. 11. A 1:J. 'Seção (S/I) - Esprocura
de dados estatístâcos pelos'
tudos, Ooordenacào e Contrôle - desórzâos subordinados.
'
tina-se ao trato' de tôdas as questões
referentes a dotações, manutenção e
Art. 12. A 2~ Secão (5/2) - Mo-Inspeção de material bélico. Compebilízar âo - destina-se ao trato de tôte-lhe. assim, realizar os trabalhos
das as questões referentes à mobtlírela ti vos :
zacâo do material bélico e ao equipa-'
mento do território nacional na par1)
às dotações e manutenção do
te relativa a êsse mesmo material, dematerial bélico;
2) ao contrôle dos níveis das neconformidade com os encargos atricessidades de material' bélico, de aeôrbuídos à OGMB.
do com as diretrizes elaboradas pelo
- Compete-lhe, assim, realizar os tra.:..·
EME e aprovadas pelo Ministro da
balhos relativos:

ao
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1) ao estudo e planejamento da m~
bilização do material bélico e das atividades referentes 2..0 equipamento do
território nacional, de acôrdo com as
-díretrízes elaboradas pelo EME, e
aprovadas pelo Ministro da Guerra;
2) à centralização de todos os da.dos necessários à mobilização do material bélico, dentro dos encargos que
lhe forem atribuídos;
3) ao estudo das necessidades e dís.ponibilidades de material bélico, tendo em vista o cumprímento dos en.cargos de- mobilízação e atender às
questões inerentes ao equipamento do
terrítórío;
4) ao estudo dos assuntos relacio_nados com a inspeção e fiscalização
do material' bélico, distribuído e em
depósito, para fins de mobílízaçâo;
5) à colaboração na mobilização
do pessoal;
6) a propostas de medidas de coo-operação com o DPG que forem julga- das convenientes à mobilização de material bélico.
Art. 13. A Seção Administrativa
.tem comC? encargos:
1) auxiliar o Agente Diretor na
o gestão
econômico-financeira ~o. patrimônio e dos encargos materíaís da
DGMB e das Diretorias subordinadas;
2) o estudo e preparo de todo o ex.pedíente relativo às questões administrativas em geral, que deva ser submetido à apreciação dos órgãos superrores ou que deva ser executado pelos
.órgãos subordinados;
3) a execução das aquisições em
.geral, de acordo com a legislação que
rege o assunto,
CAPíTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCION,~rs

I -

Do Diretor

Art. 14. Ao Diretor Geral de Mate-

.ríar Bélico compete:

1) estabelecer normas para o ftm.cíonamento dos serviços afetos às Diretorias subordinadas;
2) orientar, coordenar e fiscalizar
as atividades das Diretorias subordinadas nos assuntos concernentes à
mànutenção de material bélico;
3) orientar as Diretorias subordina.das nos assuntos relativos à utiliza.ção do material bélico e propor aos

órgãos competentes as medidas que .
se tornem necessárias;
4) propor ao. escalão superior as
quantidades e tipos de material que
convenham ser adquiridos ou produzidos pelos estabelecimentos fabris do
Exército;
5) autorizar a divulgação de normas ou instrucões técnicas, elaboradas pela DGMB ou pelas Dirêtori~s
subordinadas:
6) propor a organização de Unidades de Serviço peculiares ao material
bélico;
7) determinar a realizaçâo de concorrências ou tomadas de preços para
aquísíção, alienação e recuperação de
material bélico;
8) decidir sôbre as questões técnicoadministrativas que escapem à alçada
das Diretorias subordinadas ou submetê-las à apreciação das autortdades
superiores;
9)
propor à autoridade superior
competente, os quadros de efetivos e
de dotação de material, estudados e
apresentados pelas Diretoria~. subordinadas para si ou para os orgaos e
Unidades de Serviço;
10) inspecionar os órgãos subordinados ou determinar inspeções técnicoadministrativas, depois de autorizado pelo DPG;
11) apresentar relatórios das inspeções que realizar, ou encaminhar
os das Diretorias subordinadas, enumerando as providências adotadas e
sugerindo as medidas que dependam
das autoridades superiores;
12) designar os oficiais, classificados na DGMB, para as suas diversas
funções, de acôrdo com as necessidades do serviço;
13) designar comissoes especiais
para a execução de tarefas de que não
possa encarregar, diretamente, os orgãos subordinados;
14) remeter aos órgãos superiores
'interessados, nas datas fixadas, o relatório das atividades da DGMB relativas ao ano precedente;
15) aprovar o regimento interno da.
Diretoria.
II -

Do chefe do Gabinete

Art. 15. Ao Chefe do Gabinete compete:
1) manter-se ao corrente da orientação e das decisões do Diretor Geral;
2) executar ou distribuir os trabalhes afetos ao Gabinete, orientando,
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coordenando e fiscalizando a sua execução'
3) estabelecer, em nome' do Diretor
Geral, as ligações externas que se fizerem necessárias;
L.!:) assinar "por ordem", os documentos referentes aos assuntos -de
natureza corrente ou outros sôbre os
quais já haja doutrina firmada e independam de decisão do Diretor Ge. ral:
5" abrir e encaminhar a correspondência sigilosa;
6)

manter, sob sua responsabilida-

de, os documentos sigilosos controla-

dos a cargo do Gabinete;
7) organizar os boletins internos
da Diretoria, conferi-los, autenticar
as cópias e submeter os originais à
assinatura do Diretor Geral;
3) receber a apresentação dos oficiais e levá-los à presença do Diretor
Geral, quando determinado;
9) dar exercício aos funcionários
civis da Diretoria;
10) organizar o relatório anual do
Diretor Geral;
11) encaminhar o expediente às
Divisões;
.
12) desempenhar, quando lhe rorem delegadas, as funções de Agente
Diretor.
II! -

dos Chefes de Seção

Art. 16. Aos Chefes de Seção compete:
1) dirigir, coordenar e fiscalizar os
serviços da Seção;
2) distribuir o serviço pelas Subseções, orientando-as na solução dos
problemas e na execução dos trabalhos que lhes forem atribuídos;
3) preparar os elementos necessários à decisão do Diretor, traduzi-las
em ordens, instruções, recomendações
e normas de serviço, fiscalizando a
sua. execução:
4) escalar o pessoal para desempenhar missões que .rorem atribuídas
à Seção;
5) emitir parecer sôbre os assuntos
que forem submetidos ',à consideração,
da Seção;
,
5) 'mandar organizar e manter em
dia o fichário e o arquivo da Séção;
7), conferir, assinar ou autenticar
todos os documentos expedidos pela
Seção;
,
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8) manter sob sua responsabilidade 03 documentos sigilosos distribuídos à Seção;
9) controlar a escrituração da Seção:
H).) propor a designação de um dos
auxiliares, ou, na sua falta, de 11m.
dos adjuntos, para detentor da carga
da Seção;
11> colaborar, com o Diretor e com
demais Seções, em todos os assuntos atinentes à Diretoria;
12) zelar pela díscíplina e produção do respectivo pessoal, exercendo
sôbre êle as atríbuícões constantes dos
regulamentos, estatutos e manuais
em vigor;
13) recolher ao arquivo da Diretoria, por intermédio do Gabinete, todos os documentos -que não forem
mais /necessários ao serviço da Seção;
14) organizar o relatório anual das
atividades da Seçào, .com as sugestões
julgadas aconselháveis para a melhoria dos serviços.

as

IV -

Do Chefe da. Seção Adminis-

trativa

Art. 17. Ao Chefe da Seção Adminístratíva compete:
1) coordenar e controlar as ativid8JCIes dos órgãos subordinados à. Seção;
2) preparar o expediente interno e
externo a 881' assinado pelo Agente
Diretor ;
3) manter, quando autorizado,2.s
ligaçõeG que se fizerem necessárias à
gestão
econômico-financeira da D.
G. M. B.;
4) manter em condições de fácil
consulta e atualizados todos os regulamentos, leis, decretos, avisos, instrucões, modelos e demais documentos referentes à contabilidade de tundos e de material e à jurisprudência.
do ,Tribunal de Contas, zelando pela
sua fiel observância;
5) providenciar sôbre as questões
referentes a transporte da Diretoria
Geral;
6)
despachar diretamente com o
Agente Diretor os assuntos de admínístração interna, proporcionando-lhe
todos os elementos para a decisão;
7) exercer as funções de Fiscal Administrativo.

Aros
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TiTULO XV
Outras Disposíções

Art. 24. Em complemente às prescrições contidas neste Regu1amento. a
Diretorra etabcrará o seu regimento
interno~

Henrique Lott

CAPíTULO VI
DAS DIRETmUAS SUBOR!)I"HADAS

Art. 18. A Diretoria de Arrnamcnto e Muniç&o (DAM) , incumbe-se elas
atívídades relativas ao
suprimento,
manutenção e reparação de armamento, muníçôes e explosivos, ínstru-.
montas e equípamentos de observação
e de direcào dê tiro, material de
guerra química e' viaturas hípomo-

íNDICE GERAL

Título I -

Generalidades

Capitulo I - DD. Diretoria e suas
rínalídadcs .
Art. 1." - Finalidade.
Art. 2.1' - Competência.

Título Il - ' Organização

veís.

Capítulo Ir - Da Organização GçArt. 19. A Diretoria de r/Laterial
ral.
de Comunícacões (DMO) incumbe-se
das atividades relativas ao suprimenArt. 3."
Estrutura. da Díretoríe,
to e manutenção de material de co-o - G-eral.
municaçôes .
Art. 1.<;> - Diretorias subordinadas.
Capítulo !II - Da Organização
Art. 20. A Diretoria de Material de
Pcrmencrizada.
Engenhal'ía (DME) , incumbe-se das
Art. 5.0 - Organização da Direcão,
atividades relativas ao suprimento,
Art. 6.'1
Organização do Gabímanutenção e reparação de material
neta.
de engenharia.
9
P.xt. 7.
Denominação das SeArL. 21. A Diretoria de Motomeç52G.
canlzacâc (DfI1M), incumbe-se das
Art. 8.'1
Organização da Seçã':;
attvidades relativas ao
suprimento,
Administrativa.
manutenção e reparaçáo de material
Art. 9.1'
Desdobramento das
motomecanízado e ao suprimento de
SsçÕ€s.
combustíveis e lubrificantes.
Título 111 Atribuições
CAPÍTULO VII
MS

snasrrrurçõss

.Art. 22. Nos casos de substítuícão
temporária, o Dh'etcr Geral de Materíaí Bélico será substituído pelo
Oficial General mais antigo, dentre
os de maior pôsto que lhe são subordínados: quando o Diretor da DGMB
se deslocar a serviço em território
,nacional. ou se afastar por, qualquer
motivo por prazo provável inferior a
dez dias. responderá pelo expediente
na Diretoria Geral o oficial mais antigo dentre os de maior põsto da própria Diretorla Geral.
CAPíTULO VIII
pREscmçõES

nrVERS."S

Art. 23, O Chefe do Gabinete e os
de Seção. para efeno de disciplina e
justíça, têm atribuições equivalentes
, às de Comandante de Unidade.

Oapítulo IV - Das atribuições orgânicas.
Art. 10. - Atribuições do Gabineto; .
Art,

11. - Atribuicões da SeçãO'
de Estudo, Coordenação e Contrôle
(S/I).

Art. 12. - Atribuições 'da S~ção de
Mobílízacão (S/2).
Art. 13. Atríbuíções de, Seçá~
Capitulo V - Das atribuições funcionais.
Art. 14. - Atribuições do Diretor.
Art. 15. ' - Atribuições do Ch-efe
do Gabinete.
..

Art. 16. - Atrtouícões dos Chefes
S€çãü.
Art. 17. - Atribuições do Chefeda Seção Administrativa.
de

Titulo IV

~

Outras Disposições

Capítulo VI - Das Diretorias Subordinadas.
Art. 18. Diretoria. de Armemente e Munição.
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Art. 19. - Diretoria de Material
de Comunicações.

Art. 20. - Diretoria de Material
de Eng-enharia.
'Art. 21. - Diretoria de Motome-

canízaeão.
Capítulo VII.
.Art. 22. - Das Substituições.
Capitulo VIII.
Art. 23 e 24 - Prescrições Diversas,
íNDICE DE

Do Gabinete - Art. io.
Da 1JJ. Seçâo (S/I), Estudos, Coordenação e oontrõle - Art. 11.
Da 2~ seção (8/2), Mobilização Art. 12.
Da Seção Administrativa Art.
13.·
<
Do Diretor Geral do Material Béli-

co - Art. 14.
Do Chefe do Gabinete - Art. 15.
Dos Chefes de Seção - Art. 16.
Do Chefe da seção Administrativa
Art. 17.

.

Diretor Geral de Material Bélico

Atribuições -

Art.

29-11-12-14-16-17.
Mobilização

Atribuições da DGMB
Art.
Planejamento - Art. 12.

2~.

Pessoal

Colaboração na mobilização 12.

Art.

programas'

AS~UNTOS

Atribuições

-

Inspeçiio e Fiscalização
Execução e Pl::mejamento

Art. 14.

Elaboraçáo; execução e aprovação
- Art. 29 - 11.
Recursos Financeiros

Atribuições da DGMB -

Art.

2~.

J:f,egimento Interno

El2.boração ....:.... Art. 24.
Seções

Atribuições. -

Arts. 11-12-13.
Art. 7.0 •
Desdobramento - Art. 9.9 •
Organização - Art. 3.9.
H Seção (S/I) - Estudo, ooordenação e Contrôle - Art. 11.
2<:1 Seção (8/2) - Mobiliza~ão
Art. 12..
Seção Administrativa - Art. 13.
Denomina(~ões .;

Diretoria de Armamento e Munição

Finalidade - Art. 18.
Subordinação - Art. 49 •
Diretoria de Material de Comunicações

Finalidade - Art. '19.
Subordinação - Art. 49
Diretoria de Material de Engenharia

Finalidade - Art. 20.
Subordinação - Art. 49 •
r

Diretoria de

Motomecamização

Finalidade - Art. 21.
Subordinação - Art. 4~
DiscipZina e Justiça

Atribuições -:- Art. 23.
Estatistica

Atribuições da DGMB - Art. 29
Estudo e elaboraçâo - Art. 11-12.
Gabinete
Atríbuíçôes - Art. lO.
Organização - Art. 6~

DECRETO NÇ' 45.957
MAIO DE 1959

DE

4: DE

Conceâe o abono provisório aos servidores da Caixa Econ;;;,mica F~
deral de Santa cetarina.

O Presidente da República usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição e tendo em vista o disposto no § lÇl do artigo 2Q da Lei nO 3,531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. .1Q Fica estendido ao pessoa!
ativo e servidores inativos -da C dlX~
Econômica Federal de Santa t"d.t·~ri
na o abono provisório concedido l)pla
Lei nv 3.531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2Çl Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os d2Sposrnvos do Decret.-:> l1'~ 45.359 de 28'
de janein. de" 1959,
Art. 1° Af vantagens rína-vceiras
de que trata êste decreto serão pa-·
gas a partir de 19 dê janeiro de 1959.
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Art. 4Q O abono de que trata êste
decreto correra .1 conta dos .ecursos.
próprios da entidade ;
Art 5\- f:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as cisnosíções em contr ária,
Hio de Janeiro, em 4 e!e maio de
}fJ59; lilS 9 da mccoencténcía .:l 71'~ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes.
DECRETO Nl? 45.958
DÉ 1959

DE

4

DE II'IA:O

Abre, ao Ministério da Guerra, (J crédito especial de Cr$ 576.400,00, na?a
ocorrer à despesa que especifica,

Econômica Federal de Sergipe o abono
provisório concedido pela Leí iúmere
3.531, de 19 de janeiro dê 1959
Art,. 2<;1 Para o fim previsto ]lQ
artigo anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto n 9 :t5 ;3rI9. de
28 de janeiro de 1959.
Art. 39 As vantagens tmanceíras de
que trata êste decreto serão pagas
a partir de 1.0 de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de que trata' êste
decreto correrá à conta dos l'8CUrSOS
próprios da entidade.
Art. 50? :lJ:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, .All! '" de maiô d~
1959, 1389 da Injependência e F9 da.
República.
JUSCELINO

KUBITSCHE!'::

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.478, de 4 de dezembro de
DECRETO N.O 45.960 - DE 4 D~
1958, e' tendo ouvido o, Tribunal de
MAIO DE 1959
Contas nos têrmos do artigo 9'3 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
, Concede o abono provisório aos servidores da Caixa Econômica Peâere;
Art. lO? Fíca aberto ao Ministédo
da Bahia,
da Guerra, o crédito especial de
Cr$ 576.400,00 (quinhentos e setenta
o Presidente da República, usands
e seis mil e quatrocentos cruzeírosr ,
da atribuição que lhe confere o a1'destinado a atender a despesas- de
tign 87, item l, da Constituição e tenpessoal resultantes da criação do quado em vista o disposto no § 1.0 do
dro da Secretaria da Procuradnrta
art. 2,0 da Lei n.O 3.531, de 19 de jaGeral . da Justiça Militar.
neíro de 1959, decreta:
Art. 2° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicacão,
Art. 1.Q Fica estendido ao pessoal
revogadas as disposições em centrá-to.
ativo
e servidores inativos da Caixa
Hio de Janeiro. 4 de maio de 1959, Econômica
Federal· da Bahia o alio1339 da Independêncla e 71l? da Reno provisório concedido pela Lei núpública.
mero 3.531. de 19 de janeiro de tr;59.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Art. 2.° para o fim previsto no ar1-1 enrique Lott.
tigo anterior, serão observados os UiSLucas Lopes.
positivos do Decreto n.o 45.359, de 28
Lucas Lopes.

de janeíro de 1959.
DECRETO N? 4.5.959 DE

DE

4

DE MAIO

1959

Concede o abono prooisorio aos o:;erniâores da Caixa Econômica Peâeroi
á~e Sergipe.

o Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 87,
item". I, da Constituição e tendo em
vista o dísnosto no § lQ do art. 2Q da
Lei n Q 3.531, de 19 de janeiro de 19f>P,
decreta:
Art. 1Q Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Caixa

Art. 3.° As vantagens financeiras de
que trata êste Decreto serão vazas a
partir de 1.0 de janeiro de 19;)9.
Art. 4.0 O abono de oue trata êste
decreto. correrá à conta- dos reC\'u·S0.5
próprios da entidade.
Art. '5.0 J!::ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em conti árío.
Rio de Janeiro, em .4 de maio d~
1955. 133.° da Independência e 71·
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes,
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DECRETO N.9

~5.9ôl

MAIO DE

-

DE

4

DE

1959

Autoriza o Instituto NacionaZ de tmi- aração e Colonizacúo a ceder ao Ministério da Justiça e Negócios Ire'teriores a Fazenda ]li cuiressilua, situada 11.0 M unicí1Jio de M acaé, no
Estado do Rio de Janeiro. para e
fim. que menciona.

O Presidente da Repú~lica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; n.O 1, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 1.0 Fica o Instituto Nacional de
Jmlgraçâo e Colonização autorizado
a ceder, por tempo indeterminado, a
Fazenda Madressilva. de seu patrimônio, situada no Município de Maeaé,
no Estado do Rio de Janeiro,
Mil'listério da Justiça e Negócios Interíores, para o fim especial de instalação de uma colônia agrícola-penal.
Art. 2.° O Mínístér!o da Justiça e
Negócios Interiores providenciará - os
atos necessários à eretrvacão da me€lida a que se refere o artigo anterior.
Art. 3.° .i!:ste decreto entrará em vi~or na data de sua publicaçâo, revo=adas as disposições em contrário.
,Rio de Janeiro, em 4 de mato de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.

ao

DE

DE

DE MAIO

1953

Cria uma Embaixada do
lJietnam do Sul.

Brasil w)

O Presidente da República, usando

da atríbuícào que lhe confere o e.ctigo 87, inciso I, da Constituição, decreta: '
Artigo 1'? Fica criada uma 'Embà.i-

xada do Brasil no Vietnam do Sal,
com sede na capital daquele país.

Artigo 2" I1::ste decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío ,
Rió de Janeiro, em 4 de maio de
1959. 1389 dá Independência e 719
ela .República.
JUSCELINO

5

DE

Concede autorização para o funcionamento do curso de bacharelado
da .Eaculâaâc de -Direito da Universidade Católica de Pernambuco.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrrnos do artigo 23 do Decretolei n Q 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para o ~tlncionamento do CUl'so de bacharelado da P?culdade de
Direito da Universidade Católica de
Pernambuco, mantida pelo Centro de
Educacão Técnica e Cultural e situada
Recite, capital do Est::>,do de
Pernambuco.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1959;
1380 da Independência e 710, da República.

em

JUSCELINO KUEITSCHEI':

Clovis Salgad,Q

DECRETO N° 45. 9ô4
MAIO DE '195-9
crédito extraordi'nárío de
eis 2ô.5{)D..<lOO,OO.

4

DE

DE

5

DZ

Abre, ao Ministério ãa Agricultura, o

JUSCELINO KUBI'l'SCHEK

Curillo Junior
Mario 1),1 eneithetti.

DECRETO N9 45. 9f;2 -

DECRETO N'! 45.963. MAIO DE 1959

KUBITSCHEK

Francisco Neçriio de Lima.

.

,O Presidente da República, usando
da atribuícão oue lhe confere o artigo 87,
da Constituição Fe-·

item r:

.deral:
\
Considerando a calamidade que assola municipíos do Estado do Rio
Gl'ande do Sul, em conseqüência da
enchente e do transbordamento de diversos rios da região; e
Tendo· em vista o que dispoem o
parágrafo único do art. 75 da. Constituição e o art. 94 do Regulamento
Geral de Contabilidade públíca, bem
como a decisão do Egrégio Tribunal
de oontas, em sessão de 28 de abril
de 1959, decreta:
Art. 1<:1 E' aberto, ao Ministério da
Agricultura, o crédito extraordinárzo
de 01'$ 2-G .5CO .úOD,OG (vinte e seis milhões e quinhentos mil cruzeírosr ,
para atender a despesas de 'qualquer
na tureza com a importação de pro-
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dutos químicos destinados à defesa
sanitária dos rebanhos do Estado do
Rio Grande do Sul, atingidos pelas
enchentes de diversos rios que banham a região.
'
Art. 2° O crédito a que se refere o
art. 19 será automàtícamente registrado pelo Tribunal de Contas e dístríbuído ao Tesouro Nacional, para depósito no Banco do Brasil S. A., em
nome do Ministro de Estado dos Negóeíos da Agricultura.
Art. 39 O presente decreto entrará
em. vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
R.ie; de Janeiro, 5 de maio de 1959;
,13&9 da Independência e 71Q da Repúblic,a.
JUSCELINO KUl3ITSCHEK.

Lucas Lopes,
Mario Meneghetti.

DECRETO Nº 45 _935 ll/LUO DZ

DE

5

DE

1!l59

Considera de caráter ou de interêsse
militar as junções de direção ou
orientação
técnica
exercidas por
oficiais das Fôrças Armadas
na
Companhia Urbanizaâora da Nova
Capital do Brasil..

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-'
go 87, inciso r. da Constituição, decreta:
Art. 1Q São consideradas de caráter ou de ínterêsse militar, para efeito do disposto nos artigos 24, letra e,
e 29, letra i. da Lei n. o 1.316, de 20 de
janeiro de 1951, as funções de direção
ou orientação técnica exercidas na
Companhia
Urbanizadora da Nova
Capital da Brasil por oficiais das três
Fôrças Armadas.
Art. 2.° O presetne decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeü'o, 5 de maio de 1959:
138'" da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do Paço Mtitoso Maia
Henrique Lott
Francisco de 1Ifcllo

DECRETO NfJ 45. 966 ~
DE 1959

DE

5

D!1: MAIO

Altera o Decreto ns 45.556, de
março de 1959.

o

7

de

Presidente da República, usando

°

dL atribuição que lhe confere art. 87,
item li da Constituição, decreta:

Art. 19 O art. 19 do Decreto número 45.55ti, de 7 de março de 1959.
passa a vigorar com a seguinte reda-ção, mantidos os têrmos do seu parágrafo único:

Art. 19 Fica o Tesouro Nacional
autorizado a suplementar os recursos destinados ao pagamento
do pessoal ativo, bem como, dos
inativos, aposentados na forma
do Decreto nv 28.798- A, de 26
de outubro de 1950, que regulamentou a Lei n'? 1.162, de 22 de
julho de 1950. do Lloyd- Brasileiro
- Patrimônio Nacional, Companhia Nacional de Navegação Costeira
Patrimônio Nacional,
Serviços de Navegação da Amazônia e de Admínísrtaçâo do Pôrto do Pará e Serviçõ de Navegação da Bacia do Prata, nos têrmos da Lei n 9 3.531, de 19 de
janeiro de 1959".
.
Art. 2f1 "tste Decreto entrará e!l1"l..
vigor na data da SUa publicação,' revogadas as-dísposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de maio de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
República.
.1 üSCELINO

KUBITSCH!':K

Lucas Lopes
Lucia Meira
Fernando Nobrega

DECRETO

:r<j"9

45.967 DE 1959

DE

6

DE M,\IO

Autoriza o Ministro da Fazenda a dar
c: garantia âo Tesouro Nacional ~
empréstimo a ser realiztuio pet«
Companhia VaZe, do Rio Doce.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o ar-

tigo

37, número

r, da Constituição,
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e nos têrrncs do art. 19 da Lei número 1. ~ 18, de 24 de dezembro de 1951
e art. 22, da Lei n Q 1. 628, de 20 de
julho de 1952, decreta:
Art. J'! E' o Ministér!o da Fazenda
autorizado a dar a garantia do Tesouro N;wional à operação de crédito de U. S. S 12.500. O'GO,(}D (doze milhões e quinhentos mil dólares) a
ser contvatada entre a comcenma
VaJe do Rio Doce S. A. e o ExportImport Bank of Washington, destinada a aumentar a capacidade de
extração, transporte e embarque de
minério de ferro.
Art. 29 f:ste decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação) revogadas as disposíções em contr~r}o.

Rio de Janeiro, em 6 de maio de
1959; 1389 da Independência e 71<' da

República.
J'ü~CELINO

KUBITSCHEK

C?Jrillo Junior
Lucas Lopes

DECRETO Nº 45.968 DE 1959
SU1Jr~me

DE

6

DE MAIO

cargo extinto

O Presidente da Re!Jública, usando
da atribuição que lhe confere o a1'tig-c 37, nv r, da Constituição Federal, e nos têrm , s do art. 1'', alíriea n, do Decreto-lei n'? 3.185. de 14
de abril de 1941, decreta:
Art. 1\1 Fica suprimido 1 cargo de
Tesoureiro-Auxiliar (R,ecebedOl'ia do
Distrito Federal \, do Quadro Suplementar elo Mintstério da Fazenda,
vago em virtude do talectmento de
,~O8.0 Leão Sê.tamini Pilho, devendo
-a dntacâo corresuondente ser levada
a crédito da CC'1t,8-Cm'1'p.nte do qU3dro PCl'manen te do l\'Iinistério
da
n~zenda.

Art. 2Q Revogam.-se
em ccntrárío.

:?S

disposi-ções

Rio de ,Janeiro. em G de mato de
Hl::59: 138Q ela Independêncra e 719 da

Rep'.1blica.

Lucas Lopes

DECRETO W,' 45. 9fi9 MAIO DE 1959

DE

8

llX

D2SPõe sõbre a lotacão ae servidor ceaido à R.I'·.I!'.S.A"

o Presidente da República, em
cumprimento ao disposto no art. 15,
S 49 , da Lei n Q 3.115, de W de março
de 1957, de acõrdo com o art. 69 do
Decreto nl? 43. 54D, de 1'0 de abril de
1958. e .usando da atríbuicâo que lhe
confere o art. 87, item I,· da Constituição) decreta:
Art. 1Q Fic8_ lotado na Departamento Naci-maí de Portos. R.ios c :-]anais,
do Ministério da Viacâo e Ohras PÚblicas, o E.nger..heiro. classe L, do Quadro VII de mesmo ttif:istérío _. Chl.yrton Luiz Garcia Quinderé.
.
A1't. 2Q O vencimento e vantagens,
a que tiver' àireito o funcionário a
que se refere o art. 1'?, contínuarâo a
ser pagos pela Rêde Fer~oviária Federal S. A., enquanto a repartição onde ficaré. lotado não díspuser de dotação suficiente para êsse pa8amentc.
Art. 39 A Rêde Perroviá1'ht Federal
S !l. contabilizará as Importâncias
pagas ao servidor a que se refere êste
decreto, lançando-as à conta da União,
para liquidação, mediante abertura de
crédito especial
, Art. 49 f::ste decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
Rio de Janeiro, em 8 de maio de
lS59; 1.389 da Independência e 'j'lc da
República.
JUSCELINO KUB:!TSCHEI{.

Lúcio Meira.

DECRETO NQ 45 ~ 970
MAIO DE 1959

DE

8

~E

Cria, em caráter transitório, junto à
Presidência da RemÍ,bUca.. as jun-

ções

que

menciona. e dá

outras

'Providências.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artüw 87. nl? I, da Constituição. decreta:
Art. 19 Ficam criadas. em caráter
transitório, junto à Presidência da.
Tiepública. as seguintes funções:
1 Administrador-Geral dos Palácios Presidenciais em Brasília;
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1 Mordomo e 1 Contador. subordinados ao Administrador-Geral.
Parágrafo único. O AdministradorGeral de que trata .êste artigo fica
subordinado ao Intendente dos Palácios Presidenciais.
Ai:t. 29 O preenchimento dessas
funções será feito medíante ato do
Chefe do Gabinete Civil, que arbitrará a gratificação prevista na rorma do art. 65 do Regimento dos
órgãos da Presidência da República.
aprovado pelo Decreto n Q 23,822, de
lO de outubro de 1947.
Art. 3.° O Intendente dos Palácios
Presidenciais fará. ao Administrador,
os suprimentos' que julgar necessários à complementação. da 'instala-

ExECUTIVO

Parágrafo único. O contraio decorrente desta concessão oocdecera
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da íTlaçáo e Obras p')blícas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
(lata da publicação dêste decreto no
Diário Oiicial, sob pena de ficar sem .
efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2.0 Revogam-se as díeposiçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1959'
138.° da Independência e 71.° da Re~
pública.

J

JUSCELI:lO ~-{UBITScp':EI{.

Lucia Meira.

ção e manutenção dos Palácios Pre-

sidenciais em Brasília e expedirá ínstrucões sôbre 3· aplieaçâo ~ dêsses recursos,
Art.. 41? O presente decreto entra
em vigor na data de SU3. publicação.
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1959;
J 389 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.

DECREI'O N.o 45.971

DE

9

!}E

Outcrüa: concessão à Rádio clube
Metrópole Limitada para insttüar
uma estação

o

radiodiJusom~

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tig'o 8'l, nv I, da oonstãtutção, atendendo ao que requereu a Rádio Clube
Metrópole Limitada e tendo em vista
o disposto no art. 5(), n 9 XII, da mes-·
ma Constituição, decreta:

DE

9

DE

lViP.ro DE 1959
Outorga concessão à Rádio Di/usara
Sul da Bahia Sociedade Anônima,
pora instalar uma estação rtuiui-

âiiusora,

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

tigo 87, n. I, da Constítulçáo, atendenco ao que requereu a R.ãdlO Di·
lllscra Sul da Bahia SociedadE. Anó. níma, e tendo em vista o d.sposto
r.o art. 5.°, n.> XII, da mesma oonstii,ulç2o, decreta:
Art; LO Fica outorgada concessão
à hádio Dífusora Sul da Bahia 80cíedade Anônima, nos têrrncs do artigo 11 do Decreto n 9 24.655, de 11
de julho de 1934, para estabelecer.
ns, cidade de Itabuna, Iístado ca
Bahia, sem direito de exclusividade,
uma estação de ondas med.ss, aestLl\..:'da a executar serviço de radío(ljfusão.
O

DECRJETO N'? 45.972 MrHO DE 1959

Art. 19 Fica outorgada concessâo
Rádio 'Clube l\JI3t!'ópole Limitada,
nos têrmos do art. 11 do Decreto número 24.6-55, de 11 de julho de 193'Í.
para, estabelecer, 11a cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul,'
sem direito de exclusívídade, uma 'estação de ondas médias, destinada a
executar serviço de radícdirusào ,
~

Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Ne~'óeios da Viaçác e 'Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de co
(sessenta) dias, a contar da data da,
publicação déste decreto 'no Duirio
O jiciat, SGb pena de ficar sem efeito,
desde logo, o mesmo decreto,
Art. 20 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de maio de U59;
1381,1 da Independência e 719 da República,.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucia Meira
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DE
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no
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DE MAIO

lB59

sôbre a lotarão de sercuiorcs
cedidos à R. F'. 1/. s. A.

DiS1JÔf::

o

Presidente da. - República" em
c-umprimento ao disposto no arr., 15"
S ~_"', da LeI n.~ 3.1Ui, de 16 'de março
de 1957, de acôrdo com o ·art.6'? do
Decreto n.v '13.549, de 10 de abrrl de
'lD5S, e usando da atrlburçàu que ihe
confere o art. 8'" item I, da ccnsntuiçâo, decreta;

Art. lI? Ficam lotados na Dire~oria
Regional dos Correios e Telégrafos da
Bahia os seguintes servidores cedidos
à. Rêde Ferroviária Federal Sociedade
Anônima:
iI - do Quadro V do Ministério da
Viação e Obras Públicas:
1) Joselita Pires "Oerqueira, Dactilógrafa, classe E;
~) Maria da Piedade Ferreira, Ss..:
crí turáría classe E'
3) Deléio F'ernandes
Sacramento,
Escriturário, -classe F;
:t~ Nilson- Tosta de Araújo, Escrit'lrario ,·,~-... "n F5) 'l\1~~~~1 Farano da -Silva, Escriturário, classe G;
i) Nelson Alves dos Santos, Oficial
Administrativo, classe J;
TI - da Tabela Numerica de Extranumerártos-mensalístas
da
Viação
Pél're<:. Federal Leste Bra.silel1'ú:.
1) Antônio Ribeiro Miranda, Artífice, referência 21;
2) Claudionor Lopes sobral, Artífice, rererêncía 21;
3) José Valérro dos Santos, Artifíce,
referência 21;
4) Manoel de olíveíra Lima, Art!ríce, referência 20;
5) José Albert.ino Portela, Artífice,
referência 22;
\
6) Manoel Oecílio de Souza, Artífice, referência 22;
7) Altamíra Fernandes Santos. Eserevente-dactilografa, reíeréncía ia;'
8) -Antonalía Dórea da Silva, F...screvente-dactilógrafa, referência 13:
~) Elza Palma Samos, Escreventedactilógrafa, referência 18;
10) Eulália Perreira Almeida, Escrevente-dacttlógrafa, referência 18;
·11) Wanda de Almeida Abreu, Escrevente-dactílógrara, referência 18;
151) Lucila Bamberg, Escl'eventedactilógrafa, referência 19.
18) Dalva Maria Cesta Nascimento,
Ifsol'evente-dactilógrafa, referência 20;

H) Ester Preire Acuúa,
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daculógrafe, referência 20;
In - da Tabela Numérica EspeCial

de Extranumerários-mensalistas
da
Viaçiio Penca Federal 'Leste Brasilei-

ro.

Maria da Glória de :Souza Ba~'
reto, Ajudante de Encadernador, 1'8rerencia 1'1'
2) Leocáctio Santiago da Silva, Ajudante de Motorista, referência 17;
:n olaudíonor Antonio Viana, Ajudante -de Motorista, referência 12;
1)

4)
líar
5)
liar

Manoel Evangelista Nel'Y, AUXl-.
de Artífice, referência 16;
Silnplicio Alves Conceição, Auxide Artífíce, referência 16;

6) oíaudionor Leão da Silva, AuxiIiar de Artífice, referência 18;
~I) Raimundo Simões
dos Santos,
Despachador, referência 17;
,
8) Walter Avelar Costa, Des{Juchador, referência 18;
9) Luiz Bernardo oatramcv, Despachador, referência 20;
H}) Alíomar de Carvalho Lins, Despachador, referência 16; ,
11) Antonio Pacheco Guerreiro, Despachador, - referência 16;
12) Cal'malindo de Castro Teixeíra,
Despaehador, r eferência, 16;
13) Maria Angelica Nogueira, De:5pachador, referência 16;
14) Noemia Cavalcante ,de Goes,
Despachadora, referência 16;
15) Virgilio Vieira de Santana, Distribuidor, rererêncía 14;
16) Osvaldo Oliv~ira Lisboa, Eletricista, referência 19;
.
17) Eugênio Ponciano dos santos,
Guarda-sel'vente, referência 12;
18)
José Clementino - de Souza"
Guarda-servente. referência lJ.;
18) José dos Santos X, Motorista,

\

referência 13;
20) Waldir' de Alcantara SOUZ<1, Motorista, referência 18;
21) Julio Brandão Malvar, :Mütoris-

ta, referência 19;
22) Antonio de Castro Alves Barreto, Servente,' referência 12; .23) Agenor Reis, servente, l'êierência 13'
24) bodoaldo José dos Santos, Servente, referência 16;
25) João Jose Costa, servente, referência 16;
,
26) Justlniano José dos Santos, Ser. vente, referência 16;
27) Adriano da Silva, Servente, referência 17;
28) Antônio Francisco de Souza;
Servente, referência 17;
29) Leon Luiz França, Servente, referência 17;
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3{)) Osv2.1do Freire de Carvalho, Servente, refer encia 17;
, 31) Waldemar Raul de
Oliveira,

"Servente, referência 17;
32) oícero Gomes Calheiros,
vente, referência 18;
33) José Reis,
"referência 17;

Ser-

ServBnte-limpador,

34) Tertuliano Bento de
Oliveira,
Servente-limpador, referência 17;
35) Jesuíno da Silva Nascimento,
Tipógrafo, referência 15;
36) Agnaldo Araújo Santos, Tipógrafo, referência 17.
Art. 3.<:> Os vencimentos, salários e
quaisquer vantagens a que tíverum direíto os servidores lotadcs por este
decreto continuarão a ser pagos pela
Hêde Ferroviária Federal
Sccüedade

Anônima, enquanto as entidades em

que ficam lotados não dispuserem de

dotacão orçamentária suficiente.
Art. 4.9 A Rêde Ferroviária I'~edcral
Sociedade Anônima contabilizará," díserímínadamente, as importâncias pagas aos servidores a que se refere
êste decreto. lancando-as à conta da
União, para liquidação mediante abertura de crédito especial, cuja iniciativa lhe é reservada.
Art. 5:? O Ministério da Viação e
Obras Públicas promoverá junto ao

Departamento Administrativo do Serviço Público a inclusão na proposta
orçamentária para o exercício de 1960
das dotações suficientes ao pagamento dos vencimentos. salários e vantagens do pessoal lotado por êste decreto, bem como dos servidores que 'já o
foram anteriormente sob
o mesmo
fundamento.
.
Art. 6.9 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 9 de maio de
1959; . 1389 da Independência e 719 ela
República.
<TUSC~L:l:NO

KUBr.TSCili".~{.

Lúcio Meira.
DECRETO N.0 45.974 MAIO DE lS59

DE

9

DE

Renova o Decreto n fJ 31.503, de 2 de
outubro de H}52, que declarou de
utilidade pública para fins de desaoroimaçõ» pelo
Departamento
Nacional' de Obras Contra as secas,
área de terreno situaâa no Município de Mauriti, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da oonstíeuicão, e

nos têrmos do Decreto-lei n,v -3.U5.
de 21 de junho de 1941, modificado
pelá. L.ei n,v 2.786, de 21 de maio de

1956, decreta:
'
Art. 1.9 Fica renovado o Decreto
n,v 31.503, de 2 de outubro de 1952,
que declarou de utilidade pública,
para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, a área de terreno com
9.148.0QOm2 (nove milhões cento e
quarenta e oito mil metros quadrados). situada no Município de Mauriti, Estado do Ceará, representada
na planta que com êste baixa, rubricada pelo Diretor da Divi;:;ão do Orçamento do Depart2-mento de Administração do Ministério da Viação e
Obras Públicas, necessária à construção do açude público "Quixabi-

nha".
"
Art. 2.9 f:ste decreto entrará em

vigor na data da sua publicacào, l~~
vogadas as disposições em contrárto .
Rio de Janeiro, ,9 de maio de 1~9;
138.9 da Iridenendêncía e 71.° da' República.
•
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucio

DECRETO

N'~

11{ eira.

45.975
19E9

DE

11

U

l\~AIO DE'

Aprova o Regulamento' da Ins]Jetoria
Geral da "Ãcron!2uttcCt.

o Presidente da República, ueando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Inspetoria Gerál da Aeronáutica, que com êste baixa, assínado
pelo Ministro de E::;tado dos Negócios
da Aeronáutica.

Art. 29 O aludido RcgiJ.!arnento entrará em" vigor na data dê sua publicação, revogadas as disposíções em
contrário.
Rio de .;anein, li de maio de 1959;
138<:> da Indep8D.d2ncia" e '11".l da República.
JUSCELINO KUBI'rSCH;<;K.

Francisco de J1!I elo
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materíal não especializado, instalaçõe3
e pessoal).
_
~ 19 O Subinspetor terá à sua disposição, para assísti-Io no desempenho
CAPÍTULO I
de suas atribuições, uma Seçao de
Finalidade e Organização Geral
Coordenação e. Contrôle.
§ .2Q O Gabinete tem a seguinte
. Art. 10 A Inspetoria Geral dà Aeroconstituição.
náutica é a Organização da Alta AdSeção Auxiliar;
mínistracâo da Aeronáutica que tem
FOl'mação de Intendência;
por finalidade exercer, por delegação
Seção de Relações Públícas: .
do Ministro' da. Aeronáutica, a runBiblioteca.
cão de inspeção que compete o. esta
~ 3() O Conselho de Inspeção é comautoridade e centralizar os Serviços posto
dos seguintes membros:
de Estatística e Investigação e PreSubinspetor;
venção de Acidentes Aeronáuticos.
Chefe do Gabinete;
Art. 2l! A inspeção, na Aeronáutica,
Chefes de Divisão;
.tem como objetivo constatar, em tôChefes de Serviço .:
das as organizações spb a jurisdição
~ 49 Eventualmente, poderão comdo Ministro, as condições de ~fic)}n
pletar o ,plenário do Conselho, ':)ficia com que essas organizações .um- \ cíaís de outras Organizações ia \ero··
prem as' respectivas missões, o grau
náutica de preferência com atribuide disciplina, saúde. estado moral e ções de inspeção, cuja opinião, t>ôbr~
os assuntos a discutir, seja de recobem-estar do pessoal;' o rendimento
nhecida autoridade.
O compare:;ie a exação na emprêgo dos recursos
mento dos referidos oficiais será eoumateriais e financeiros; o cumprimencitado, pela Inspetoria, através da cato da legislação em vigor. das díredeia de comando.
tívas, dos programas e dos planos
fixados pelos escalões superiores.
CAPiTULO Ir
Art. 39 Para cumprimento de sua
missão, a Inspetoria promove e proAtribuições e responsabilidades
cede a inspeções diretas ou indiretas,
periódicas ou especiais, a síndioãncias,
Art. 59 Compete à Inspetoria:
investigações e inquéritos com o oba) Realizar ou supervisionar msjetivo de:
peções com a maior freqüência "OOSSla) constatar as deficiências e irvel, em tôdas as Organizações ..õ NIiregularidades que existirem;
nístérío da Aeronáutica e, -m ",asos
b) recomendar os métodos de traexcepcionais, nas Emprêsas de Tran.sbalho mais adequados;
porte Aéreo e da Indústria AeronáuC) , propor ao Ministro as medidas
tica Civil;
b) exercer supervisão tecníca .';Ô~1~
corretoras ou' preventivas capazes de
os órgãos de inspeção de tôdas as Or~
restabelecer ou elevar o padrão de
ganízaçôes do Ministério da ';.eronáueficiência das organizações inspeciotics através da cadeís de comando'
nadas.
c) estabelecer- ligações com -.s '\ll-~s
Art. 49 A Inspetoria Geral da AeroComandos e Diretorias no senti.do de
náutica tem a segumte organização:
obter informações diretas e im~diat<1S
o,) Inspetor Geral da Aeronáutica; .. sôbre a execução das ordens, uiretiv3.s.
b) Subinspetor;
instruções e recomendações baixadas
c) Gabinete;
pelo Ministro 'ou por sua delegaçãn:
d) .Conselho de Inspeção;
d) fiscalizar, de uma maneira ;'ee) ':Serviço de Estatística da Aeroralo o cumprimento das Leis. "1,el:nl-,\náutica;
mentes. Instruções ou Diretivas onde
f) Serviço de Investigação e Prequer que tenham aplicação. provendo
venção de Acidentes Aeronáuoicos:
a ação das autoridadescomnetentes,
g) Dívísão de Jnspeçâo Operaciose fôr o caso;
nal - I-I - (Missão, organização,
c) elaborar relatórios de inspeção'e
lotação, dotação e instrução):
propor, com base nas mform2.çf)e:;
h) Divisão de Inspeção Técnica obtidas. a adoção de medidas corre1-2 - (Material especializado, infratoras, preventivas ou aconselháveis.
estrutura e eficiência do pessoal esinclusive substituição de Oornandan ,
pecializado) ;
teso Diretores ou Chefes. de órgãos
i) Divisão de Inspeção Administraou Organizações da Aeroná-rtíca. cue
tiva - 1-3 (Finanças, provisões, devam ser tomadas pelas óutorid~éies
REGULAMENTO DA INSPETORIA
GERAL DA AERONAU'T'IÇA (IGAR)
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responsáveis e decorrentes do -xame
da cada caso, tendo em vista uma
melhor eficiência das diferentes atívídades da FAB;
f)

.

superintender' o trabalho técnico

e a investigação das responsabilidades

pessoais contidas nos relatórios das
Comissões de Acidentes, propondo, se
necessário, as medidas supletivas, incluaive a' instauração de inquéritos
técnicos complementares, ou IPM, .10
caso de serem julgadas insuficientes
~"S investigações realízadas. cu haver
indício de crime;
g) difundir os ensinamentos de ordem técnica ou disciplinar, decorrentcsda análise dos acidentes aeronáuticos. preconizando as medidas ureventívas que visem a evitar a sua repetição pela reincidência dos mesmos
erros ou deficiências;
h) centralizar, orientar, coordenar e
controlar o' funcionamento'o Serviço de Estatistica na Aeronáutica e dífundir os resultados obtidos sob uma
forma objetiva. que permita
-xatc
apreciação das atívídades desenvolvidas e a formulação de um planejamento realista.
Art. 69 São atríbuícões do nsnetor
Geral da Aeronáutíea, como responsável perante o Ministro da Aeronáutíca, pelo integral cumprimento Ias
atríbuícões que incumbem à .nspetoria, além das previstas. na Legislação
em vigor:
.
a)
Presidir, sempre que 'possível,
as inspeções diretas, dirigindo, :)eSSoi~J
mente, o trabalho dos grupos de inspeção; eventualmente
pode lelegar
poderes, sem.. entretanto, ficar isento
de suas responsabilidades;
b) manter o Ministro da Aeronáutica informado, de todos os ratos e
assuntos da competência da ::;:nspewrta:
c) manter estreita ligação <om o
Chefe do Estado Maior da Ae"onál1tiea, de modo á assegurar a perfeita .
acão norma/âva E'
conexão entre a
planificadora do E. M. Aer , ': a ação
fiscalizadora e de contrôle da Inspetoria;
d) propor ao Ministro da Aercnáutíca, nos casos previstos pela legislação vigente,
as
promocôos 'IJ0.<:t morteni dos militares da. Aeronáutica
falecidos em conseqüência "'direta de
acidentes. aeronáuticos; ,
e) solicitar, às diversas Organizacões da Aeronáutica através da cadeia de comando. pelo prazo que fôr
necessário, o pessoal e os meios indispensáveis para completarem os grupos de, inspeção;

f) . determinar a reunião do Conselho de Inspeção sempre que julgar
necessário,
Art. 7.° São atríbuíções do S'lbinsnetor:
• a)
'coadjuvar e, eventuarmente.:
substituir O Inspetor Geral no desempenho de suas atribuições, promovendo as medidas necessárias a.
execução das instruções e díretrras
dêle recebidas:
b) presidir as sessões do Conselho,
de Inspeção;
c) coordenar, sistematiza! \f'; controlar 'o trabalho específico das Divisões nas diferentes fases em que êsse
trabalho é previsto, prepara.lo executado e relatado.
Art. 8.0 São atribuições d.::> G<tbinete:
a) prestar assistência necessária aos
trabalhos da Secretaria, expediente fi'
arquivo, não privativos das Divísôes
e serviços:
bj
atender aos assuntos de administração de pessoal e material da
Inspetoria;
c) ter sob sua responsabilídade a
arquivo sigiloso da Inspetoria;
4) SU~TIeter à aprovação do Inspe~
tor Geral, com a necessária antecedêncía, os relatórios regulamentares
dos trabalhos realizados.
~ 1.0 A Seção Auxiliar compete tratal' dos assuntos relacionados com ~
a) Pessoal civil e milttar:
b) Secretaria:
c)
Transporte.
§ 2.° A Formação de Intendência
compete os encargos relacionados
com:
a) Finanças;
b) Provisões:
,c) Subsistência, eventualmente.
§ 3.0 A Secão de Relações Púbjicil~
compete:
.
.
- divulgar informações de ínterêsse geral, decorrentes dos trabalhos
da Inspetoria, de acôrdo com o pro. grama de Relações Públicas do Ministério da Aeronáutica.
§ 4,° A Biblioteca compete c:'l.talozar as publicações existentes e nU1Yjter atualizado o fichário relativo à
legislação em geral.
Art. 9.° Compete ao Conselho de
Impeção:
- Estudar, debater e opinar sõure
os problemas relacionados COlO as
atividades da Inspetoria. que lhe forem apresentados pelo Inspetor Geral e propor, àquela autoridade, as
medidas julgadas necessárias.
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Art. io. São atribuições do Ser\'lço
de Estatísti-ca da Aeronáutica as
constantes do art 14 do Regulamento 'de Estatística da Aeronâutica,
aprovado pelo Decreto n.O 36.523, de

Art. 17. O Chefe do GaL~inete" os
Chefes de Divisão e os Chefes de
Serviço têm atribuições disciplinares
equivalentes às de Comandante de
Unidade.

n,v 44.501, de 24 Set 58.
Art. 11. Compete ao

Inspetoria são consideradas de Es-

03 Dez 54 e alterado

pelo -Decreto

SerVlço de
Investigação e prevcnç,ão de- Aeidentes Aeronáuticos:
a)

manter

atualizado, o

contrôle

dos acidentes aeronáuticos ocorridos;
b) orientar e coordenar as investi-

gações de acidentes aeronáuticos;
c) proceder a análise dos, relató-

rios;

d) propor medidas de prevenção
que objetivem a segurança do pessoal e do material em todos os as~
pectos da atividade aérea.
Art. 2 . ÀS Di visões de Inspecões,
eompete, de acôrdo com os assuntos
que lhes são peculiares:
a) organizar a documentação básíca necessária ao estudo, planejalilento e execução das inspeções: '
b) fornecer e indicar o pessoal
para integrar os grupos de Inspe-

Art. 18. AS funções exercidas na

tado-Maior.

CAPíTULO

rv ,

Disposições Transitórias

Art. 19. As prescrições complementares relativas ao funcionamento da
Inspetoria Geral, assim come a estruturação das Divisões e S~rviços e,
ainda, as atribuições dos elementos
que a compõem, constarão do Regi'menta Interno que deverá ser submetido à aprovação do Ministro da
Aeronáutica, dentro do ~r2,zo de ~O
dias, contados a partir da data da
publicação do presente Regl.llame!lto.
. Rio de Janeiro, 11 de maio .ie :,959.

- Major-Briga-deiro-do-Ar, Francisco
de .Assis Corrêa de Mello, Ministro da
Aeronáutica.

ção;

c) assistir o
Inspetor Geral na
realização das inspeções;
d) coligir e
coordenar os dados
destinados à elaboração dos estudas.
planejamento e relatórios .de ínspecão, bem como proceder a investi-

gações;

e) elaborar e
atualizar Normas,
Planos e Manuais.

m
Pessoal

CAPiTULO

Art. 13.. A função de tnsoetor Geral da Aeronáuti-ca é exercida por
Tenente Brizadeíro ou Maior Brio'adeiro do Qu'adro de Oficiais Aviadores, que tem atribuições díscípünares enuívalentes às do Chefr~ do Estado-Maior da Aeronáutica.
Art. 14. A função de subínspetor
é exercida por Brigadeiro do Quadro
de Oficiais
Aviadores, t1UC t-.";'irtl as

atribuições díscíplinares equivalentes

às do SubcheIe do Estado-.:vlaior da

Aeronáu tíca.
Art. 15. O passoal mílítar, previsto
para o exercício das demais funções,
é o constante da respectiva Tabela
de Organização e Lotação.
r

Art 16. O pessoal civil tem a sua
lotação prevista nas Tabelas aprovadas.

DECRETO NI? 45.976
MAIO DE 1959

DE

11 de

Conceàe o abono 1JTovisório aos ser:'
»iâotes do Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - 41} Região (Minas Gerais e Goiás).

o Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o

art. 87, item I, da oonst.tuíçãço e
tendo em vista o disposto no parágrafo 19 9.0 art. 2Çl da :':"'ei n? 3.531,
de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Con-

selho Regional de Engenharia e Arquitetura -- 4f). Região (Minas Ge-

rais e Goiás) o abono provisório con-

cedido pela Lei n? 3.531, .de 19 de
janeiro de _1959.

Art. 20 Frâa o fim previsto no artigo anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto 11'1 -1:5.359, de
28 de janeiro de 1959.

Art. 31? As vantagens financeiras de
que trata êste decreto serão pagas s.
partir de 19 de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
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Art. 5° ftste decreto, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-

rio:
,
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1959,

138c.> da Independência e 7: 9 da República,
JUSCELINO

KUBITSC1IEK.

Fernando

Nóbrega.

períor e situada em Cal"uaru, no Es-

tado de Pernambuco,
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1959,
1389 da Independência e 71 9 da Repú-

blica.
JuSCELINO E:UB!TSCHEk.

Clovis Salgado.

D::I:CRETO N.r:' 45.979 MAIO

DECRETO N9 45.977
MAIO D'E í959

DE

11

DE

Concede reconhecimento ao curso de
auxüiar de enfermagem dtz, Escola
de Auxiliares de Enfermagem do
Hospital ãos Servidores do Estado,
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, e nos têrmos do artigo 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, de-

creta:

Artigo único. E'
concedido reconhecimento ao curso de anxilíar de

enfermagem da Escola de Auxiliares
de Enfermagem do Hospital cos Servíc- Te,C; do Estado, mantida pelo Institui-t"\ Ué 'Previdência e Assistência
dos Servidores· do Estado 3 situad~

nesta Capital.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1959,
1389 da Inpendência e 71'1 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado
DECRETO N9 45.978
MAIO DE 1959

DE

11

DE

Concede autorização para o funciona-

mento do curso âe odontologia da
Paculdsuie de Odontologia de Car1ULru.

o

Presidente ITa República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrm.
do artigo 23 do Decreto-lei
n Q 421, de 11 de maio de 1938. de-

creta:

Artigo único. E' concedida autorização para o runcíonamento do curso
de odontologia da Faculdade de Odontologia de Oaruaru, mantida pela Sociedade caruaruense de Ensino Su-

DE

1~159

DE

12

DE

.

Concede à sociedade anônima The
Iuüuui Economic Corpcratum. euiorização tiara funcionar na República.

() Presidente da República, usando
da atribuição .que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e

nos têrmos do Decreto-lei n. Q 2.627,
de 215 de setembro de W40, decreta:
Artigo único. Jt concedida à sociedade anônima The Italian Economie Corporation", com sede na cídade de Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos da América,
autorização para funcionar no. Brasil. com o capital de Cr$ LO'Ü1LO()O,OO
(um milhão de cruzeiros) destinado
às suas operações no País, consoante atos constitutivos que apresentou a resolução de 5 de dezembro de
19-5-3, mediante as cláusulas que a êste
acompanham, obrigando-se a mesma
sociedade. a cumprir integralmente

as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sôbre o objeto
da presente autorização,
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1~59;
'13·8.Q da. Independência e 71.9 da

República,

.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Eerruuuio Nóbrega
DECRETO N.Q'45.980 MAIO DE 1959

DE

12

DE

Abre, pelo Ministéric da. Fazenda, o
crédito extraordinário de cr$
.
20. úOO. OO(J,C'O 'Para assistência e amparo das pop.1.f,lações vítimas das
inundações ocorridas no Estado âe
Mato Grosso.

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

ATOS

DO

223

PODER EXECUTIVO

do com o artigo 75, parágrafo unico,
dfl. mesma Constituição, e tendo ouvido o I'ribunal de Contas, nos têrmos
do artigo 94 do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.1!. Fica aberto, pelo Ministério da Fazenda, o crédito extraordinário de vinte milhões de cruzeiros
(Cr'$ 20. OCO. OOO,DO), para
aplicação
na assistência e amparo das populações atíngidas pelas recentes inundaÇÕ"'..,s
ocorridas nos Municípios de
Cuiabá, Santo Antônio do Leverger,
Ber2,O de Melgaço, oàceree, Corumbá,
POrto Murtinho, Miranda, Aquídauana
Coztm e pacone, no E-stádo de Mato

cada no Banco do Brasil à disposlção do Governador daquele Território,'
Tenente Coronel Paulo Nunes Leal,
para ímediata aplicação e posterior
prestação de contas.
,
Art. 3. 9 ítste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rc:,vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de maio de
1959; 138. 9 da Independência e 71. 9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior

Lucas Lopes

Ü1"osao
Art, '2.9 • A importância do crédito
a que se refere o artigo 1.0 será deposítada no Banco do Brasil S. A., à
disposição do Gov~rno daquele Es-

taco.

"

Art. 3.° ~ste decreto entrará em'
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições, em contrário.
Rio de Janeiro, e!11 12 de maio de
lG-59.; 123.° da Independência. e '71.1
da República.

Lucas Lopes.
DECR-E'I'O

N.O 45.931 D21: I'.'IAIO DE 1959

DE

12

Abre, pelo Minist6rio da Justiça e
Negócios interiores, o crédito extraorà"tnirio de Cr$ lD.Q-D-O.OOO,Ü'G.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
de acôrdo com o art, 75. parágrafo
único, da mesma Oonstituiçio, e tende ouvido oI'l'ibunal de Contas. nos
termos do arttgo 94. do R.egulamento
Geral de oontauüídade Pública, decreta:
Art. 1. Q

Fica' aberto, pelo Minis-

tério da Justiça e Negócios Interiores,
o crédito extraordinário' de
.
Cr$ lD.CDO.OOO.OO ~ (dez milhões de
cruzeiros: - para atencer às despesas de qualquer natureza com o 50corro às vitimas d2.S enchentes no
'I'errrtório Federal de Rondônia, proveníente C!8.S chuvas ocorrtdas naquela
unidade Iederada ,
Art. 2.9 A importância do crédito
a q:\e se refere o art. 1_Q será colo-

DECRETO N.o 45.982
MAIO DE 1959

DE

12

DE

Aprova o Regimento da Divisão de
Orçamento e Organização, do Instituto de Previdência e Assistência
dos Ser'1Jidores do Estado.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento
da Divisão de r:rçamento e Organização, do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado,
que com êste baixa, assinado pelo Ministro 'do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2.° ltste decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de maio de
1959; 138.0 da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando ]I,jóbrega.

REGIMENTO DA DIVISÃO DE ORÇAJ\1:ENTO E ORGANIZAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVID~NCIA E
ASSIST~NCrA
DOS
SERVIDORES DO ESTADO A QUE SE REFERE O DECRETO N.o', 45.982. DE
12' DE MAIO DE 1959.
CAP-íTULO

I

Da Finalidade

Art, 'V, A Divisáo de Orçamento e
Organização' (PO), diretamente subor-
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dinada à Presidência do IPASE, tem
as seguintes finalidades:

I - elaborar a proposta orcameutáría e acompanhar a .execução do
orçamento econômico-financeiro do
IPASE;

.

II - rever e avaliar periodicamente
as condições de tuncionarnento da ~
unidades administrativas;
!II - estudar e propor normas e
métodos de organização racional do
trabalho •.
CAPÍTULO TI

Da Organizapão

Art. 2. A PO estrutura-se da seguinte forma:
Turma de Administração
PO A
serviço de Orçamento
FOO
Serviço de Organização e Métodos
POM
Art. 3. 0 O FOO compreende:
Seção de Elaboração
~ . POE
Seção de Execução
POX
Art. 4.° A POE compreende:
Turma de Receita
POR
'turma de Despesa
POD
Art. 5.° A POX compreende:
Turma de Registros
POG
Turma de Análises
PON
Art. 6.° O POM compreende:
eeção de Planejamento e
Orientação
. . . . . . . . . . .. . . POP
Seção de Levantamento e
0

Anállses

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

POL

Art. 7.° Junto à Chefia da Divisão
funcíceiarão dois Assistentes: um para
os
assuntos de orçamento e outro
para os- de organização e métodos.
CAPíTULO TIl

Da Competência dos õraãos
Art , 8.') A Divisão de Orçamento e

Org amzação

(PO) compete:I - realizar estudos e promover os
necessárrcs levantamentos, que cohmern a" proposta orçamentária;
II - estimar as receitas e fixar as
despesas da Instituição, para efeito de
ínclusâo ns proposta orçamentária;
III - encaminhar à Presidência,
até o dia 30 de setembro de cada ano,
a proposta orçamentária para o exercício seguinte;

IV - acompanhar a execução orçamentária:
"
V - estudar e aperfeiçoar as téenicas de. elaboração e execução oreamentárias:
VI - realizar estudos e propor métodos de trabalho que visem à msror
eficiência •.a execução nas tarefas:
VII - prestar assistência aos "órgãos do IPA8E, no que se refere às
técnicas de organização e métodos d9
trabalho tendo em vista a máxíma
símplifícacâo burocrática;
VIII - submeter à. consideração fia
Presidência o resultado dos estudos
realizados e propor, inclusive, as previdências cabíveis.
Art. 9.° À Turma de Admínistraçãc
COA) - compete:
.
I - receber, protocolar e distribuir
o expediente dirigido à Divisão;
II - preparar despachos, corr~spo:n
dêncía e o expediente da Chef!:2. da
Divisão;
IH - prestar informações sôbre a
movimentação de processos entrados
na Divisão.
Art. 10. Ao" Serviço de Orçamento
(POO) compete:
I - promover a coleta dos elemen'tos indispensáveis às estimativas flas
receitas;
TI - providenciar junto aos órgãos
competentes a coleta
prevísõee
das despesas
das de aplicação de
capitais'
"~"V'\~;V
, IJI --.: reajustar as previsões ~"Q."~~
se refere o item anterior, de acôrdo
com a capacidade econômíco-Iínanccira da Tnstituiç: J e os Iímítes legais;
IV - condicionar as diversas despesas às disponibilidades de recamos
previstos para o exercício econômicof'manceiro ;
V - elaborar o programa anual de
trabalho, pelo qual se possa predeserminar os novos encargos e os que serão mantidos;
VI - apresentar, à Chefia da Divisão, até 31 de agôsto de cada ezercícío, a proposta orçamentária para
o exercício seguinte, devidamente
justificada:
VII - fornecer elementos Data o
Relatório da Divisão.
- .
Art. 11. A Seção de Elaporação
(POE) compete:
I - preparar a proposta orçamentária, até o dia 31 de julho, para o
exercício seguinte;

e
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II - conferir a classificação dos
elementos coligidos, os coeficientes estabelecidos e os critérios das estimativas;
UI - rever as estimativas das diferentes rubricas da Receita;
IV - examinar a situação econômico-financeira do exercício futuro,
em face das contingências previsíveis;
V - estudar a probabilidade de variações de preços e de encargos em
geral. com vistas à elaboração do
programa anual de trabatno, a que
se refere o' item V do 'art. 10;
VI - comparar as dotações propostas com as despesas realizadas nos
últimos exercícios.
Art. 12.
A Turma de Receita'
(POR). subordinada à Seção de Ela
boração, compete:
I - coordenar os elementos desünados às estimativas das diferentes
rubricas di), Receita;
II - classificar, nos ítens próprios.
os elementos coligidos;
IH - investigar os fatôres que influíram no comportamento de cada
espécie de receita na sucessão dos
exercícios;
IV - calcular os coeficientes de
variação nos últimos exercícios:
V fixar os critérios de estimativas, com base na observação da.quelas Investigações e variações:
,lI - elaborar o demonstrativo da
Receita.
Art. 13.
A Turma de Despesa
(POD) , subordinada à Seção de Elaboração, cOlnpete1
I - efetuar o levantamento dos
compromissos a serem incluídos na
proposta orçamentária;
II - -coordenar os elementos referentes às aplicações de capitais;
IH - observar as límítaçães legais
das despesas e de aplicação de capitais, na elaboração da proposta orçamentária;
IV - elaborar o demonstrativo da
Despesa e o de Aplicação de Capitais
Art. 14.
A Seção d? Execu.ção
(POX) compete:
I - controlar o empenho das des- /
pesas;
II - 'acompanhar a execução orçamentária;
UI - orientar os diversos órgãos
do IPASE no que respeita à execução
do orçamento.
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Art. 15. A Turma de Registros
subordinada à Seção de Exe~
cação, compete:
I - registrar as dotações orçamentárias;
II - registrar sistemática e, concomitantemente. com base nos documentos próprios, as sínteses das receitas e das despesas;
III - elaborar mensalmente o demonstrativo das receitas e das, despesas.
Art. 16.
À Turma de Análises
(PON) , subordinada à Seção de Execução, compete:
'
I - analisar o comportamento das
diversas rubricas do orçamento, no
decorrer do exercício;
II - pesquisar as causas das varíacões da Receita e da Despesa da
Instituição, para efeito das análises
aconselháveis;
III - informar em tempo hábil,
aos órgãos ínteressados, para as provídências cabíveis, a previsão da insuficiência das dotações fixadas para
atender aos encargos do exercício.
Art. 17. Ao Serviçc de Organização
e Método (POM) compete:
I realizar estudos que visem à
racíonalizaçâo da estrutura e dos métodos de trabalho da Instituição;
II - promover os levantamentos e
pesquisas que se fizerem necessárias·
e analisar seus resultados em face
das técnicas modernas de Administrãcão:
IÍI ~ opinar sôbre os projetos de
Instruções e de Ordens de Serviço
elaborados pelos diversos órgãos do
IPASE, no que respeita à organização
e à execução dos serviços;
IV
promover. periodicamente,
ouvidos os órgãos interessados, a revisão e a, consolidacâo dos atos de
regulamentação dos serviços:
V - orientar os diversos órgãos do
IPASE sóbre a jmplantação de novas,
rotinas e de novos métodos de trabalho;
VI - fornecer elementos para o
Relatório da, Divisão.
Art. 18. A Seção de Planejamento
e oríentação (POP) compete:
I - elaborar planos e roteiros, com
fases necessárias ao trabalho de levantamento e de análises;
II - mínutar, quando couber, com
base nos estudos realizados, Instruções e Ordens de Serviço;
(POG) ,
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III -- orientar os órgãos ínteressados quanto à implantação de novos
processos de trabalho;
IV orientar a elaboração dos
manuais de serviço de interêsse dos
diversos órgãos do IPASE;
V - elaborar e manter atualizados
manuais de organização do IP ASE;
VI - realizar estudos que visem à
melhor utilização do pessoal, do material, do equipamento e da área
do IPA8E.
Art. 19.' A Seção de Levantamentos
e Análises (POL) compete:
I
realizar levantamentos de
acôrdo com os roteiros previamente
estabelecidos pelo -Serviço;
II - analisar e relatar os resultados colhidos nos levantamentos efetuados;
lU - elaborar relatório dos dados
ooligidos e sugerir as medidas que
J1sem à simplificação do trabalho.
CAPÍTULO IV

Das atribuições dos Chefes, Assistentes, Encarregados e Serouiores

Art. 20. Ao Chefe da Divisão cabe:
I - dirigir e supervisionar os trabalhos da Divisão;
II - expedir Ordens -Internas .para a perfeita execução dos serviços;
li! - distribuir o pessoal pelos diversos órgãos da Divisão:
IV - propor a realização de serviços extraordinários;
V - propor o funcionamento, con1'orme as necessidades dos serviços,
de turnos de trabalho com horário
especial;
VI - atribuir nota de merecimento
aos servidores que lhe forem ímedíasamente subordinados;
VII' - elaborar, até 20 de dezembro
de cada ano, a escala de férias do
pessoal da Divisão para o exercício
seguinte:
VIII - resolver os assuntos relativos às atividades da Divisão, opinar
sôbre os que dependerem - de decisão
superior e propor, à autoridade competente, providências necessárias ao
andamento dos trabalhos, quando não
forem de sua alçada;
.IX ....;.. propor a adjudicação de ser.,iças técnicos a especialistas estranhos aos quadros de pessoal do
IPASE, quando nestes não puderem
ser recrutados, ou qusndo o exigir o

yolume ou a complexidade dos trabalhos;
X - orientar os diversos órgãos do
IPA8E, em assunto de sua competência:
XI -....: realizar, periõdíeamento, reuniões de Chefes subordinados à Divisão, para melhor coordenação dos
trabalhos;
XII presidir a elaboração da
proposta orçamentária:
XIII - cumprir e fazer cumprir
as deliberações superiores e as disposições dêste Regimento;
,
XIV - apresentar, anualmente, à
Presidência, relatório dos trabalhos
realizados pela Divisão.
Art. 21. Aos Assistentes cabe:
I - assessorar a Chefia da Divisão,
em relação às atividades de cada um
dos Serviços;
11 - coordenar os elementos para
o Relatório da Divisão.
Art. 22. Aos Chefes de Serviço e
de Se~áo cabe:
I - distribuir, pelos diversos setores, o trabalho a executar;
II - orientar e controlar a execução dos trabalhos que lhe estão
afetos;
III - propor medidas no sentido de
melhorar os métodos de trabalho;
IV - elaborar e manter atualizados os manuais de serviço do respectivo órgão;
V - informar e opinar em processos relacionados com as atividades do
Serviço ou da Seção;
VI - requisitar e distribuir material de expediente;
VII - assinar ou visar o expediente de competência do órgão:
VIII - atribuir nota de merecimento aos servidores que lhes estão
subordinados;
IX - zelar pela harmonia do grupo de servidores que dirige;
X - elaborar, até 15 de dezembro de cada ano, a escala de férias
do pessoal, para o exercício seguinte:
XI - cumprir e fazer cumprir as
deliberações superiores e as disposições dêste Regimento.
Art. 23. Aos Encarregad.os cabe:
I - dirigir as respectivas Turmas
de acõrdo com as atribuições e as
normas estabelecidas;
II - distribuir, aos subordinados,
os trabalhos a executar;
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TIl - propor à Chefia de Seção
as providências que se fizerem necessárias à boa marchá. do serviço;
IV - requisitar ao Chefe imediato
e material de expediente necessário
ao serviço.
Art. 24. Aos servidores cabe exeautar as tarefas que lhes forem atribuídas pelo Chefe imediato.
CAPíTULO V

Das Substituições

Art. 25.' Serâo substituídos, automàticamente, em suas faltas e impejfunentos eventuais, até 3D dias, meellante indicação do Chefe da PO e
Ilesignação do Presidente;
I - o Chefe da PO por um dos
Chefes. de Serviço;
II os Chefes de Serviço, por
Chefe de Seção subordinada;
III - Os Assistentes, por servidor
lIl.e qualquer dos órgãos da Divisão;
IV - os Chefes de Seção, preferentemente, por Encarregados de
Turma subordinada, ou por titular
tie órgão equivalente, na hierarquia
erganizacional da Divisão;
V os Encarregados de Turma,
~referentemente, por
servidor ímedia tamente subordinado.
t

CAPiTULO VI

Das Dtsposições Gerais

Art. 26. O cargo de Chefe da
PO e considerado de confiança do
Presidente do IPA8E e será provido
em comissão por meio de portaria.
Art.' 27. Aos Assistentes, Chefias
@1e .servíco e' de Seção e Encarre~ados de Turma corresponderão runeões gratificadas no Quadro de Pessoal da 1~ Se~ão do Orçamento.
CAPiTULO VII

Das

Disposições Transitórias

Art. 28. A Divisão de Orçamento
e Organização (PO) entrará em funcionamento efetivo, para a plena exesucâo dos encargos fixados neste Re~ento, 60 (sessenta) dias após a
• ata de sua instalação.

EXECUTIVO

DEORElI'O

N.9

45.983,
1959

DE

12

DE MAIO

DE

Altera a. estrutura e o Quadro de
Pessoal do Instituto de Previdência
e Assistencia dos Servidores do Estado e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 8,], item I, da Constituição; considerando as exigências da· Lei número 3.373, de 12 de março de 1953;
considerando o disposto no art. 19..
§ 1.<\ da Lei n,s 1.765, de 18 de de:zembro de 1952, e considerando Exposição de Motivos do Sr. Presidente
do Instituto de Previdência e Ar~1S
tência dos Servidores do Estado, decreta:
Art. 1.Q Fica criada, no Instituto
de Previdência e Assistêneía dos Se~:
vidore.s do Estado - IPASE, diretamente subordtnada à Presidência, a
Divisão de Orçamento e Organização
(PO) •

Art. 2.9 Fica alterado o Quadro
da Adminístraçâo Central e órgãos
Locais- l.'!o Seção do Orçamento parte Permanente do IPASE, com a

críação de 1 (um) cargo em comise das funções gratificadas se-

são

guintes:
1 2 -

Chefe de Divisão, CC-5;

Chefe de Serviço, FG-1;
Assessor, FG-2;
4: - Chefe de Seção, FG-3;
5 - Encarregado de TUlma, FG-5;
Art. 3.Q O preenchimento dos- cargos e funções criados por fôrça do
presente Decreto será feito por especialistas. portadores de títulos di. retamente relacionados com as atividades-fins da Divisão.
Art. 4.9 As despesas com a execução do disposto no presente decreto correrão à conta da Verba Pessoal
da l.~ Seção do Orçamento do IP]l-SE.
Art. 5.Q ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de maio de
1959, 138.9 da Independência e 71.9 da
República.
2 -

JUSCELINO KUBITSCHFX.

Fernando Nóbrega •
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DECRETO N ,9 45,984 DE 1959

DB

14

.GE M!\IO

Restabelece tumçiio de extranumerário
mensaiista da Tabela única de Extranumerário-mensalista do Ministério da Marinha.

O Presidente da Repúhiíca, usando
da atribuição que lhe confere o ar~igo 87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica restabeleci. da, a partir
de 3 de fevereiro de 1959,· na P~rte
Permanente da Tabela trníca ce Extranumerário-mensalista do Ministé-.
rio da Marinha, 1 função de Professor
de Ensino primário,' referência
23,
suprimida pelo Decreto n? 45.367, de
31 .de janeiro de 1959. pubücada no
Diário O [icial de 3 de
fevereiro de
195!}.
Art. 2.° t:ste decreto entrará em Vigor na data da sua publicação.
Art. 35' Revogam-se as disposicôes
em contrário.
.
Rio de Janeiro, em 14 de maio de
9
1959; 133 da Independência e 719 da
RepúblK2.
JUSCELINO

K!.UBITSCHE!C.

Jorge do Paço l1Ilattoso Maia.

DECRETO

N~ 45.985 MAIO DE 1959

DE

14

DE

N~ 45, 98u MAIO DE 1959

DECRETO

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica retificado () art 1fi do
Decreto ~c, 37 469. d'-l 13 de junno de
1955, para efeito de excluir-se o nome
de Antonio }'erreira Nç(hS e inchnrse o de José Pedro Neto.
Parágrafo único. A retificação de
que trata êste artigo prevalecerá a
pall'ü' de 15 de junho de 195-5.
Art. 29 :f:ste decreto entrará em vigor na Cata de sua publicação.
Arr 3" ftevogam-<;e as dL;:a.:;ti;0G:'.
em contrário.
Rb de Ianeíro, e.n !..;. Ijc 1118.)O d.e
1959; 138\'l da Independência e 71? da
Hepública.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Jorge do Paço Matioso Mata.

14

DE

Cria uma tuncão na parte suplementar da Tabela umca de ExtrrLnumerario-mensaustii do Ministério a(J.
Fazenda,

O Presidente da República, usando
da atribuição que 'lhe confere o artdgo 87, item I, da Constituição e dando cumprimento ao Acórdão prolata-

do pelo Egl'égio Tribunal Federal de
Recurso na Apelação cível n~ 7.718,
do Distrito Federal, decreta:
Art. 10 Fica criada, na parte Suplementar da Tabela única de Extl'aEU.nerário-mensalísta do Ministério da
Fazenda, a partir de 13 de abril de
1955, uma função de Escrevente-dactilógrafo. referência 22, na qual é rt:admitida, a partir daquela mesma
d~ta, Diva de Cerqueíra e SilV;3, do
\Tasciu!ento. em virtude de decísão judicial.

Art. 'l/i Ê:ste decreto entrará em vigor
na data de sua publícação, revogadas
as disposições em contrário.
Ri') de .laneiro, em 14 de maio de
1959'; 138 9 da Independência e 71<' da
República.

,

Retifica o Decreto- n'? 37.469, de 13 de
[urüio ele 195q, que alterou as TaZJelas Numéricas ES'Pe~iais de ExtJ'(j.numerário-mensalista da DÜ':2f;Qi"Ía
do Pessoal da Marinha e da Diretoria de Intendência da Marinha,
ambas do Ministério da Marinha.

DE

•JUSCELINO KUBITSCHEK.

L ucas Lopes.

DECRE'!O N(> 45.987
MAIO DE 1959

DE

14

DE

Autoriza a cessão gratuita do terreno
que menciona, situada no Município
de -Esctuia, no Estado de Pernam-

buco.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECHETO N<' 45. g88 MAIO

DE

DE

14

DE

1959

Concede reconhecimento a curso

O Presidente da República, usando da' atribui-ção que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 14, da Lei número 775, de 6 de agôsto de 1949,
decreta:
Artigo único. f': concedido reconhecimento ao curso de auxiliar de
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enfermagem da Escola de Enfermagem anexa à Faculdade de Medicina' de Ribeirão Prêto, situada na cidade do mesmo nome e mantida pelo
Govêrno 'do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 14 de maio de
1959; 133'.l da 'Iridependêncía e 710 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO N9 45 _989 - DE 14
MAIO DE 1959 '

DE

Concede
reconhecimento ao CU1'SO
de auxiliar de enfermagem da Escola de Auxiliares de Enfermagem
do l!:spírito Santo.

O Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, e
110S têrmos do artigo 14, da Lei número 775, de 6 de agôsto de 1949,
decreta:
Artigo único. 11: concedido reconhecimento ao curso de auxiliar de
enfermagem da Escola de Auxiliares
de Enfermagem do Espírito Santo,
srtuada emVit6na e mantida pelo
Govêrno do Estado do Espírito'
Santo.
Rio de Janeiro, 14 de maio de
1959; 1330 da Indep endência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUS:T.TSCI-IEK

Clovis Salgado

DECRETO N.c 45.990 ,

MAIO DE

1959

DE

14

DE

Autoriza o funcionamento de Curso

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .tern I, da Constituição, e nos
têrrnos .ro art. 23 do Decreto-lei número ~21, de 11 ('~e maio de 1938, deereta:
Artigo único. E' concedida autorízação para o funcionamento do Curso
de Didática da 'Faculdade de Filosofia, Ciências '- Letras do Espírito
Santo, mantida pelo Governo do Estado e situada na cidade de Vitória.
Rio de Janeiro, em 14 de maio de
1. 9; 138.° da Independência e 71.9 da
República.
JVSCELlliO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO W' 45.991 .
MAIO DE 19-59

DE

14

DE

Concede à "Ruias Aéreas de Colômbia Limitada "RAS"
eutoruzacao
para funciona?" na República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 8"7, inciso I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto nv ;35.514. de rs
de maio de 1954, decreta:
Art. 19 E' concedida 'à Rutas Aéreas de Colômbia Limitada liRAS"
- Sociedade comercial, com sede na
cidade de Medellin, Departamento de
Antíóquía, Colômbia, autorização para funcionar na República, com os
estatutos sociais que apresentou e
com o capital destinado às suas operações no Brasil estimado em duzentos mil cruzeiros
(Cr$ 20Q .ú{)(}.{}ü)
consoante resolução de sua Diretoria,
de 28 de agôsto de 1958.
Art. 29 Os Estatutos eocinis, como
os demais documentos exigidos por
lei, acompanham a publícação dêste
ato,
~
Art. 3l;l Fica entendido que o exercicio efetivo de qualquer atividade da
"Rutas Aéreas de Colômbia Limitada "RAS", no Brasil, relacíonada com
o serviço de transporte aeren, regerse-á pelo Acõrdo de Transportes Aéreos assinado entre o !3r;Cl,sil e a Colômbia, e pelas leis, regulamentos e
demais atos que no Brasil regulam
êsses servícos.
Art. 49 -Ficam ainda estabelecidas
as seguintes condições:
I - A sociedade "Rutas Aéreas de
obrigaOolômbia Limitada "RAS"
da a manter permanentemente um
representante geral no Brasil,' com
plenos e limitados poderes para. tratar e derínítívamente resolver as
questões que se suscitarem, quer com
o Govêl'no. quer com particulares;
podendo ser
demandado e receber
citação inicial pela sociedade.
.
n - Tedos os atos que a sociedade praticar no Brasil fícaráo sujeitos
unicamente às leis e regulamentos e
à jurisdição dos tribunais brastleíros,
sem que, em tempo algum, possa a
referida empresa reclamar qualquer
exceção ou imunidade fund2drt em
seus estatutos, cujas díspostções não
poderão servir de base a qualquer leclamação ,
TIl A sociedade 1110 ponerá
realizar no Brasil quaisquer dos seus
é

230

ATOS DO PODER ExECUTIVO

objetivos, ainda mesmo constantes
dos seus Estatutos, mas que' sejam
privativos de sociedade nacionais e
~edados às estrangeiras, sendo
que
só poderá exercer os que dependam
de prévia permissão governamental
depois de obtê-la e sob 2,S condições
em que fôr concedida.
IV - Fica dependente de autorização do Govêrno, para efeito c.e funcionamento no Brasil, qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cassada a
nuto.i.·l~a(;ão
para funcionar na República se Infringir esta cláusula.
V - A presente autorização é dada
sem prejuízo de achar-se a socíeda..de sujeita às disposições legais vigentes, especialmente as retereutes ns
sociedades comerciais.
VI - A infração de ~:"JUalqun· das
cláusulas para a qual não exista cominação especial, será punida com a
multa de dez mil cruzeiros (Cr$ ....
10.000,(0) a cinqüenta mil cruzeiros
(Crs 50.000,{){l), sendo que, em caso
de reincidência, poderá ser cassada a
autorização concedida pelo - Decreto
em virtude do qual foram estabelecidas as presentes cláusulas.
Rio de Janeiro, em 14 de maio de
1959; 133<:1 da Independência e 719 da
RepúbJ.ica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

DE

14

JUSCELINO

DE

Autoriza a concessão de suprimento
de recursos à Comissão de Marinha' Mercante e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere oart. 87,
item I, da Constituição e atendendo
ao que consta da Exposição de Motivos nv 45'u, de 13 do corrente mês,
do Ministério da F'azenda, decreta:
Art. 19 Fica a comissão de Marinha Mercante excluída' das dísposícões do parágrafo único do art. 99
do Decreto nv 45.363, de 29 de janeiro
de 1959, podendo o Ministério da Fazenda conceder-lhe suprimento
"e
recursos, nos têrmos do § 19 do artigo 48 do C6Jigo de Contabilidade
da União, até' o limite de Cr$ ...
14.020.000,00
(quatorze milhões e

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Lucia M eira
,DECRETO N~ 45. !t§3 - D E 14
MAIO DE 1959

DE

Autoriza o Mimstro àa fI'a~enda a att1·
garantia âo Tesouro Nacional a
prestimo a ser concecLido i! B,.azllzan

em-

'l'raction Light

Francisco de Melo.
DECRETO N° 45.992 MAIO DE 1959

vinte mil cruzeiros), a fim de habilitar a referida' Comissão a atender
a despesas com reajustamentos salariais.
Art. 29 O MinistérÍo da Viadio e
Obras pú.blicas incluirá no Plano de
Economia a que se refere o art. 1.
do Decreto nl? 4:>.363, de 29 de janeiro
de 1959, a importância neeessâría ~
ccmpensacão dos encargos decorreutes da disposto no art. 10 do presente decreto e promoverá expediente
para concessão da crédito destinada
I:l, regularizar a despesa de que tra'.:t
êste decreto.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em víaor na -data de sua jmbtícaçãe,
ficando revogadas 2.S disposições eM.
contrário.
Hio d~ Janeiro. em 14 de maio d~
1959: 1~2(1 da Independência e 719 da
República.

mui

POWe1".

O Presidente da RepúbUca, usands
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I; da Constituição, e nos
têrmos do art. 1Q (la Lei n? 1.518, de
24 de dezembro de 1951. e dos artigos gQ, 22 e 23 da Lei nÇl L 628, de ~.
de junho de 1952. decreta:
Art. 19 Fica o Ministro da Fazend~
autorizado a dar a garantia do Tescu1'0 Nacional à operação de crédito de
US$ 11.6'Ü{)-,GOO:üO (onze milhões e seiscentos mil dólares). a S-3r contratada
entre a Brazílian Traction Light and
Power e o Banco Internacional de H.econstrução e Desenvolvimento, destinada a aumentar a capacidade de geração e distribuição de energia elétrica nos Estados de São Paulo e Rio
de Janeiro.
Art. 2(> caberá
Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, como
agente da União, fiscalizar a aplicacão do financi.amento, a sub-rogação
ém todos os direitos e garantias dadas, pela entidade financiada, ao organismo financiador, cabendo à emprêsa os encargos usuais de operações

ao

Aros

DO
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do gênero, segundo as condições comumente adotadas pelo referido Banco.
Art. 39 Este decreto entrará em vigor na datá de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
J.1.10 de Janeiro, em 14 de maíe de
195f>; J.38 9 da Independêncla e 11'? da
Repllblica.
JUSCELINO Kun:::TSCHZIl:..

Lucas Lopes.
DECRETO N. Q 45.994 - DS 15
DE MAIO DE 1959
Transfere, sem aumento de despesa,
iunção da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
da Guarnicão Militar de Fernando
de N aranha, para idêntica tabela do
Estabelecimento de Subsistência da
7l"!o Região Militar, ambas do Ministério da Guerra.

tigo 87, item I, da Constituição. deereta:
Art. 1. Q Fica transferida. com _
respectivo ocupante, Severino Pinheiro Amarante, uma função de
Artífice, referência 22, excedente, ~
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Guaruícão Militar de Fernando de Noronha.
para idêntica tabela do Estabelecrmente de Subsistência da 7. ~ Regü'".
Milrtar. também em caráter exceden"tê, ambas do Ministério da Guerra..
Art. 2. Q Este Decreto entrarã
em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J2-neíro. em 15 de maio de
1959; 138.l? da Independência e 71."
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK:

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

DEGRE"TO N. Q 4-5. 9S5 --

Henrique Lott

DE

15

De MAIO DE

1959

Altera totação do Ministerio da Guerra

O Presidente da República, usando à8.S atribuições que lhe confere
o art. 37, item l, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica alterada a lotação numérica das repartições atendidas pelos Quadros Permanente e 'Suplementar do Ministério da Guerra.
aprovada pelo Decreto número 41.259, de 8 de abril de 1957, para efeito
de ser desdobrada a lotação atual do Depósito Central de Armamento canil
o Depósito Central de Munição e fixar a previsão para o Colégio Militar
de Curitiba. de acôrdo com a tabela anexa.

Art. 2.9 :f::ste decreto entrará em vigor na data de sua punlicaçâo .
Art. 3. '?

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de JaneIro, em 15 de maio de 1959;
71 ç da República.

133.9 da Independência e

JUSCELINO KUBITSCHEK

II enrique LoU
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TABELA A QUE SE REFERE O A-"R.TIGO 1. 9 DO DECRETO
N. ÇI 45. 995~ DE 15 DE :M·AIO DE Hl59

I
I

REPARTIÇóES

LOTAÇãO

,I

i Q. P.

\ 'Q.

\

\

I
I

Deposito Central de Armamento:

!

I

Cargo de carreira:

II

I .'

Al'tifice

«r .•.• '..•.•.••.••••• -1

Auxiliar de Portaria
"
Escriturário e Oficial Administrativo
Total

."

"

I

"
"

I
,/

Auxiliar de Portaria
_
FJScriturário ou Oficial Administrativo
"

I
I

1

1

"

1

1

I

I
I

Colégio Militar de Curitiba;
". "

ESC1'iturário e Oficial Administrativo

"

.'

4

1

i
I

Total

1

I
DEORETO N.9 45.996 DE MAIO DE

DE

15

1959

Dispõe sõbre as f.unções de DiretorGeral do Pessoal da -Aerotuiutica e
do Centro Técnica da Aerotuuitica:

-

O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 'o axtigo 87, item I, da Constituição Fc-'
deral, e tendo em vista o disposto no
art. 16 da Lei n 9 2.999, de 11 de dezembro de 1956, decreta:

1
5
6

i

2

I
I
I

2

I
I

I
I

l

Cargo de carreira:
Datilógrafo

I
I
I
i
I
I
I

I
I
I

'

Total

2

I
I

Depósíto Central de Munição:
Carço' de carreira:

2

1

l

!

"

s.

I

I

1

8

I

12

I

1
1 _ _.:.--,

Art. 2. ~ O presente decreto entrara.
em vigor na data de sua publicaçáo..
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de mala de
1959; 133.9 da Independência e 71 9 '
da República.
JUSC!'i:L:!NO

KUBITSCHEK.

rrnnctsco de Melo.
DEORETO N.

Q

45.997 -

DE

15

DE :r.IAIO DE 1959
Art. 1Çl As funções de DiretorGeral do Pessoal da Aeronáutica e de
Transfere iunção da Tabela Numérica
Diretor-Geral do centro Técnico da
Especial de Extranumerário-mensaAeronáutica são exercidas por Majm'lista do Destacamento de 'Base'
Brigadeiro ou Brígàdeiro-do-Ar do
Aérea de Campo Grande para o
Quadro de Oficiais Aviadores, do
Hospital de Aeronáutica dos Ajoti.Corpo de Oficiais da Aeronáutica.
sos.
Parágrafo único. O Diretor-Geral
do Centro Técnico da. Aeronáutíea
o Presidente da República, usando
será, de preferência, da categoria de
da atribuíção que lhe., confere o arEngenheiro de Aeronáutica.
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tigo 87, item I, da Constituição, d.-e-:
ereta:
Art. 1, Q Fica transferida uma
f~nç~o dlÇ Bombeiro Hidráulico, referencia 18, ocupada por José Lins de
Vasconcelos, da Tabela Numérica Especial ele E.,."{tranumerário-mensa1i3ta
do Destacamento de Base Aérea de
campo Grande para a do HospitlÜ
de Aeronáutica dos Aronsos.
Art. 2Q~súe decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em CU!ltrárío.
Rio de Janeiro, em 15 de maio de
1959; 138. Q da Independência e 71. \I
da República.
.
JUSCELn<O

KUBITSCHEK.

Francisco de Melo,

DECRETO N'? 45.998
MAIO

DE

DE

15

DE

1959

Retifica o art. 1Q do Decreto número 40 ..761, de 15 de janeiro de 1957.

O Presidente da República; usando
da atríbuíção que ll1e confere o artigo 8"7, nv L da Oonatítuiçáo e nos
termos do Decreto-lei n 9 1. 985, de '29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) e tendo em vista o que consta
do DNPM - 48·,59, decreta:
.AI't, 10 Fica retificado o artigo primelro (1Q) do Decreto número quarenta mil, setecentos' e sessenta e um
(40.761), de quinze (15) de janeiro
de mil novecentos e einoüenta e sete
(1957), que passa a ter a- seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Antônio Ermírio de Moraes a
pesquisar minérios de zinco, cobre e
chumbo em terrenos de propriedade
dos espólios de Isídoro José Brandão
e 'Ana Rita -oarvalno. nos lugares denominados Espigão das Minas, \ 'Fa~
zendas do Ouro Podre e Salobo, distrito e município de Vazante, Estado
de Minas Ge:r<l.is, na' área definida
no art. 19 do Decreto n? 40. 'i61. de
15 de janeiro de 1957, diminuída daquela que compreende as terras descritas na escritura n? l,7S0, lavrada
às tõlhas 96 v. do livro 6-32, em 30
de julho de 1957, no cartório do 24°
Ofício de Notas da Justica do Distrito
Federal, de .;>ropriedade- de Domício
Gondim Barreto. terras estas .ue assim se caracterizam: "começa
no
marco cravado na cabeceira da ver-

tente do Cedro, por esta abaixo até
a confluência do córrego do Ouro
Podre, por êste acima, dividindo com
a Fazenda Ouro Podre, até o marco
cravado na Bocaina do Cedro, dêste
em rumo à Ponta da Serra do Ouro
Padre, pela Serra a fora, até a Bocairia da Roça no marco ai cravado;
deste segue à esquerda, pela linha
divisória em reta até à estrada de
automóvel da Vargem brande, dividindo até aí com a Fazenda Ouro
Podre; seguindo dêste, dividindo com
José .Alves Pereira. em rumo à cabeceira da Grata do Hilário, a cem metros (100 rrn de distância da cêrca
de arame do pasto do mesmo conrínante ; por esta grata abaixo ate l)
Córreg-o dos Brandõcs, por êste abaixo até a grata que serve de tapume
do dito pasto, por esta acima até o
canto da cerca de arame no espigão do Córrego dos Brandôes, por êste
acima divíndindo com os continantes .João Coelho da Silva, I .roseüna,
Cecília e Albertina, nos tapumes cio
pasto de Dona, Ormenzina e seus filhos. até alcançar a cêrca de arame
dos mesmos; seguindo à esquerda pela
cêrca de arame a fora. atravessando Ú'
espigão, até a cabeceira do Córrego
do Morro Grande, 'onde fecha a referida eêrca: desta, em rumo do marco cravado no alto da Serra; dêste
dividindo; com o antigo espólio de
Joaquim de Moura. em rumo ao marco cravado na Bocaina da estrada da
Serra de Ouro Podre, dividindo com
terras de Vi!'~ílio Machado; dêste.
em rumo ao marco n Q 17, cravado na
Serra do. E1xo Quebrado. dividindo
com o espólio de Francisco de Carvalho; dêste rumo dezoito graus Noràl"'ste 08!? NE), dividindo com terras de herdeiros de Emílio Alves P.,iOf=:,
até o marco onde teve comêco .
, Art. 29 Ficp,m mantidas as demais
disposições dos artigos do referido
Decreto. que passarão a fazer parte
integrante do presente.
Art. 39 A presente retificação de'
Decreto não fica sirieita ao pagamento da taxa prevista pelo art , 17 do
Código de Minas.
Art. 4Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 1959;
1339 da Independência e 719 da República.
JUscELIno

KUBITSCHEK

Mario M eneçhetti
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DECRETO N'? 45. ggg MAIO DE 1959

i!.. toriza

O

DE

15

DE

cidadão brasileiro Domicto

Goruiim. Barreto a pesquisar tnmerios de zinco, chumbo e cobre no
município ãe Vazante) Estado ae
Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 37, nv T, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n'? 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Domício Gondim Barreto a
pesquisar minérios de zinco, chumbo
e cobre em terrenos de sua propriedade, encravados na Fazenda do saíobo,
no lugar denominado Serra do Ouro
Podre e situados no distrito e município de Vazante, Estado de Minas Gerais, numa área de quatrocentos e
vinte hectares (420 ha) , delimitada
por um polígono irregular que tem
um vórtice coincidindo com o marco
cravado na Bocaína da Roça (que é
o mesmo a que se refere a escritura
119 1. 780, lavrada a fls. ,96v, do livro
602, no Cartório do 249 Oficio de No.fas da Justiça do Distrito Federal)
e. os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e sessenta metros
e cinqüenta centímetros (7GO,50m) ,
'Quarenta e sete graus e trinta e dois
minutos sudeste (4'70 32' SE); mil e
quatrocentos' metros (l.400m), sessenta e quatro graus e dez minutos
sudoeste (64'? 10' SW); trezentos e
vínte -e seis metros (325m), sessenta
€ dois graus e quarenta e cinco minutos noroeste (ô2° 45' NW); três mil e
trinta e três metros e oitenta centímetros (3. 033,8úm), três graus e quarenta minutos nordeste (3 9 ~O' NE);
mil e vinte e dois metros (l.022mj,
quarenta é seis graus e quarenta ccinco minutos nordeste (4,69 45' NE);
mil duzentos e cinqüenta e dois metros (1.252m), trinta e cinco graus e
dezesseis minutos sudeste (359 Hi' SE) ;
pelo divisor de águas da Serl'a do
Ouro Podre até alcançar o vértice ínícíal.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230,' de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que

se refere o art. 2'? do citado Rezulamenta ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Naciong,l de
Pesquisas.
Art. 2Ç1 O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil e duzentos cruzeiros CCrS ....
4.200,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos, a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral
do Ministério da Agricultúra.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .ranetro, 15 de maio de 1959;
1389 da Independência e 71" da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mátio Meneghetti.

DECRETO NQ 46.000 MAIO DE

DE

15

DE

1959

Concede permissão em caráter permanente à Tecelagem 'rexuua S. A.
(seção de retorção e benejiciamen-.
to de fibras têxteis), com sede em
São Paulo, Capital, para funcionar
aos domingos e nos feriados civis e

--

relutiosos,

Ainda não foi pubücado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DEORETO N? 46.001 -

I:(E

15

DE MAI~

DE 1959

Aprova

alterações introduzidas

nos

Estatutos. inclusive aumento do capital-social da Companhia de Seçu1"OS "Crueeiro do Sul".

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,· inciso T, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv '2.063,
doe 7 de março de 1940, decreta:
Al't . 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos ESt2.tutos, inclusive aumento do capital social de
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros) , para Cr$ 2O. 00O. 000,00
(vinte milhões de cruzeírosi , da Companhia de Seguros "Cruzeiro do Sul",
com sede nesta Capital, autorizada a
funcionar pelo Decreto n- 9.139, de
30 de.marco de 1942, conforme deliberações das Assembléias Gerais Extra-
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ordinárias realizadas em 29 de setembro, 26 de dezembro de 1953, e 23
de fevereiro do corrente ano.
Art. 2Q A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 1959,
138 Q da Independência e 71Q da Pvepública.
.
JUSCELINO KUnITSCHEK

Fernando Nobreça .

DECRETO N9 46.002
:n:IAIO DE

DE

15

DE

1959

Aprova o Regulamento do
Brasileiro do Sal

Instituto

o Presidente da República. 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 49 ,
letra "a", da Lei n 9 3.137. de 13 de
maio de 1957, decreta :
Art. 1<? Fica aprovado o Regulamento do Instituto Brasileiro do Sal
(IBS) que com êste baixa. assinado
pelo Ministro do Estado dos Negódos do Trabalho. Indústria e Comércio.
Art. 29 ltste decreto entrara. em
'Vigor na data de sua publicação. revogadas
as dtsposícões em contrárío.
Rio de Janeiro. em 15 de maio
de 1959, 1330 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lones
Lucio Meira

Mario 1Vleneçhetti
Fernando Nóbrega

REGUI.1AMENTÜ

DO

INSTITUTO

BRASILEIRO DO SAL
CAPíTULO

I

Da Finalidade.

Art. 19 O Instituto Brasileiro do
Sal (I. B. S. ), criado pelo Decreto-lei
n 9 2.300, de 10 de junho de 1940, e
reorganizado pela Lei n 9 3. 137. de 13
de maio de 1957, entidade autárquíca, com personalidade jurídica de
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direito público, patrimônio prôprto e
autonomia administrativa, sede e
fôro na Capital da República, vinculada ao Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio e. com jurisdição em todo o território nacional..
é o órgão de intervenção do Estado
na economia salineira.
Art. 29 Para atender às suas finalidades, incumbe ao Instituto Brasileiro do Sal:
a) organizar os registros das salinas. das minas de salgema, dos produtores, rebeneficiadores, exportadores e dos estabelecimentos da indústria de produção e transformação de sal. bem assim dos armadores e demais transportadores dêsse
produto.
b) assegurar o equilíbrio da produção de sal com o seu consumo;
C)
manter a estatística ela produção. do consumo, dos preços e dos
estoques, bem assim da capacidade,
anualmente planificada, dos meios
regulares de transporte. registrados;
d) promover a racionalização da
produção, o aperfeiçoamento e contrôle da indústria e comércio' de sal,
adotando ou sugerindo aos órgãos
competentes da União, dos Estados
e Municípios tôdas as providências
adequadas :
e) padronizar os tipos de sal, para
consumo interno e externo:
f) estabelecer cotas e fixar preços
do produto:
g) regular a distribuição do sal
em tôdas as regiões do pais e promover os meios para facilidade de
transporte, notadamente aos salineí1'08 que não são armadores:
h) estimular a aquisição de navios
e demaís veículos apropriados ao
transporte permanente de sal:
i) estimular a ínstalacâo de armazens ou depósitos de ss.l, em qualquer parte do território nacional:
1) difundir, de maneira sistematizada. as vantagens do uso e da aplícacão do sal:
k) desenvolver atividades para a
obtenção de mercados internos e ex-

rernos :

l) fomentar a Iabrrcacâo de
sal
para
consumo nas regiões' atingidas pelo
bócío endêmico e pela malária;
m) estimular a ínstalacão de fábricas de embalagens para sal:
n)
incrementar e financiar os
agrupamentos de pequenas salinas
em unidades tecnicamente organizadas e atuando sob a forma de cooperativas;

iodado e do sal cloroqumado,
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o) incentivar a organização de
eooperatívas e sindicatos, prestando
àquelas assistência técnica e rínaneeira ;
p) promover assistência social aos
trabalhadores das salinas;
q)
firmar convênios, acôrdos e
contratos com entidades públicas ou
privadas;
T) adquirir, em situações anormais
do mercado, para revender sem lucro e mediante prévia autorização do
Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, a quantidade de sal necessária a assegurar o abastecimento de qualquer região ou impedir o
encarecimento do 'produto em qualquer parte do território nacional;
s)
adotar, dentro das limitações
legais, tôdas as medidas e providências necessárias ao atendimento de
seus objetivos;
t) contrair, com a aprovação do
Conselho Deliberativo, empréstimos
até o limite de Cr$ 100.ünO.ot}o,OO
(cem milhões de -crnzeíros », junto
ao Banco do Brasil S. A. , Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Caixa Econômica Federal,
para financiamento, amparo e defesa da produção e indústria do sal,
dando como garantia a taxa constante da letra "g", do art, 81? da
Lei nv 3.137', de 13 de maio de 1957;
U) incentivar e auxiliar a industrialização das águas mães das salinas e das jazidas da salgema, na
produção de sub-produtos que interessem à Economia Nacional.
CAPiTULO

Da

I I

Organização e Competência dos
órgãos

Art. 39 O Instituto Brasileiro do

Sal compreende:

Conselh.o Deliberativo (C .D.)
Presidência (P. )
1) Gabinete
2) Divisão de serviços GeraiG (D.

I -

n -

S.

G.)

Seção de Administração (S. A.)
Turma da Comunicações (T. C.)
Seção de orçamento. (S. O.)
Tesouraria (T . )
Seção de Assistência socíal (S.
A.

S~)

.

Seção de Estatística e Documen-'

taçâo

3)

(S.E.D.)

Divisão Técnica (D. T. )

EXECUTIVO

Seção de Estudos Técnicos e Econômicos (S.E.T.E,)
Seção de Fiscalização e Cadastro
<S.F.C. )

Delegacias Regionais
Postos Fiscais
Art. 41? O Instituto Brasileiro do
Sal será dirigido por um Presidente
nomeado, em comissão, pelo Presidente da República,
Parágrafo único. O Presidente do
Instituto Brasileiro', do Sal não poderá participár da direção ou gerênda de emprêsa ou sociedade organízada.. para produção, beneficiamento,
exportação, transporte e comércio do
sal.
Art. 59 As Divisões terão Direto~·
res: o Gabinete do Presidente, Ohefe 'de Gabinete; as Seções, ohefes: as Delegacias, Delegados Regionais e os Postos Fiscais e a Turma.
de Comunicações, Encarregados.
~
li? Os .Diretores serão nomeádos, em comissão, pelo Presidente do
Instituto Brasileiro do Sal.
4)

§

2°

Os Chefes, Delegados e En-

carregados serão designados pelo
Presidente do Instituto, mediante
proposta dos respectivos Diretores de
Divisão e escolhidos dentre os servidores do L B. S-: '
~
31? O Chefe de Gabinete será
designado pelo Presidente. do I.
B. S.

Art. 6° O Conselho Deliberativo
e os Diretores de Divisão terão Secretários escolhidos dentre os servidores do LB.S. e por êles cJ.esignados.
Art. 79 Ao pessoal que serve ao
Gabinete poderá ser concedida gratificação de representação,
Art. 8Q OS órgãos que integram o
Instituto Brasileiro do Sal funcionarão harmónicamente - articulados,
em 'regime de colaboração, sob a
orientação do Presidente.
.art. 91? O r. B. S. exercerá as
suas atríbuiçôes nos Estados por ínterrnédío de Delegacias Regionais e
Postos Fiscais.
Seção I
Do

Conselho

Deliberativo

Art. 10. O Conselho Deliberativo
será. constituído pelo Presidente do
Instituto Brasileiro do Sal e oito
Delegados: respectivamente, dos Estados do Rio Grande do Norte, Rio
de Janeiro, Ceará e Sergipe e dos
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Ministérios do Trabalho, Indústria e
mente, quando convocado pelo Presicomércio, da Fazenda, da Agriculdente ou pela maioria de seus memtura e da Viação e Obras Públicas.
bros;
§ 19 Os Delegados dos Ministérios
C) emitir parecer, dentro de trinta
serão nomeados, em comissão, pelo
dias, sôbre as Contas e Relatório do
presidente da República,
Presidente, relativos ao exercício an§ 29 Os Delegados dos F....stados seterior, e sôbre os Planos de Admi-,
rão indicados pelos respectivos Gonístracão a serem executados
no
vernos e exercerão as, funções por
exercício seguinte, e bem assim, apro3 (três) anos, podendo ser reconduvar o Orcamento até 30 de novembro
zidos. por mais .im período.
e fiscalizar a sua execução;
§ 39 O Conselho Deliberativo só nod) propor a criaçâo, transferência
derá funcionar com a presença da
ou extinção, de órgãos do IBS, ao
maioria de seus membros.
Presidente da República, através do
§ 49 O Presidente vota e desemM.T.I.C.;
pata pelo voto de qualidade.
e)
aprovar convênios, acôrdos . e
Art. 11, Tôdas as decisões do Concontratos que devam ser assinados
selho Deliberativo deverão constar de
relo Presidente do Instituto Br:: :'iResolucões a serem transcritas nas
1ei1'0 do Sal;
respectivas Atas e publicadas no Diâj) deliberar sôbre realização de cperio O jicial da União, para os fins
rações de crédito ou de financiamenprevistos no art. 31 da Lei n 9 3. 137
to' e sôbre concessões de emprésticitada.
mos ou auxílios;
§ 1<? Das decisões do Cànselho Deg) fixar, anualmente, os
preços
liberativo caberá recurso. no prazo de. do sal, o total das entregas ao contrinta dias o seu efeito suspensivo,
sumo no território nacional e a~ conara o Ministro do Trabalho~ Indús- . tas do,'; F..stados e respectivas salinas:
iria e Comércio.
h) adotar ou sugerir providências
~ 29 As Atas das sessões, depois
nos casos de falta ou insuficiências
de aprovadas, serão assinadas pelos
do produto para consumo em qualmembros presentes à sessão e pelo
quer Estado;
secretárío.
i) aprovar os planos de distribui~ 39 Os serviços administrativos
ção de sal .odado e de sal cloroqutdo C . D. ficarão a cargo do Secrenado nas regiões atingidas pelo bótário do Conselho e do Gabinete da
cio endêmico e pela malária;
Presidência.
.
j) estabelecer os tipos de sal, que
poderão ser objeto de comércio inArt. 12. Os membros do Conselho
terno e de exportação:
I
Deliberativo que forem servidores pú1c) regular as transferências de coblicos ou autárquicos exercerão a funtas no mesmo Est~do e de registros
ção no Instituto Brasileiro do Sal
de salinas:
sem prejuízo de seus cargos ou fun1) aprovar os planos de anlícacão
ções,
de receita com destinacão especial;
Art. 13. O Conselho Deliberativo
m)
autorizar. nos casos regularelegerá dentre os Delegados um que
mente previstos, modificações em saexercerá as funcões de seu Vice-Pre-· linas;
sídente .
n) julgar. em serrunda
Instância,
Parágrafo único. Incumbe ao Viceos nrocessos de' infracâ..Q da legislaPresidente substituir o Presidente nos' ção . salíneira;
.
seus impedimentos eventuais e tempoo) .fixar as condições de importaráríos ,
cão do 53,] estrangeiro indispensável
Art. 14.- O Conselho Delíberativo
ao abastecimento de Municípios sibaixará ínstrucões internas dispondo
tuados em regiões afastadas dos porsõbre a organízaçâo dos seus servitos mar ítimos. enquanto persistirem
ços e funcionamento.
dificuldades de comunícacâo ou desvantagens de preços para a colocação
Art. 15 São a.tribuícões do Conselho Deliberativo:
do produto nacional;
a)
baixar rcsolucões para a perp) solicitar ao Presidente da Refeita -execução das 'leis e regulamenpública. por intermédio do Ministro
tos, na parte referente à economia
do Trabalho. Indústria e Comércio.
salíneíra: '
permissão para' que navios estranà) reunir-se ordinàríamente
uma
geiros, em casos de comprovada devez por semana e,' extraordínàríaficiência do serviço de ' cabotagem,
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efetuem temporàriameute transporte
de sal entre portos nacionais;
q)
deliberar, dentro de sessenta
dias, sôbre representações, memoriais,
recursos e reclamacões relativos a
assuntos de natureza econômica e
compreendidos nas atividades do Instituto Brasileiro do Sal.
Seção II
Do Gabinete da Presidência

Art. 16. O Gabinete da Presidência
terá um Procurador de 1~ Categoria,
anr Procurador de 3~ Categoria, um
Assistente Administrativo da Presidência
Auxiliares de Gabinete.
Art. 17. Compete ao Gabinete:'
à) cooperar no estudo e execução
das providências de ordem administrativa e jurídica, submetidas fi, decisão ou parecer da Presidência;
b) colaborar no preparo dos relatórios, planos de administração e demais assuntos da competência da Presidência;
,
,
C)
executar os trabalhos de pesquisa, informações, investigações e
instrução de processos, que lhe sejam
comeüdos pela Presidência;
d) preparar e expedir a correspondência da Presidência, providenciando os serviços mecanográficos necessários:
e)
controlar os processos e do~
cumentos em trânsito no Gabinete e
submetidos à apreciação do Presidente do lBS.
Seção In

e

Da Divisão de Serviços Gerais
.
(D. S. G.)

Art. 18. A Divisão de Serviços Gerais (D.S.G.) compdete orientar e
coordenar as atividades de pessoal,
material, mecanografia, documentação, estatística, publicidade, orçamento, contabilidade. tesouraria e serviços de assistência social.
Art. 19, A S. A. compete:
a) orientar e fiscalizar a aplicação da legislação relativa a pessoal.
b) promover a aquisição do material indispensável aos serviços do Instituto Brasileiro do Sal, assim coma
sua distribuição entre os órgãos que
.o compõem.
C) organizar e manter o registro patrimonial 'los bens pertencentes ao
Instituto.
d) executar todo o serviço de mecanografia.
.

e) fiscalizar os serviços de portaria.
§ lI? compete, ainda, à S. A., através da Turma de Comuníca~ões:
a)
receber, organizar, numerar,
classificar, distribuir e guardar os documentos e processos que forem di~
rígtdos ao IBS.
b) numerar e expedir a correspondência do Instituto Brasileiro do Sal;
Art. 2G A Secão de Assistência Social (SAS) compete:
a)
propor medidas que visem à.
prestação de serviços médicos, odontológicos, farmacêuticos e educacionais aos trabalhadores' de salinas, estudando e dando parecer sôbre os convênios e contratos que para tal fim
venham a ser firmados pelo Instituto
com outras "instituições públicas ou
particulares.
b) prestar serviço médico aos servirdores do Instituto, bem como fornecer laudos e atestados para fins de ingresso, licença, transferência ou apo- .
sentadoria de servidores do IBS,
c) planejar os meios necessários ao
melhoramento das condições de v.tda
do trabalhador de salinas e de suas
famílias.
§
1Q Tais serviços, que devem
abranger as regiões satineíras do país,
serão mantidos, tanto quanto possível,
nas próprias cidades salineíras.
Art. 21. À Seção de Estatística e
Documentação (SED) compete:
a) planejar a. execução de inquéritos sôbre a economia salíneíra e.:de
levantamentos estatísticos, inclusive
em coordenação com os demais órgãosdo sistema estatístico brasileiro;
b) planejar, executar e manter a estatística da produção, transformação
dístribuicâo e consumo do sal e aos
preços, inclusive em cooperação com
outros órg-ãos estatísticos do país e do
estrangeiro;
C) promover a coleta de dados e
demais elementos necessários à elaboração da estatística da produção, da
distríbuiçâo e do consumo do sal, e
dos preços;
.
d) publicar periodicamente. em boletim, os resultados dos levantamentos estatísticos realizados e, bem assim, as conclusões dos inquéritos procedidos sôbre o desenvolvimento da;
economia salíneira nacional:
e) coligir, ordenar, guardar e publicar os textos documentários. elementos estatísticos e dados díscriminativos referentes às atividades do Instituto Brasileiro do Sal e da economia.
salineira;
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f) coligir e preparar elementos para
organização de campanhas, publicitárias destinadas a elevar o consumo
do sal no pais.
g)
coligir os dados necessários à
elaboração do relatório anual do Presidente do Instituto, Brasileiro do Sal:
h) organizar e manter uma coletânea de leis e publicação de ínterêsse
do Instituto Brasileiro do Sal;
.
i) editar a revista "Brasil salinei1'0" e outras publicações que divulguem os diversos aspectos da administração do Instittuo Brasileiro do
Sal e da economia salíneíra;
1) divulgar, mensalmente, um mapa demonstrativo das praças dístribuídas, com as percentagens e respectivo saldos.
Art. 22. A Seção de Orçamento
compete:
a) elaborar, ate 15 de outubro de
cada ano, a Proposta Orçamentária a
ser submetida pelo Presidente à aprovação do Conselho Deliberativo;
"o) elaborar, até 15 de março de
cada ano, a prestação de contas do
Instituto Brasileiro do Sal, de acôrdo com as exigências legais e as ,recomendaçôes do Tribunal de Contas
da União;
,
C) organizar e manter em dia contas-correntes para cada uma das' parcelas da receita e da despesa, c-rnstantes do orçamento aprovado. de
modo a se conhecerem; de imediato,
os saldos credores e devedores existentes;
d) organizar
balanços semestrais,
balancetes mensais e quadros demonstrativos de cada exercício;
e) examinar, avaliar e criticar as
prestações de contas apresentadas
pelo dirigentes, inspetores e demais
servidores do Instituto, responsáveis
por adiantamentos, suprimentos e depósitos de numerário;
j)
informar periodicamente, ou
quando solicitado pela Administração,
a situação das dotações orçamentárias, justificando a necessidade de
eventual suplementação;
g) apreciar todos os -processos relativos a receita e despesa, atinentes
ao Instituto Brasileiro do Sal;
_h) anotar ou registrar os contratos.
ajustes ou quaisquer outros atos que
-importem em despesa para o Instituto
Brasileiro do Sal;
i) opinar' sôbre a legalidade de despesas e a existência de recursos para
sua satisfação;
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j) processar o pagamento das despesas e o recolhimento das receitas;
k) promover as tomadas de contasdos servidores ou de terceiros, a que
se tenha concedido adiantamentos ou.
suprimento de numerário;
l) praticar todo e qualquer outro
.ato de contrôle, registro, verificação
ou fiscalização de despesas ocorrrdas.
no Instituto Brasileiro do Sal ;
m) proceder ao balanço periódico
da TesoUl'aria.
Art. 23. A Tesouraria (T) compete:
a) efetuar todos os recebímentos epagamentos relativos às atividades doInstituto Brasileiro do' Sal;
b) registrar díàriamente tôdas asimportâncias recebidas ou pagas, a
qualquer título, e manter em dia a.
escrituração
das
contas correntes:
bancárias;
.
c) recolher, dentro de 24 horas, ao.
Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal, em contas especiais, sob
o título "Instituto Brasileiro do Sal".
tôdas as importâncias recebidas;
ll) efetuar à conta
do Jnstdtuto.
Brasileiro do Sal, sôbre os depósitos
bancários que. houver, saques assinados pelo Tesoureiro e visados -,;leIo'
Presidente ou por servidor a quem
êste tenha delegado essa competência,
na forma da lei;
- .
e) fornecer 31 Seç§.o de Orçamento os dados de Tesouraria e demais'.
elementos necessários ao cumprimento dos encargos que lhe são atribu~·
dos.
Seção IV

Da Divisão Técnica

Art. 24. À Divisão Técnica (D. T ,)
compete orientar 'e fiscalizar a produção, e comércio e a exportação de·
sal, e promover o melhoramento do,
produto e de suas instalações" manuia tureiras ,
Art. 25. À Seção de Estudos Têc-nícos e Econômicos (SETE) compete:
a)
prestar assistência técnica aos.
produtores, de modo a concorrer para
a melhoria da produção em qualidade e custo;
b) estudar e planejar projetos depesquisas tecnológicas, visando à ele~
vação de nível técnico da salicultu..·

ra naeíonal:
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c) promover estudos relacionados
com as técnicas de' beneficiamento
QO, sal, desde a colheita até a sua
apresentação nos mercados consumidores;
l
d) . propor medidas de fomento à
fabricação de sal iodado e cloroquinado;
e) propor medidas de fomento ao
cooperativismo entre os salicultores
nacionais;
f)
proceder,
anualmente,
aos
cálculos para a fixação de cotas,
nos têrmos da legislação vigente;
g) estudar os diversos fenômenos
econômicos peculiares a cada região
salíneíra, no sentido ele fornecer ele.mr-ntos para a estabilidade de uma
racional política econômica do produto;
h) proceder, anualmente, ao levantamento do custo da. produção
do sal, à vista dos inquéritos reaüzados pela seção de Estatística nas
fontes de produção e nos, mercados
de distribuição do produto;'
,i) estudar os
critérios a serem
adotados para a fixação dos preços
de venda do sal nas fontes de produção e nos centros de distribuição;
1) estudar a situação dos ímpos- . '
tos, taxas, sobretaxas e demais tributos que oneram o sal;
kJ dar parecer, sob o ponto-devista das .condícões econômicas e das
. garantias oferecidas, .nos pedidos de
empréstimos formulados pelos produtores, quer se destinem à remodelação de salinas, quer se destinem
ao financiamento da produção:
l) proceder à análise de laboratório dos' produtos salícolas dados a
consumo e à unírormízacâo de sua
embalagem.
Art, 2-6. A Secão de Fiscalização e
Cadastro (S.F,Õ.) "compete:
a) manter a inscrição das" salinas
e proceder ao registro dos produtores, bonefíeíadores, estabelecimentos'
de indústria de transformaçâo do
sal, bem corno das transferências e
alteracôes ocorridas;
b) controlar e anotar o movimento
das salinas inscritas, no tocante à
produção de sal e sua retirada para
entrega ao" consumo;
.
C) propor a divisão da região saIíneíra do país em zonas de físcalizacão;
'"
d) indicar os' portos de descarga
onde se faz mister maior vigilância
do Instituto Brasileiro do Sal;

e) verificar e orientar as atividades dos órgãos fiscais no exercicio
de suas funções, inclusive no tocante às viagens em objeto de serviço;
f) agrupar as diversas zonas 'de
inspeção em Delegacias;
g) propor o estabelecimento de
postos fiscais em qualquer ponto do
território nacional;
.
h) zelar pela observância das disposições legais e regulamentares e
das resoluções do Conselho Deliberativo, no que diz respeito à produção, "entrega ao consumo, qualidade,
tipo, empilhamento, embalagem e
transporte do sal;
i) efetivar as providências adotadas relativamente à repressão de
fraudes e adulterações;
j) verítícar, períódícamente, os estoques )de sal das salinas;
k) fiscalizar a arrecadação da taxa
prevista no art. 8.9 da Lei n ,v 3.131'],
de 13 de maio de HH,)7, e promover
recolnímento das multas impostas
aos infratores;
\
1) dar parecer sôbre os pedidos de
empréstimos para os fins previstos
na alínea t, do art. 29 da Lei número 3.137,
"
m)
exercei' severa vigilância nos
navios, quer no carregamento, quer
na descarga do sal, a fim de evitar
a fraude de passagem;
n) promover, mensalmente, o levantamento dos estoques existentes
nas principais praças distribuidoras;
o) organizar e manter o cadastro
dos importadores e atacadistas das
principais praças distribuidoras;
p) organizar e manter o contrôle
dos transportes terrestres e marítimos, de sal; em colaboração com os
órgãos especificas da administração
pública, inclusive para o fiel cumprimento do disposto nos artigos 11
e 3'4 da Lei n. t? 3. 131.
Art. 'l!l. As Delegacias Regionais
e Postos Fiscais compete:
a)
cumprir e fazer cumprir, na
área de sua jurisdição, as leis federais aue se relacionem com o Instituto Brasileiro do sal, bem como
os regulamentos, resoluções e ordens
serviço baixadas pelos seus órgãos
centrais;
b) supervisionar e executar os 8e1'vícos do Instituto Brasileiro do Sal
na área de sua jurisdição, inclusive
por intermédio dos inspetores;
C)
manter a direção central do
Instituto a par de tôdas as ocorrên-

de
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cías, fatos e efeitos relacionados com

a economia salineira:
d) processar e julgar os autos de
infração lavrados na área de sua
jurisdição;
e) dar cumprimento, na área de
SlU1 jurisdição, às instruçôes . emanadas dos órgãos específicos do Instituto.
CAPÍTULO V

Das atribuições 'ào pessoal
Art , 2B. Ao Presidente do Instituto Brasileiro do Sal incurr:lpe:
a) baixar ordens de serviço e instruções internas;
b) presidir ao Conselho Deliberativo, e tomar as providências necessárias à execução de suas resoluções:
C) apresentar ao Conselho Deliberativo, anualmente:
L: até 31 de março as Contas
e Relatórios relativos às atividades
do Instituto Brasileiro do Sal no
Exercício anterior;
2 - 'até 311 de outubro o· Pl'ojeto
de Orçamento e os Planos de Admínístração para o exercício seguin-

te:

à)
movimentar os dinheiros do
Instituto Brasileiro do' Sal e velar
pela sua boa. aplicação;
e)
autorizar rodas as despesas e
adiantamentos, ordenar os respectivos pagamentos e aprovar as prestaç..ões de contas;
j) representar o Instituto Brasileiro do Sal ativa e passivamente, em
juizo e em suas relações com os pcdêres públicos e os particulares:
g) nomear, demitir, punir, promover e transferir os funcionários do
quadro.permanente e contratar, quando autorizado pelo conselho Delíberatívo, servidores para o Instituto
Brasileiro do Sal por prazo não excedente de um ano, obedecida a legislação vigente;
h) arbitrar, de acôrdo com a legislação vigente. diárias. ajudas de
custo e vantagens devidas aos servidores do Instituto Brasileiro do Sal;
i) adquirir, alienar ou gravar imóveis do Instituto Brasileiro do Sal,
mediante prévia autorização do Conselho Deliberativo;
,
1) assinar, pelo Instituto Brasileiro do sal, convênios, acordos e contratos:
1c) determinar o levantamento do
valor das salinas em função dos
pectivos terrenos, áreas de crista li-

res-
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zaeão, instalações e demais benfeiro do Sal, convênios, acôrdos e consumo;
Z) determinar o estabelecimento do
custo, médio de produção da tonelada de sal da cota 'de entrega ao consumo em cada Estado;
m) promover congressos e reuniões
de salineíros e .demais interessados,
para solução de questões de ordem
econômica ou social relacionadas com
o sal;
n)
vetar, no todo ou em parte,
dentro de dez dias. as Resoluções
do Conselho Deliberativo que obriguem a despesas superiores à capacidade financeíra do Instãtu to Brasileiro do Sal ou lhe pareçam contrárias
política salíneíra. nacional,
recorrendo. ex-otficio para. o Minis. tro do Trabalho, Indústria e Comércio;
o)
remeter anualmente ao Tribunal de contas da União. até 2{) de
abril, o relatório das atividades do
Instituto Brasileiro do Sal e as
contas -referentes ao exercício anterior, acompanhadas do parecer do
Conselhr Deliberativo.
Art. 29. Dos atos do Presidente do
Instituto Brasileiro do Sal caberá re-.
curso, no prazo de trinta. dias e sem
efeito suspensivo, ,para o Ministro do
Tl'abalho. Indústria e Comércio,
Art. 30. 'Aos diretores de Divisão
incumbe:
a)
dirigir, coordenar e controlar
as atividades da respectiva Divisão;
b)
orientar a disbríbuíçâo, pelas
Seções. dos papéis e processos para
estudo;
c) despachar com o Presidente;
d) indicar ao Presidente os nomes
dos servidores que devam exercer
funções de chefia' na respectiva Di-·
visão.
Parágrafo. único. Ao Diretor da
,Divisão de Serviços Gerais incumbe
processar .e julgar, em primeira instância, os autos de infração lavrados no Distrito Federal e nos Estados em que não funcionem Delegacia,';
H,egíonais, interpondo recurso ex otticio . das decisões que concluírem
pela improcedência do auto ou pelo
arquivamento do processo.
Art. 31. Aos Chefes de Seção íncumbe:
a) oríentar e fiscalizar a execução
dos trabalhas pertínentes à Seção,
.à
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determinando normas e métodos que
se fizerem necessários;
b) distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subordinado;
C) velar pela disciplina dos recintos de trabalho;
d)
despachar com o Diretor da
Divisão a que estiver subordinado diretamente:
e) . propor medidas convenientes à
boa execução do trabalho;
j) emitir. parecer nos processo informados na S~çãoo.
Art. 32. Aos Áuxilíares de Gabinete incumbe:
a)
estudar os papéis e processos
que lhes forem distribuídos pelo chefe do Gabinete;
b) colaborar com o Chefe do Ga~
binete na elaboracão do relatório
anual do I.B.S.
"
Art. 33. Aos demais servidores que
não tenham atribuições especificadas
incumbe executar os trabalhos que
lhes forem determinadas pelo respectivo chefe.
CAPÍTUi.O

VI·

Do Horário
Art. 34. O horário normal de trabalho do Instituto Brasileiro do sal
será fixado pelo Presidente, respeitado o número de horas semanais
estabelecido para o Serviço Público
Civil.
Parágrafo único. O presidente, os
diretores de Divisão e os Iuncíonáríos
que percebem gratificação de runeâo
ou de representação ficam sujeitos ao
número de horas semanais de trabalho prescrito pela Lei nl? 288, de 3 de
março de 1954.
/
CAPÍTiJLO VII

Das .Substituições
Art. 35 Serão substituídos automàtícamente em suas faltas eventuais, até 30 dias,
I - O Presidente do Conselho Deliberativo pelo Vice-Presidente;
rI - O Presidente
do Instituto
..B rasileiro do Sal por um dos Diretores de Divisão, por êle indicado;
III - Os Diretores de Di visão por
um dos Chefes de Seção" de sua in ..
dícação, designado pelo Presidente;
IV - Os chefes de Seção por servidores de sua indicação, designados
pelo Presidente.

Parágrafo único. Haverá, sempre,
servidores previamente designados,
para as substituições de que trata
este artigo.
CAPÍTULO VIII

Do Regime de Cotas

Art. 36 O LB.S. fixará, em [unho de cada ano:
a) a quantidade de sal destinada
ao consumo no território nacional, representada pela' média do qüinqüênio, com o acréscimo, no máximo, de
10% (dez por cento), permitida a
acumulação às salinas que encerrrarem o ano salíneiro com saldo de cotas do exercício anterior;
b) ~ cota que, da quantidade acima estabelecida, caberá a cada Estado produtor, e que será proporciona1 à média harmônica entre os índices representativos da área de cristalização existente quando 'do registro
de suas salinas e das entregas ao
consumo feitas por êles nos últimcs
cinco anos;
.
c) a cota que, em cada Estac).o produtor, será distribuída às suas resnectivas salinas, na forma do disposto na
letra anterior
Art. 37.' Quando as salinas encerrarem o exercício salíneíro com saldo
de cota, será assegurada prioridade
na distribuição das praças marítimas
para o embarque do referido saldo:
Art. 38. Do acrescímo de que trata a alínea "a" do art. 36, destinarse-á uma parcela, não excedente aa .
metade, para as jazidas de salgema,'
quando os concessionários produziTem e entregarem sal comum (cloreto de sódio)
para o consumo público,
§ 19 O I.B.S. distribuirá, anualmente, de forma equítatíva, a per-o
, centagem
prevista no presente ar.. '
tígo entre os exploradores de saígema que tiverem às suas' concessoes
registradas na forma dêste Regulamento.
* 2Q OS concessionários de jazidas
de salgema, que pretendercm wender
êsse mineral para o consumo pUbLIco, deverão requerer ao I. B .S., por
petição, o registro das suas concessões, juntando o instrumento legal,
no prazo de
noventa (90) dias, a
contar da publicação dêste Reguíamente..
§ 39 Os concessionários das jazidas
de salgema ficam sujeitos às mesmas
penalidades, obrigações e vantagens
previstas para os salineíros, nos têr-
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mos da Lei nv 3.137, de 13 de maio
de 1957, dêste Regulamento e demais
disposições
aplicáveis, bem como a
taxa devida ao r,.B',S., relativa ao
sal comum.
Art. 39. No, fim do terceiro trrmestre do ano saüneíro, havendo necessidade no mercado, de
entrega
maior do aue a estabelecida na letra
"a", do art. 10, da Lei nv 3, J.37, de
195'1, o I. B .S. concederá uma cota
suplementar, dentro do limite
su
fixado, baseada na media
mensal
des entregas
verificadas nos nove
meses anteriores, a qual será jistnbuída aos Estados salineíros, observado o disposto nas alíneas b e c do
precitado artigo.
Parágrafo único, Caducará o saído de cota de qualquer natureza que
não rõr exportado no ano salínen o
subseqüente,
Art. 40. O índice
renresentatívo
da área de cristalização de cada Estado produtor será o índice percentual correspondente ao resultado da
multiplicação da respectiva área por
sua produção média .em quilos por
metro quadrado, verificada no último
qüinqüênio civil.
Art. 41. O índice representativo ..
das entregas mencionado na -l.linea
"b' do art. 40 será o índice percentual correspondente às médias calculadas da seguinte forma:
a) para os Estados, pela media de
suas entregas ao consumo no último
qüinqüênio civil, deduzidas as exportações para o exterior e entregas a
indústria de transrormação.
b) para as salinas que contribuem
diretamente para o consumo,
pela
média de suas entregas no último
qüinqüênio civil, com idênticas deduções;
c) para as salinas que, provísóríamente, contribuem para o abastecimento por meio de transferência de
cotas, pela média, dessas transferências no mesmo. período;
d) para as salinas que se mantiverem inativas nos últimos cinco
anos, pela média de suas cotas no
último qüinqüênio civil.
§ 1Çl A salina que, por mais de três
anos, a partir da vigência deste Regulamento, se mantiver inativa e sem
transferir cota. perderá" em proveito
das demais do respectivo Estado, a
totalidade de sua cota e ficará Impedida de retornar à atívídade.
§ 2'? Quando uma de duas salinas
do mesmo proprietário tiver sua cota
transferida para outra, por mais de
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três anos consecutivos, -as cotas dessas salinas serão consideradas tuncndas para tcdos os efeitos legaís.
Art. 42. É excluído do regime de
cotas, mas sujeito ao controle
do
I.B .S., o sal destinado:
a) ao mercado externo; e
b) ás indústrias de transformação,
de acôrdo com a cauacídade de cada
fábríca .

-

Parágrafo único.
O I. B . B. poderá estabelecer, temporàríamente,
as restrições que se tornarem necessárias para garantir o abastecimento do mercado interno.
Art. 43. Fica proibida, no todo ou
em parte, a transferência de cotas
de um Estado para outro, permitida,
entretanto, entre salinas do mesmo
Estado;
a) provisoriamente, quando ela, por
motivo devidamente comprovado, não .
puder produzir;
e
b) defínítívamente, quando cessar
a sua produção e fôr eliminada a cor-'
respcndente . área de cristalü;ação.'
Art. 44. Náo serão' concedidas cotas-extras.
CAPÍTULO

IX

Da Arrecadação da Taxa

Art. 45. A taxa a que se refere o
art. a'i, alínea a, da Lei nl? 3.137, será
paga sôbre todo sal que, para fim -de
entrega ao consumo, houver de ser
retirado dos aterros das salinas ou de
seus depósitos, salvo quando destinado ao mercado externo.
,
§ O pagamento da taxa será efetuado no ato da retirada do sal dos
aterros ou dos depósitos das salinas.
§ 29 O sal não será recebido em estrada de ferro, caminhões, embarcações ou outro qualquer meio de transporte, nem poderá ser processada a
sua entrega ao destinatário,
sem a
exibição de documento que prove haver sido recolhida a taxa respectiva.
Art. 46. Aplicam-se às jazidas de
sal que venderem êsse mineral para
o consumo público as disposições do
artigo anterior.
.
Art. 47, A taxa será arrecadada
pelo Instituto' Brasileiro do Sal ou
por quem por êle estiver autorizado.
Parágrafo único. Em qualquer da-s
hipõteses, a importância arrecadada
será recolhida ao Banco do Brasil
S. A., a crédito do Instituto Brasileiro do Sal.
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CAPÍTULO X

Das Infrações e Penalidades

Art. 48. Será considerado infrator'
todo aquêle que cometer, mandar,
constranger ou auxiliar alguém a cometer as seguintes infrações:
a)

multa:

apreensão;
c) ínutíltzaçâo do produto;
d') suspensão do registro, no Instituto Brasileiro do Sal, por prazo até
três (3) anos:
e) cancelamento do registro;
f) qualquer outra sancâo estabelecida em Regulamento
Resolução.
§ 19 Na reincidência, pela violação
do mesmo dispositivo, a multa" será
aplicada em dôbro ,
§ 29 A apreensão consiste no arresto imediato do produto, pelo Instituto
Brasileiro .do Sal, ficando em depósito para ulterior destino.
§ 3º Será determinada a inutilização de qualquer produto apreendido,'
quando considerado impróprio para
consumo ou aplicação.
§ 41) A pena de cancelamento do registro só terá aplicação depois de es~
gotado o prazo previsto na alínea d
dêste artigo.
§ 5Q Podel'á o Conselho Deliberativo,
a requerimento do interessado c decorridos mais de três anos de cancelamento, restaurar-lhe o registro.
Art. 49. Constitui infração, sujeita.
b)

ou

a multa:
§ lI? de, crs 5{)O,OO (quinhentos cruzeiros) a 'cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) :
u) exercer atividades como produtor, benerícíador, distribuidor ou exportador de sal, não se achando .registrada no Instituto Brasileiro do
Sal, ou estando com o registro SUGpenso cu cancelado;
b) deixar o produtor de escriturar,
em livro especial, e de remeter cópia.
do mesmo ao Instituto Brasileiro do
Sal" no prazo determinado,- o movimento de produção, retirada e estoque de cada salina, ou fazê-lo em desacôrdo com as prescrições instituídas;
c) deixar o distribuidor de comunicar ao Instituto' Brasileiro. do Sal,
nos prazos estabelecidos, o seu movimento de' entrada e saída de sal,
ou fazê-lo sem as especificações exigidas;

EXECUTIVO

d) produzir saí sem obedecer às
condições técnicas ou higiênicas prescritas;
e)
violar - as prescrições adotadas
pelo Instituto Brasileiro do Sal para
empilhamento do sal em salina, ao
tempo, em armazém ou em" depósito.
§ 2" De Cr$ 10.{J()O,OO (dez mil
cruzeiros) a Cr$ 50. '()OO,OO ccinquenta
mil cruzeiros).
a) vender, transportar OU exportar
sal:
I - que não atenda aos requisitos
ela análise química;
II - em desacordo com os tipos
instituídos pelo Instituto Brasileiro
do Sal;
UI - com inobservância dos sistemas de pesos ou embalagens;
- b) destinar sal a mercado externo
ou às Indústrias de transformação,
sem prévia autorização e fiscalização
do Instituto Brasileiro do Sal;
c) introduzir modificação em salina em desaeôrdo com o projeto
aprovado pelo. Instituto Brasileiro do
Sal,
"
§ gq Ig'ual ao valor" total do produto apurado na praça do destino:
a) entregar ao consumo qualquer
quantidade de sal:
I - procedente de. salina ou depósito de salgema não registrado no
Instituto Brasileiro de Sal, ou proibida de entrar em atividade;
II - antes de decorrido o prazo
de estagiamento;"
.
III - com transgressão do regime
de cotas;
IV - com inobservância dos preços fixados pelo Instituto Brasileiro
do Sal;
- V - sem o pagamento de taxas
devidas ao Instituto Brasileiro do
Salvi: - destinada ao mercado externo ou às indústrias de transformação;
VII - após haver requerido trans.ferência de cotas;
b) . importar .sal "estrangeiro sem.
prévia autorização do Instituto Brasileiro do S,Ü, ou com .violação das
condições estabelecidas.
Art. 50~ A multa poderá ser aplicada com qualquer das outras penalidades cabíveís, devendo ser providenciada, também, quando rõr o ca-
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a apuração de responsabilidade
criminal.
Art. 51. Sob pena de perempção.
os recursos voluntários para o Conselho Deliberativo .serâo interpostos
no prazo de vinte (20) dias, a contar da ciência da decísâo e, quando
se tratar de multa, deverão ser
acompanhados de prova do depósito
prévio da quantia respectiva.
P~,l'ágr2.fo único. Se a importância
em Etigio fôr superior a Cr$ 5. OOO,QO
(cinco mil cruzeiros), poderá o recorrente prestar fiança idônea, a critério do Instituto Bra,sileiro do Sal e
dentro do prazo para o recurso.
Art. 52. As incorreções ou omissões de auto de ínfracâo de forma
alguma lhe acarretarão a nulidade,
desde que dêle constem elementos suficientes para se determinar- a infração'e infrator.
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ceíta ordinária dos três últimos exercícios.
Parágrafo único. Não haverá nomeações para os cargos Inictais de
carreira até que a despesa do pessoal do Instituto Brasileiro do Sal
se enquadre no limite legal.
Art. 53. Não serão concedidos noves registros de salinas.
Art. 59 Não poderão ser ampliadas as áreas de cristalização das saUnas inscritas, na data da vigência
da Lei nÇl 3.137, salvo os casos especlais, mediante autorização do
Conselho Delíberatívo e desde que o
aumento da área não 1nflua na fi-,
xacã.o de cotas (art. lO, alíneas b e c).
Art , 60. Os bens. rendas e serviços do Instituto Brasileiro do Sal são
impenhoráveis e equiparados aos da
União, ao tocante à imunidade.
Art. 61. Salvo disposição especial,
aplicam-se ao Instituto Brasileiro do
CAPíTULO XI
Sal os prazos de prescrição de que
Disposições Gerais
goza a União Federal.
Art. 62. São extensivos ao InstiArt. 53. H:,werã duas zonas salituto Brasileiro do Salas privilégios
neíras, pertencendo à primeira os
da Fazenda Pública, quanto ao uso
Estados do Pará, Maranhão, Piauí,
de ações especiais, prazos e regime de
Ceará e Rio Grande do Norte e á
custas. correndo os processos de seu
segunda os da ParaíbarPernambuco,
ínterêsse perante o -Juízo dos Feitos
Alagoas, Sergipe, Bahia e Rio de Jada Fazenda Nacional e sob o patroneiro.
cínio de seus representantes legais.
Art. 54. O ano salineiro começa a
Art. 63. Aplicam-se aos servidores
19 de julho e termina a 30 de junho.
do Instituto Brasileiro do Sal, no que
Art. 55. O Instituto Brasileiro do
couber, o Estatuto dos Funcionários
Sal, de acôrdo com a Comissão de
Públicos Civis da União e legislação
Marinha Mercante, organizará os
complementar.
planos de transporte de sal, na conArt. 64. Os casos omissos neste
formidade do disposto ao art. 29 do
Regulamento serão resolvidos pelo
Decreto-lei nl? 3.100, de 7 de março
conselho
Deliberativo do' Instituto
de 1941, e fiscalizará sua execução,
Brasileiro do Sal.
vIsando, principalmente, a assegurar
Art. 65. O Instituto Brasileiro do
- absoluta proporcionalidade, em retaSal promoverá a consolidação das
ção às cotas, na distribuição de praça. , . resoluções e comunica-ções do extinto
Instrtuto Nacional do Sal, a qual deveParágrafo único. O Instituto Brará ser revista cada 3 (três) anos.
sileíro do Sal divulgará mensalmente
Rio de J::meiro, em 15 de maio de
um mapa ,-demonstrativo das praças
195-9'- - Fernando Nóbrega.
:Já distribuídas até a data, com as
percentagens e respectivos saldos.
Art. 56. O Instituto Brasileiro do
DECRETO N~ 46.003 - DE 15
Sal interporá seus bons ofícios junDE MAIO n:z1959'
to aos governos estaduais e municipais, no sentido de ficar isento de
Outorga concessão li Rádio bitusora
impostos ou taxas o sal que houver
do l'/Iamnhão Limita.da para tnstade ser exportado. para o estrangeiro.
lar uma estação rádiodiJusora.
Art. 57. As despesas com pessoal
do Instituto não poderão exceder de
O Presidente da República, usando
quarenta por cento da média da reda atribuição que lhe confere o arSO,

1
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tigo 87, n(l I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Difusora do Maranhão Limitada, e
tendo em vista
disposto no art. SÇl,
n<? XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concesão
à Rádio Difusora do Maranhão Limitada' nos têrmos do art. 11 do
Decreto nv 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer. na cidade de
Teresina, Estado do Piauí, sem direito de exclusividade, uma estação
de ondas médias, destinada a executar serviço de rádíodírusão,

°

Parágrafo único, O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às . cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
dos Neg6cio~ da Viação e Obras Públicas. e, deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêste decreto no
Diário Oficial, sob pena de ficar sem.
efeito, desde logo, o mesmo decreta,
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de maio de1f;'39;
1389 da Independência e 7: Q da República.
JUSCE.LINO KUBITSCHEK.·

DECRETO NÇl 4A3.ú05 MÀIO DE

DE

16

DE

19'59

Declara de utilidade púbUca, paJ a
fins de desapropriação, áreas de
terreno
necessário à
construcãc
ferroviária Braeilui-Surubí, no Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da -oonstítuição, e rios
têrmos do Decreto-lei nv 1.365. de 21
de junho de 19'41. modificado pela, Lei
n? 2.736, de 21 de maio de. 1956, de.
crê ta:
Art. 10 São declaradas de utilidade pública, para efeito de desapropriação pelo Departamento Nacional
d~ Estradas
de Ferro,::ls áreas de
terreno necessárias à ligação ferrovíaria Brasília-Surubi, no Estado de
Goiás. compreendidas entre í-IS estaC~t~' 2.340 e 4,360,
cujos projetos e
orçamento foram aprovados pela F..:xposição de Motivos n<? 1. 126-G.M: ~e
15 de setembro de 1958, do Minístéde da Viaçto e Obras públicas,.

Art. 2'? O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Hio de Janeiro, 16 de maio de 1959;
133Q da Independência e 71Q da Re-

Lucia Meira.

pública, .
JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO NÇl 46.004
MAIO

Dil 1959

Cria uma Embaixada
Tailândia.

DE

16

DE

do Brasil na

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

Lucio Meira

DECRETO N(, 46.006
.

.MAIO DE

DE 16

DE

1959

Outorga concessão à Rádio POr Um
Mundo J/Ielhor Limitada para insialer uma estação radiodifusora.

go 87. inciso I, da Constituição, de-

creta:

Art. 11) Fica criada uma Embaixada do Brasil na Tailândia, com sede
na capital daquele país.
Art. 29 ltste decreto entrará em
vigor na data ele sua publicação.
}"(,20 de Janeiro, em 16 de maio de
1959; 133° da Indep endéncía e 719 da
República,

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta doe pagamento.
DEIDRETO NQ 46.007 MAIO DE 1959

DE

16

DE

Outorga concessão à Rádio Dijusora
iâearim. Sociedade Anônima para
instalar uma estação radiodifusora.

JUSCELINO KUBITSC:S:EK

Francisco N eqrão de Lima

Ainda não foi publicado no Diário

OficiaZ por falta d·e pagamento.
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DECRETO N9 46. C·Da -MAIO DE 1959

DE

18

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo
Lacerda de Olnieira a pesquisar
diamantes. nos municípios de Diamantina e Bocatuua, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl) r, da Constituição e nos
têrmo do Decreto-lei nv 1.9'85, de 29
de janeiro de 194(} (Código de Minas.!,
-decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Lacerda - de Oliveira, na qualidade de administrador
do imóvel denominado Cinco Anzóis,
a pesquisar diamantes numa área de
cento e trinta hectares e noventa ares
(130,SO ha) , compreendendo leito e
margens do rio Jequitinhonha. cujas
margens são de propriedade dos herdeiros de Germana Lacerda de üii-.
veíra nos distritos de Olhos d' Agua
e Senador Mourão, municípios de
Diamantina c Bocaiuva, Estado de
Minas Gerais e delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice na confluência do córrego Duas
Irmãs no rio Jequitinhonha e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: doís mil quatrocentos e vinte
metros (2.42'D rm, oitenta e oito graus
trinta minutos sudeste (889 30' SE);
oitocentos e sessenta e cinco metros
(865 rn) , três graus nordeste (39 NEl ;
mil cento e quarenta e cinco metros
(1.145 m) , quarenta graus quinze rninutcs nordeste (Ll.-{>015'NE);
seiscentos e oitenta metros <e80 rm , cinqüenta e oito graus noroeste (58°
NW); trezentos e quarenta e cinco
metros (345 m) , alto graus nordeste
(89 NE>; mil cento e oitenta e cinco
metros (1. 185 m:, cinqüenta' e nove
graus sudeste (590 SE): mil quatrocentos e trinta e cinco metros
.
0.435 m i . quarenta (l um graus sudoeste (419 ·SW): mil e dez metros
('1.010 m) . três graus sudoeste (3l,l
SW): dois mil seiscentos ~e noventa
metros (2 .690 m) : oitenta e sete
g-raus noroeste, (879 NW); duzentos
metros (200 m) , norte (N).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regu!amento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1. ~e
dezembro de 1951, uma vez se verífíque a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
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a que se refere o artigo 29 do citado
Regulamento ou de outras suostanelas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 20 O' título da autorização de
pesquíza que será uma via
autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
mil trezentos e dez cruzeiros
.
O.310,O{}) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão, de
Fomento da Produção Mineral do Mínístérío xía Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de HHi9,
13:89 da Independência e 719 da República.
JUSCEL!NO KUBITSCI-mK.

Mario Meneghetti.

DECRETO

N9 46,009
MAIO DE' 1959

DE

18

DE

Renova o Decreto n 9 40.821 de 23 de
janeiro de 1957.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .n Q r, da Constituição e nos
têrmo do Decreto-lei nv 1.9-35, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do artigo 1º do'
Decreto-lei n 9 9.6'05, de 19 de agôsto de 1946. a autorização conferida
à. emprêsa de mineração "Pexbex Minérios S/A. ", pelo Decreto número
quarenta mil oitocentos e vinte e um
(4ü.82i1), de vinte e três (23) de janeiro da mil novecentos e cinqüenta
e sete (1957), para pesquisar caulím,
mica e feldspato, no município de
Matias Barbosa, Estado de Mínas
Gerais.
,
A presentê renovação que sera urna
via autêntica dêstec Decreto, pagará
a taxa de trezentos cruzeiros' (Cr$ .,
300,00) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de J!0?1~n~o da
Producào Mineral do Mímstério da
Agrtcultura ,
Art. 39 Hevogam-se as dísposiçâes
em contrário.
Rjo de Janeiro, 18 de maío de 195,9,
12-3 9 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.
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DE:

18

DE

Au(oriza o cidadão 'brasileiro
Carl
Roderich Raeder a pesquisar umensta no mamicipic de Paranagua,
Estado do Paraná.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I,. da constituição e nos
têrmos -do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Oarl Roderich Raeder a
pesquisar írmeníta, em terrenos de
marinha no lugar denominado Ponta
do Pasto, distrito e município de Paranagua, Estado do Paraná, numa
área de duzentos e sessenta e sete
hectares e cinqüenta ares (2.s7,5Ü naj ,
delimitada por um polígono írregu181' que tem um vértice de duzentos
e sessenta metros (260 m) no rumo.
verdadeiro de quinze graus sudoeste
(15'1 SW) da foz do rio do Pasto e
os lados, a partir dêsse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros': quinhentos e vinte metros
(520 m) , quinze graus nordeste (15 0
NE); mil trezentos e setenta metros
(1.370 m) , sessenta' e um grau trinta minutos sudeste (6-1 0 30' SE); qU2,trccentos e sessenta metros (4:00 rm ,
quarenta e três graus sudeste (43<,1
SE); quatrocentos e oitenta metros
(4S(} rrn , setenta e oito graus' sudes-: ,
te (78° SE); seiscentos e cinqüenta.
metros (650 fi), vinte e três graus
nordeste (239 NE); mil duzentos e
quarenta metros n.240 rm , sessenta
e oito graus nordeste (68(> NE); novecentos e vinte metros (920 rn) ,
oitenta. e dois graus sudeste (82 9 SE) ;
quinhentos metros (500 rm , sul (8);
oitocentos e cinqüenta metros (8EO m) ,
oitenta e dois graus noroeste (82c.>
NW); oitocentos ·e sessenta metros
(8050 rn) , sessenta e oito graus sudoeste (G89 SW); oitocentos- e cinqüenta
metros (850 rm , vinte e três graus
sudoeste. (23 9 SW); mil e cem metros
(1.100 m) , setenta e oito graus noroeste (73° N-W); quinhentos e quarenta metros (540m: , quarenta: e
dois graus noroeste (1_2 9 NVJ'): mil
cento e cíncüenta metros 0.15·'i) m) ,
sessenta e 11m graUs trinta minutos
noroeste (61/) 30' NW).
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às
estipulaçôes elo Regulamento aprova-

do pelo Decreto nv 30.230, de 10 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a exísténcía na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
. a que se refere o artigo 2º do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacíonal .de Pesquisas.
Art. 2l? o título da autortzaçào
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
dois mil seiscentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 2.680,00) e será valido pelo
prazo 'de dois (2) anos a partir da
da ta da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agrícultura.
Art. 39 Re·"ogam -se as disposições
em contrário.
.Rio de Janeiro, 18 ,de maio de 195-9,
13El? da Independência e 71l? da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneçnetti,

DEORETO N9 46.00
MAIO DE 1959

nz 18

Autoriza a cidadã brasileira

DE

A~eth

de Araujo a pesquisar areias iimeniticas nos municrpios âe Bal'rezTinhas e Primeira Cruz, Estado ao
llJlaranhão.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.935, de 29
de janeiro de 1940 (CÓdigo de Minas)
decreta: .

Art. 1Çl pica a utorízada a cidadã
brasileira Aleth de Araujo a pesquísal' areias ilmenítícas em terrenos devolutas, de marinha e de terceiros
nos distritos de Barreirinhas e Santo Amaro, municípios de Barreírmhas
e Primeira Cruz, Estado do Maranhão, numa área de quinhentos heetares - (5{)O ha) , delimitada por
polígono irregular, que tem um vér
tíce na fõz da Rio Negro e os lados
a partir dêsse vértice. os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil cento e dez metros n. no m) ,
cinqüenta e doís graus trinta e oito
minutos nordeste (529 38' NE); oitocentos e cinco metros (SOE m) , oitenta e seis graus trinta minutos sudeste (S6Q 30' SE): mil e cinco metros (1. 00·5 m) , dois graus trinta e
cinco minutos sudoeste (29 35' SW);

um
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de janeiro de 1940 <Código de Minas) decreta:
Art 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Spyer Prates a
pesquisar minério de ferro, em t~rre
nos de propriedade da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, no lugar denominado Val'jão, ~istrito de
Ibirtté, município de Betlln, Estadode Minas Gerais, numa área de quarenta e dois hectares sessenta e qtia-'
t;o ares e vinte e oito centíares ....
(42.6428 nar , delimitada por lnn. p?lígono irregular qUG tem um vértice
no final da poligonal que partmdo
da confluência dos córregos Tauões
e COlTegozinho e têm os seguintes
comprimentos e. r~mos verdaneíros:
quatrocentos e cinqüenta metros .: ..
(450m), cinqüenta e seis grau~ ql1l,n-,
ze minutos sudeste (56'? 1:>' SE);
trezentos e oitenta e oito metros ..
(338m). trinta e nove graus .~ci:r:
qüenta minutos sudeste (39-9 ~O SE};
e. a partir dêsse vértice! OS lados 0:0
polígono têm os segu~ntes compnmentes e rumos verdadeiros: setecentos metros (7oom) , cinqüenta e quatro graus cinco minutos :mdoeste
(54(> 05'SW);
trezentos e oitenta e
cinco metros (385m), quatorze graus'
vinte e cinco minutos sudeste
.
(149 25' SE); cento e noventa e seis.
metros (l96m).· trinta e seis graus
dez minutos sudeste (369 10' SE);
cento e dez metros (110m), clnqüenta e nove graus trinta minutos s,udeste (59 9 30' SE); duzentos e cito.
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. OQO,OO) e
metros' (2'Ü8m), setenta e quatro
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcricão no livro
graus cinqüenta e cinco minutos nordeste (749 55' NE); cento ~ quarenpróprio da Divisão de Fomento da
produção Mineral do Ministério da' ta e nove metros (149m) , trinta e um
graus vinte minutos nordeste (319 20'
Agricultura.
NE); quatrocentos e oítecta metros
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1959,
(480m)
cinqüenta e quatro g-raus
1389 da Iridenendêneia e 719 da Requa!enta minutos nordeste (549 40'
pública.
,
NE); setecentos e quinze metros : ...
JUSCELINO IfUBITSCH"'K.
(715m) trinta
e seis sralls trinta
minuto; noroeste (369 30' N"'V).
Mario Meneçhetti .
Parágrafo único. A exeoução cl,a,
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulam~nto aprovado pelo Decreto número 30.230, .de
DECRE-TO NO 4fL012 - DE 18 DE
19 de dezembro de 1951. uma vez se
MAIO DE 1959
verifique a existência na jazida. como associado. de qualquer das subsAutoriza o cittadao brasileiro Geraldo
tâncias a que se refere o art 2° do
Spyer Prates a
pesquisar m.inerio
citado Regulamento ou de outras
de terro no
município de tsetsm,
substãncías discriminadas pelo ConEstado de Minas Gerais.
selho Nacional de Pesquisas
_ ,
Art. 39 O título da autorízaçao ce
o Presidente
R.GPública, usando
pesquisa, que será uma via autêntica
da atribuição que lhe confere o ardêste Decreto pagará a taxa de quatigo 87, n 9 I, da Constit'..l1çâ.o e nos
trocentos e ti\nta cruzeiros (Cr$
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29

quatrocentos e sessenta e dois metros e cinqüenta centímetros
.
(462,50 m) oitenta e cinco graus cinqüenta e quatro minutos noroeste ..
(859 54, NW); mil e quinhentos e
setenta metros (1.570 rn) , cinqüenta.
e três graus d.ez minutos sudoeste
(539 10' SW); mil quinhentos.e sessenta metros (1.~60 m) quarenta e
nove graus cinco minutos noroeste
(49 9 05' NW); mil quinhentos e noventa e cinco metros (1. 595 m) , sessenta e sete graus quarenta e quatro
minutos noroeste (679 44:' NW); mil
e vinte metros (1.0z.o m) , dezenove
graus, trinta e oito minutos nordeste
(199 38' NE); mil setecentos e noventa e cinco metros .<1. 795m) ,. sessenta
e sete graus vinte e quatro minutos
sudeste (679 24' SE); novecentos e
sessenta e cinco metros
(fl65m)
quarenta e nove graus trinta e cinco
minutos sudeste (499 35' SE).
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apro-,
vado pelo Decreto nv 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o artigo 2° do
citado regulamento ou. de outras sunstâncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de, Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisas. que' será uma via autêntíca dêste Decreto, pagará a taxa de
J

da
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e será válido pelo' prazo' de
dois (2) anos a partir da data da
transcricâo no livro próprio da Divi.são de -Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3° R~vogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959;
138(1 da Independência e 7lQ da. Re, pública.
430,0{))

JUSCELINO KUBITSCHEE:

Mario Meneghetti

DECRETO N'? 46.013 MAIO DE 1959

DE

18

DE

Autoriza o ciâaâao brasileiro Francisco Altamirano de Barros a pesquisar mica e minério ele [erro no
murucrpio de Rio Piracicaba, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
'
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Altamirauo de
Barres a pesquisar mica e mínérro de
ferro em terrenos de sua propriedade
no imóvel denominado Fazenda Morro Agudo, distrito e município ae Rio
Piracicaba, Estado de Minas Gerais,
numa' área de cento e noventa e dois
hectares e setenta e dois ares \19-2,72
ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a trezentos
e setenta metros
(370m), no rumo
verdadeiro de quarenta e sete gl aus
sudeste (47'.' SE), da confluência dos
córregos do Morro Agudo e do Raul
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e quarenta metros (540m), vinte e uni graus nor-·
.deste ,21Q NE); cento e setenta metros (17(lm), trinta e três graus nordeste (33l? NE); duzentos e noventa
metros (29()m), quinze graus nordeste (15: NE); quinhentos metros ...
(50(}m) setenta e seis graus noroeste
(769 NW); trezentos metros (300m),
quarenta e seis graus noroeste (469.
NW); seiscentos e cinqüenta metros
(65-0m), sessenta. e 'sete ~raus noroeste (679 NW); mil duzentos e sessenta metros (l, 280m), vinte e cinco
graus e trinta minutos sudoeste ....
(259 30' SW);
quatrocentos metros

(4{)Om) , oitenta e um graus e trinta
minutos sudeste (81 9 3()' SE); quinhentos e vinte metros (520mJ, cinco graus trinta minutos sudoeste ....
(59 30' S~N3; míí cento e cinqüenta
,metros (1. 15ü-m) , oitenta graus nordeste (80 9 NE).
Parágrafo único. A execução : da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 SO. 230,
de
19 de' dezembro de 195'1, uma vez se
verifique a existência, na jazida,· como associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2<? do
citado Regulamento ou de outras
substâncias \ discriminadas pelo Conselho Nacionàl de Pesquisas
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma "ia autêntica
dês te decreto, pagará a taxa de mil
novecentos e trínta cruzeiros (CrS ..
1. 930,.c'Ü) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data ca
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 18 de maio ue ;959;
1389 da Independência e 119 da República.
JUSCELINO KUEI'!SCH!!:K

J.lI.l ário M eneqhetti,

DEORETO N° 46.014
MAIO DE 1959

DE

18

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco Ferreira Castelo Branco a pesquisar areias ilmeniticas e associados no município de Borreirinhas,
Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe- confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco Ferreira Castelo
Branco a pesquisar areias ilmeníticas
e associados em terrenos devolutas e
de diversos no lugar
denominado
Ponta do Mangue, distrito e munícípio de Barreírínhas, Estado do Maranhào, numa área de quinhentos hectares (500 nar , délimitada por um
paralelogramo, que tem um vértice a

ATOS

DO

dois mil cento e setenta metros ...
(2 . 170m), no rumo verdadeiro de cinqüenta e seis graus sudoeste (56 9 SW)
do canto sudoeste (SW) da .casa do
lugar "Ponta do Mangue" e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentus e rumos verdadeiros:
seíscentos 3 vinte e cinco metros ..
(G25m) sul '.8):, oito mil metros ..
(8.(}I)Cm), sessenta l: um gr auá 8 trinta minutos noroeste (61 9 30' NW).·
Parágrafo único. A execução da
prevente autortzação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-'
do pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de dezembro dev 1951, uma vez se verifique
a existência, na jazida, como associado, de qualquer das substáncíasa que
se refere o art. 29 dd citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 .0 título .da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cin- ,
co mil cruzeiros (Cr$ 5.00D,OO) e será
válido por dois (2) anos a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura"
.
f....rt. 39 Revogfl.m-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959;
138 Q da Independência e 11 da República.
JUSCELINO KUBITSCI-!EK.

M ária M eneqhetti .

DECRETO N9 46.015 MAIO

DE

DE

18
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DE

1959

Retifica o art. 1Q do Decreto número
38.798, de 29 de fevereiro de 1956.

O Presidente' da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nÇl 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1<) Fica retificado o art. 19 do
decreto número trinta e oito mil setecentos e noventa e oito (38.798), de
vinte e nove (29) de fevereiro de mil
novecentos e cinqüenta e seis (1956),
que passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizada S. Barreto & Filhos
a lavrar amianto, em terrenos de propriedade de' Abdon Soares de Oliveira e Jaconias Ferreira do Carmo, no
lugar denominado Gl'ótas Miúdas,

distrito de Ponciano.
município de
Traípú Estado de Alagoas numa área
de trinta e oito hectares e quarenta e
oito ares e cinqüenta e dois centiares
(38,4852 Ha.), delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a setenta e dois metros (72m) , no' rumo verdadeiro sete graus e trinta e
nove minutos nordeste (7 939' NE), da'
confluência do córrego Arassarí no
riacho Tanque e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes eomprímentos e rumos verdadeiros: quinhentos e cinqüenta e seis metros
(555m), sessenta e sete graus e nove
minutos nordeste (67 909' NE); quinhentos e sessenta metros (56üm).trinta e um graus e trinta minutos
NW); quinhentos
metros
(500m),
quarenta graus e vinte nove minutos
sudoeste (40929' SW); quatrocentos e
vinte e cinco metros (425m), trinta
e um graus e trinta minutos noroeste
(31930' NW);
duzentos e cinqüenta
metros (250m), quarenta. graus e vinte e nove minutos .sudoeste (40929'
SW), quatrocentos e oitenta metros
480m) , vinte e quatro graus e vinte
e um minutos sudeste (249 21 ' SE);
trezentos metros (300m) , oitenta e
dois graus e vinte e um minutos sudeste (82921' SE). Esta autorízacâo
é outorgada mediante as condiçôes
constante do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas e além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código não expressamente
mencionada neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-:
do pelo Decreto nl? 30 230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa prevista pelo Código" de Min:1S e será transcrito no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em ccntrário.
Rio de Janeiro. 18 de maío de 1959,
1389 da Independência e 71Çl da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

252

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECREI'o N.9 46.016 IvrAIO

DE

DE

18

DE

1959

Autoriza a Mineração e Usina Wigg
S. A. a pesquisar minério de ferro,
no município de Itabirito, Estado de
Minas Gerais,

o Presidente da República usando
ca atribuição Que lhe confere o are,
87, n,v l, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.1? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (CÔdigo de Minas),
decreta:
Art, 1.<>, Fica autorizada a Mineração e usina VJigg S. A. a pesquisar minério de feno em terrenos
de sua propriedade
lügar denominado Vrvrzea do Lopes, distrito e mu1
nícípio C f.; Itabirito, EStado de Minas
Gerais, numa j,rea de trezentos e trmta e seis hectares (3'3'6 nai , delírrutada por um polígono místníneo, que
tem um vértice rio marco quilométrico quatrocentos e sete (Km 4'U7)
da rodovia Belo Horizonte - Rio de
Janeiro (B .R.3) e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros- oitocentos e quarenta e sete metros e setenta centímetros '(847,'iOm), setenta
graus trinta e' dois minutos nordeste
(709 32' NE); quinhentos e cinqüenta
e doís 'metros C552m), dez graus emquenta . e três minutos noroeste
OO.lI53'NVJ>; quatrocentos e cínquenta e oito metros C458m), sete minutos noroeste (7'NW)' seiscentos e
três metros (603m), sessenta e dois
graus cinco mmutos noroeste (62.9\JS'
N\V); setecentos e sessenta e sete
metros (767m), vinte e sete graus noroeste (27.9 NW)' duzentos e trinta
e seis metros c236m) , vinte graus
sete minutos noroeste (209 7' NW)
seiscentos e sessenta e dois metro~
(662m); vinte e sete graus seis mtnutos noroeste (275'O"ô'NW)' setecentos e sessenta e nove metros (76!:lm) ,
vinte e nove graus cínquenta e quatro minutos noroeste (29.'.154' NW)
Quatrocentos e setenta e cínco . me~
tros (475m), quarenta e um graus
dezoito minutos noroeste (41.Q18'N'W)
duzentos e sessenta e cinco metros
(2{)5m), cinquenta e um, graus noroeste (51. 9 NW); quinhentos e vinte
e cinco metros (525m), cínquenta e
três graus vinte e cinco minutos noroeste (53. 925'NW); quatrocentos e
trinta e um metros (431ml. cíncuenta graus, vinte e sete minutos - no-

no'

roeste (50'? 27' NW); seiscentos e dez
metros C610m), quinze graus trinta
minutos noroeste (l5.9'3{)'NW)· duzentos e vinte e sete metros t227m).
sessenta e três graus nordeste (63. Q
NE) :
duzentos e setenta metros
(270m), norte (N); quatrocentos metros (4{)Orn), sessenta e cinco graus
trinta minutos noroeste U35. 930'NW) ~
quatrocentos e cíncuenta metros
(45{)m), onze graus trinta minutos
noroeste (l1.93ú'NW)· cento e oitenta
e um metros e quarenta centímetros
(181,4{)m), oitenta ,e dois graus vinte
e três minutos sudoeste W2.923'8W).
O lado místíüneo da poligonal é o
trecho da rodovia Belo Horizonte ~,
Rio de Janeiro (B.R.3) e compreendida entre a extremidade do últrmo lado retilineo acima descrito e o
vértice de partida.
PB.. rágraf'o único. A execução da pre-.
sente autorização fica sujeita àS estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n5' 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verífíoue
a existência na jazida, como asso."
cíado de qualquer das substancias a
que se refere o art. 2.'.1 do citado Re·~
. gulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas,
.
Art 2.º. O título da autorízação
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de três mil trezentos' e sessenta cruzeiros (Cr$ 3.3'50,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir
da data da transcrição no livro próprio da Dívísão de Foménto da producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q • Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro. 18 de maío de 1959,
138.<> da Independência e 71. Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Mário J/Ieneghetli.

. DECRETO N~ 46.017 DE 18 DE
MAIO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Geraldo da Silva a lavrar ouro
e âuimomte no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nf? I, da Constituição e nos têr-
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mos do Decreto-lei n 9 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Geraldo da -Silva
a lavrar ouro e diamante, em terrenos de domínio público, abrangendo
leito e margens do rio Jequitinhonha
no distrito de Mendanha, município
de Diamantina, Estado de Minas Gerais. numa área de dezesseis hectares
e' cuarenta e seis ares <16,4ô ha) , delimitada por uni polígono irregular
que têm um vértice na confluência
do córrego 'I'írirrca no rio' Jequitinhonha e os lados, a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: quatrocentos e noventa e
três metros (493), quarenta e um
graus quinze minutos sudeste (41l?
15'Sm; oitenta metros (30m), trinta
e três graus quinze minutos sudoeste
(33 9 15' SW); quinhentos e' cinqüenta
metros (550m), quarenta graus noroeste (40 9 NW); seiscentos e sessenta
e quatro metros (664m) trinta e três
graus noroeste (339 NW); duzentos e
quarenta e cinco metros (245m), cinqüenta e quatro graus trinta minutos sudoeste (549 30' SW); duzentos e
quarenta e dois metros (242m), quarenta e seis graus quarenta .; cinco
minutos noroeste (469 45' NW)'; quinhentos e sessenta e cinco metros
(565m), vinte e seis graus noroeste
(26<:1 NW); setenta e tres
metros
(73m) , setenta e três graus noroeste
(73 9 NW); trezentos e setenta e emco metros <375m), vinte e nove graus
sudeste (299 SE); trezentos e dezoito
metros (318m), quarenta e dois graus
quinze minutos sudeste (429 15' SE);
duzentos. e quarenta metros (240m),
cinqüenta e seis graus quarenta e cinco minutos nordeste (56" 45' NE);
setecentos e setenta e sete metros
(777m), um grau sudeste (lI? SE),
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrato único do art. 28. do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas além das seguintes e de outras co~stantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Paráarafo
único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo -Decreto nv 30.230, de 1 de dezemnro de 1851, uma vez se verifique
a existência na jazida, como. associado de Qualquer das substâncias a que
se' refe/e o art , 29 do cítadc, Regulamento ou de outras substâncias dísI
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criminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 . O concessionário da autorrzação fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma das lei os trib utos que forem devidos à União, eo
Est2.do e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3 9 •. Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízacáo de lavra será declarada caduca
nula. na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4<,1 . As. propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de .Mtnas.
Art. 59 O concessionário da autorizacâo será fiscalizado pelo Departamente Nacíonal da Produção Mineral
e gozará 'dos favores díscrrmtnados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69. A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrtto no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producâo Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagar
mento da taxa de seiscentos cruzeiros

ou

ccrs 600.00)

~

Art. 79. Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro. 18 de maio de 1959,
1 ')8() da Independência e 719 da República,

'
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária. 1I:feneqheiti

DECRETO N9 46.018 - DE 13 DE MAIO
DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Kampmann a pesquisar minério de
ferro, no município de Tiiuca» tio
Sul, Estado do Paraná.
O Presidente da República, usando
da atribuição que 'lhe confere o .artigo 87, n Q I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas»,
decreta:
Art. lI? Fica autorizado o cidadão
brasíleíro Carlos Kampmann. a pesquisar minério de f~rr~ em. terrenos
de propriedade de FIrmmo SIqueIra e
outros no .lugar denominado Araçátuba. distrito e município de Tijucas
do Sul, Estado do Paraná, numa área
de duzentos e setenta e oito hectares
e cinquenta ares (278,50 ha) , delimítada por um polígono irregular, que
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-tem um vértice no marco quilométrico
setenta (km 70) da rodovia CuritibaJ oinville ~ os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos .e rumos magnéticos: cento e cínquenta e
cinco metros (155 m) , oitenta e cinco
graus trinta minutos sudoeste (859 30'
SW); quatro mil e cinco metros
(4.()05 m) , treze graus sudoeste 03 9
SW); novecentos e sessenta e cinco
metros (965 '11), trinta e cinco graus
sudeste (359 SE); quatro mil e quinhentos metros (4.500 m) , vinte e
nove graus trinta minutos, nordeste
(2-9(> 30' NE); cento e doze metros
<112 rm , oitenta e cinco graus trinta
minutos sudoeste (859 30' SW); cento
e oitenta e cinco metros 085 m) , vinte e cinco graus vinte minutos sudoeste (259 2{)' SW); duzentos metros
(200 m) , sessenta e quatro graus quarenta minutos noroeste (64'? 4{l' NW);
duzentos ,e trinta e três metros (233
m) , vinte e cinco graus vinte minutos
nordeste (25920' NE).
Parágr afo
único. A execução da
presente autorização' fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3().230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2t:l do citado
regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2l! O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagar5. a taxa de
dois mil setecentos e oitenta e cinco
cruzeiros (Cr$ 2.785,00) e será válido
por dois (2) anos' a contar da data
da. transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, 18 de maio de 1959,
1331; da Independência e 71Q da. República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

têrmos do Decreto-lei nO 1. 985, de 29

e,

janeiro de 194{) (Código de IvIina.s),
decreta:
,
Art; 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro FTancisco Ferreira castelo
Branco a pesquisai' areias ílmenítícas
e associados em terrenos devolutas e
de diversos no lugar denominado Ponta do Mangue, dístrito e município de
Barreírinhas, Estado do Mara.nhão,
numa área de quinhentos hectares
(5DO ha r, delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a dois'
mil e quinhentos e oitenta metros
(2.58{) m) , no rumo verdadeiro de
quarenta e quatro graus e trinta- minutos sudoeste (449 30' SW), canto
sudoeste (SW) da casa do lugar
"Ponta do Mangue", e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos verdadeiros: seiscentos e vinte e cinco metros (625 m) ,
sul (8); oito mil metros (8.000 .ro.:
sessenta e um graus e trinta minutos
noroeste (619 30' NW).
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
eotípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3D.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existéneia na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2Q do citado
Regulamento ou de outr-as substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a
taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.0'00,00) e
será transcrito no .livro próprio' 'da
Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art .. 39 Revogam-se as disposições
em contrárlo .
'
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959;
1389 da Independência .e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHE"'.rC

Mário Meneahetti,

lv.lária M eneahetti.

DECRETO N.O 46.020 - DE 18 DE
DEC'RETO N9 46.019 - DE 18 DE MAIO '
1VlAIO DE 1959
DE 1959
Autoriza Mineração Lobato Ltda. a
A utoriza o cidadão brasileiro Franpesquisar. areias ilmeniiicas no mucisco Ferreira Castelo Branco a
nicípio de Barreirinhas, Estado do
pesquisar areias ilmeniticas e assoMaranhão.
ciados no município de Barreirinhas, .
Estado do Maranhão.
O Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,s I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-ler n.? 1.985, de 29'-
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de janeiro de 1940 (Código de Minas).
DEORETO N.o 46.021
DE 13 m:
decreta:
MAIO DE 1959
Art. 1.0 Fica. autorizada Minera
Autoriza o cidadão brasileiro Renato
ção Lobato Ltda. a pesquisar areias
de Arauio a pesquisar areias ümeümenítrcas, em terrenos devolutas,
níticas no murücrpio de Barreiride marinha e de propriedade de dinhas, Estado do Maranhão.
versos, distrito e município de Barreírinhas, Estado do Maranhão, numa
o Presidente da República, usando
área de quinhentos hectares <500 ha) ,
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Constítuiçâo e nos
delimitada por um ~:uadrilátero irretêrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de 29
gular que tem um vértice a nove mil
de janeiro de 194:0 (Código de Minas) ,
e novecentos metros (9, 900m) , no
rumo verdadeiro de sessenta graus decreta:
vinte minutos sudeste (60° 20' SE) do
Art. Lo Fica autorizado o cidadão
brasileiro Renato de Araujo .9, pesF,aro} das Preguiças e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes compriquisar areias ilmeníticas, em terrenos
mentos e rumos verdadeiros: mil e de .marinha e de propriedade de diversos no lugar denominado Tutora,
dez metros (1. 010m), quarenta e sete
distrito e município de Barreírínhas,
graus cinqüenta e oito minutos norEstado
do Maranhão, numa írea de·
deste (47° 58' NE); cinco mil metros
quinhentos hectares (500 ha) , delimi(5.000m), trinta e nove graus trinta
tada por um quadrilátero c.ue tem um
e cinco mínutos noroeste
(30l? 35'
vértice a nove mil seiscentos e setenta
NW); mil quatrocentos e oitenta e
e cinco metros (9.675m) no : rumo
sete metros e cinqüenta centímetros
verdadeiro de vinte e três graus. no(L487,50m), nove graus cinqüenta e
roeste (230 NW), da embocadura do
sangradouro da Lagoa Taboa no 1Ío
cinco minutos sudoeste (9° 55' SW);
Novo e os lados, a partir dêsse vérquatro mil e oitenta e cinco metros
tice, os seguintes comprimentos e ru(4.085m), quarenta e um graus demos verdadeiros: quatro mil quinhenzoito minutos sudeste (41° :::8' SE).
tos e setenta e cinco metros (4.575m).
Parágrafo único. A execução da _cinqüenta e um graus trinta e três
presente autorização fica sujeita às
minutos sudeste (510 33', SE); mil duestipulações do Regulamento aprovado
zentos e quarenta metros (1. 240m),
pelo Decreto n.s 30.230, de 1 de devinte e cinco graus dez minutos nordeste (25° 10' NE); quatro mil e quazembro de 1951, uma vez se verifique
trocentos metros. (4.400m), cinqüenta
a existência na jazida, como associae. cuatro graus doze minutos noroeste
do, de qualquer das substâncias a que
(54° :2' NW); mil e dezessete metros
se refere o art. 2,0 do citado Regulae cinqüenta centímetros (l.017.50m),
mento ou de outras substâncias distrinta e dois graus quarenta e quatro
criminadas pelo Oonselho Nacional de
minutos sudoeste (32 0 44' 8EW) ,
Pesquisas.
Parágrafo único. A execução da
Art. 2,0 O título da autorizacâo de
presente autorização fica sujeita às,
estipulações do Regulamento aprovapesquisa, que será uma via autêntica
do pelo Decreto n.o 30.230, de 1 de'
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
dezembro
de 1951, uma vez se verí-.
mil cruzeiros (Or$ 5.000,00) e será váfique
a existência na jazida, como aslido pelo. prazo de dois, (2) anos a
partir da data da transcrição no livro sociado. de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2,° do citado
próprio da Divisão. de Fomento da
Regulamento ou de outras substâncias
Produção Mineral do Ministério da
discriminadas pelo Conselho Nacional
Agrícul tura.
de Pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização de
Art. 3.° Revogam-se as disposições
.em contrário,
pesquis as, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1~59;
cinco míl cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
0
138.° da Independência e 71. da Reserá válido pelo prazo' de dois (2)
pública.
anos a partir da data da transcrícãono livro próprio da Divisão de FoJUSCELINO KUBITSCHEK
mento da Produção Mineral do Mi-·
Mário Meneghetti
nístério dâ Agricultura,
w
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Art. 3.° Revogam-se as dispOS1ÇÕ~S
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959;
138." da Independência e 71.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário tãeneçtietti

EXECUTIVO

da Divisão de Fomento da Producão
Mineral do Ministério da Agricultu~·a.
Art. 3,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959;
138. 0 da Independência e 71.° da República.
..
JUSCEIJ.[NO

KUBITSCU:;:K

M àrio M eneç hetti

DEORETO N ,0 46.022 M.no DE

DE

18

DE

1959

lJ.utoriza a Prefeitura Municipal de
Poços de Caldas a pesquisa)' bauxita
no município de Poços de Caldas
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando

·da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s I, da Constituição e nos
têrmos do Decrete-lei n.v 1.985, de 29
.de janeiro de 1940

(Oódígo de l.V11··

nas) , decreta;

Art. 1.0 Fica autorizada a Prefei'tura Municipal de Poços de Caldas a
pesquisar bauxita, em terrenos de sua
.propríedade, no imóvel Serra de Poços, distrito e município de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais, numa
área de oitenta e quatro hectares
(84 ha) delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a quinhent-os metros (SOOm), no rumo verdadeíro sessenta e quatro graus noroeste
(61 0 NW) do marco de triangulação
número cinco (5) do levantamento
aerofotograrnétrico do Planalto de
Poços de Caldas, feito para a Divisão
de Fomento da Produção Mineral Dor
'Serviços Aeororotogramétrtcos Cruzeiro do Sul S.A. e os lados, dívergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil
'e quatrocentos metros (1. 400m~, setenta e sete graus nordeste (77° NE);
seiscentos metros (600m), sul (S)
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
-estípulações do Regulamento aprovado 'pelo Decreto n,« 30.230, de ,1 de
dezembro de 195:, uma vez se verific-,ue a existência na jazida, como as-saciado de qualquer das substâncias a
que se refere o .art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo' Conselho Nacional
-de Pesquisas.
Art. 2.° O titulo da autorízacão de
pesquisa, que ~ será uma via autêntica
dêste decreto, não fica sujeito ao oa,-gamento da taxa prevista' pelo art. 17
do Código de Minas e será válido pelo
-praao de dois (2) anos a partir :ia
data da transcrição no livro próprio

DECRETO N,o 46.023 MAIO DE 1959

DE

13

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
Mourão Guimarães a lavrar minério
de ferro, no municipio de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .artígo 87.. nv l, da Constítuíçâo, e nos
têrmos do Decreto-lei n.« 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio MOurão Guimarães
a lavrar minério de ferro, no rugar
denominado Lagoa Sêca, distrito e
município de Belo Horizonte, Estad.o
de Minas Gerais, numa área de trinta.
e cinco, hectares, sessenta e seis ares
e vinte) centíares (35,662D' ha.) , delímítada por um polígono irregular que
tem um vértice a cento e cuarents
. metros '040m), no rumo verdadeiro
quarenta e cinco graus e dois minutos
sudeste (450 02' SE) do marco quilométrico número cinco (5) (Kn1 5),
da rodovia Belo Horizonte-Rio de Janeiro ,- BR.3 - e os lados, a partir
dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
quarenta metros (140 01), trinta e
nove graus e dois minutos sudeste
(39 0 02' SE): trezentos metros
.
(300 m) , trinta e oito graus e cín-.
qüenta e oito mínutos nordeste ....
(38 0 58' NE); duzentos e sessenta metros (260m). trinta e dois graus e cinqüenta e oito minutos nordeste .. ~.
(32 0 58' NE); duzentos e cinqüenta
metros (250m), trinta e oito graus e
cinqüenta- e alto minutos nordeste
(38° 58' NE); trezentos e trinta metros (330m), trinta e dois graus e
cinqüenta e oito minutos nordeste
(32 0 58' NE); cento e oitenta metros
080 rrn , sessenta e dois graus e dois
minutos noroeste (62° O~' NW>; duzentos metros (200m), setenta ~ cinco graus' e dois minutos sudoeste '"
(75° 02' SW); trezentos e trinta me·
tros (330m) •. oitenta e nove graus e
cinqüenta e oito minutos sudoeste ..
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(890 58' SW) ~ quatrocentos metros
(40Orn), quatorze graus. e cinqüenta \
e oito minutos sudoeste (14° 58', SW);
duzentos e cinqüenta metros (25{lm~,
dezenove graus e cinqüenta e cito minutos sudoeste (19° 58' SW); cento e
quarenta e oito metros (l42m) , vinte
e sete graus e dois minutos Sudeste
<27 0 02' SE).' Esta autorização é outornada mediante as condições constantes do parágrafo úníco do .art . 28
do Código de tv1inas e dos arts. 32, 33,
34 e suas alíneas e além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código não expressamente mencionada
neste decreto,
Parág,rafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estíputacões do Regulamento aprovado ·pelo Decreto n.s 30.230, de ::::' de
dezembro de 1951, uma vez se verifique' a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher. aos
"cofres públicos, na forma da lei, O,S
tributos 'que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, ern cumprimento do disposto no srt. 68 do
Código de Minas.
'
Art. 3.° Se o eoncessíonárto da
:i.utol'izaçã.o não cumprir qualquer das
obrigações que' lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos artigos
'37 e 38 do Códígn de Minas.
Art. 4.° As proprfedades víztnhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins da lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de
'Minas.
Art. 5.° O concessionário da. autorizacão será fiscalizado pelo Departam-ento Nacional da Produção Míneral e gozará dos favores discriminadas no art. '71 do mesmo Código.
Art. 6.° A
autorização de lavra
terá por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Minera~ do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de setecentns e vinte
cruzeiros (Cr$ 720,00).
Art 7,° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de mato de 1959;
138.° da Independência e 71." da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DElCREI'O N.l? 4tL024 MAIO

DE

D~

18

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Renato
de Araújo a pesquisar areias ilmeniticas no municiplo de Barreirinhas,
Estado do Maranhão.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n,9 I, Ja ConstitUIção e nos - têr.mos do Decreto-lei n.9 1,985, de 29de janeiro de 194'0 (Código de Mm-tts),
decreta:
'
Art 1.':1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Renato de Araújo a pesquisar areias ilmeníticas, em terrenos de
marinha e de propriedade de diversos
no lugar denominado Barra do Tatu,
distrito e' município de Barreírinhas.
Estado do Maranhão, numa área de
quinhentos hectares (500 haj delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a três mil quinhentos
e trinta metros (3.53{)m) no rumo
verdadeiro sessenta e sete graus
dezessete minutos noroeste (67.~17·
NW), da foz do rio Novo e os lados,
a partir dêsse Vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeíros:
mil duzentos e dez metros -(1. 210m) •
setenta e nove graus trinta e oito minutos sudeste (79933'SE); dois mil duzentos e setenta e sete metros e cínaüenta centímetros (2.277,50m), setene nove graus cinqüenta e oito minutos nordeste (79Q58'NE) ; mil quatrocentos e quarenta 'e cinco metros (L445m)
cínquenta e um graus quarenta minutos nordeste (51.940'NE) . mil e
vinte e cinco metros O. 025!n) , vinte
e quatro gr-3,US noroeste (24.l?NW):
mü quatrocentos e cinquenta metros
(1. 450ni) , cínquenta e um graus cínquenta e cinco minutos sudoeste (5'1.9
55'SW)' mil oitocentos e vinte e cinco
metros 'O, 825m) , setenta e oito graus
cinquenta e dois minutos sudoeste
(78.%2'BW)· mil setecentos e trinta e,
cinco metrôs (1. 135m) , oitenta graus
.noroeste eBO/?NW); mil duzentos e dez
metros (L 210m), vinte e quatro graus
dezenove minutos .sudeste (2491!}SE).
Parágrafo único. A execução da,
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,v 30-230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.9 do citado
REgulamento ou de outras substân-

de

ta
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eías discriminadas pelo Conselho Nacíonal de Pesquisas.
Art. 2.". o· título da autorização de

pesquíza será uma via autêntica deste Decreto, pagará ao taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,Oi()) e será
válido - pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcríçâo no livro próprio da Divisã.o de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.

Art. iV R.evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, 18 de maio de Hl'59,
138.l! da Independência e 71.9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária M eneçhetti,

DECRETO

N9 46.025 MAIO DE 1959

18

DE

D:i

Concede à santa Blanca - Indústria
de Mármore t.tâa, autorização para funcionar como empresa de mineração.
O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o art.
87, n,v 1. da Constituição e nos têrmos do' Decreto-lei n.C? 1. 985, de 29
de janeiro de 194Q (Código de Minas).

decreta:

Artigo único. lt concedida â Santa
Blanca - Indústria de Mármore Ltda.,
constituída por contrato particular de
3 de dezembro de 1958, aditado pelo
instrumento particular de 21 de janeiro de 1959, com sede na cidade de
São Paulo, autorização para funcio-

nar como ernprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o
objeto desta autonzaçao ,
Rio de Janeiro. 18 de maio de 1959;
1389 da Independência e 71Q da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário -Meneohetti.

DECRETo NI? 4.6 '.026 DE

DE

18

DE MAIO

1959

Autoriza Mineração Lobato LUla. «
_pesquisar areias iimeniticas no município de Barreirinhas, Estado do
Mamnhão.

O Presidente da República, usando da atribui.ção, que lhe contere o

art. 87, nÇ r. da Constituição e. nos
têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de
29 de janeiro de 19~O <Código de
Minas), decreta:

Art. 19 Fica autorizada Mineração Loba to Ltda. a pesquisar areias
ilmeníticas, em terrenos devolutos,
de marinha e de propriedade de diversos, distrito e município de Barretrinhas, Estado do Maranhão. numa.
área de quinhentos hectares <500 ha) ,
delimitada por um quadrilátero "ir..
regular, que tem um vértice a nove
mil e novecentos metros (9.900m),
no rumo verdadeiro de sessenta
graus. vinte
minutos
sudeste í6'O'
20' SE) do Farol das Preguiças e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos ver..
dadeíros: quatro mil novecentos Q
cinqüenta e cinco metros (4.955nu.
quarenta e dois graus sudeste H~.
SE); . novecentos e noventa metros
(990m) , quarenta e oito graus cínquenta e seis minutos nordeste (48'
56' NE); quatro mil novecentos li
setenta e cinco metros (4.975m) quarenta e um graus quarenta e sere
minutos noroeste (41t? 4G' NW); mil
e dez metros <1,010m), quarenta o
sete graus cinquenta e oito minutos
sudoeste (47 9 53' SW).
Parágrafo . único. A execução
da
. presente autorização fica sujeita a~
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se 'ferífíque a existência na jazida. como
associado. de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2t? O título da autorização d.
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto. pagará a taxa. di
cinco Ínil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e

será válido pelo prazo de dois (~)
anos a partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão ds
Fomento da Produção .M:ineral 60
Ministério da Agrtcultura ,
Art. 39 Revogam -se as dísposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
República ..
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

ATOS

DECRETO Ng

46.027 DE 13
DE 1959

DE MAIO

Autoriza a cidadã brasileira Julieta
Laura Bitancourt de Araújo a pesquisat areias ilrneniticas no município de Primeira Cruz) Estado do
Mnranluio.

O Presidente da República usando da atríbuiçâo que lhe confere o
art. 87, n" 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-leí n 9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta
Art. 1Q Fica autorizada a cidadã
brasileira Julieta Laura Bitancourt
de Araújo a pesquisar areias ilmenítícas, em terrenos devolutos, de
marinha e de propriedade privada
situados ao longo da costa e a oeste
(W) da foz do rio Negro, distrito de
Santo Amaro, município de Primeira Cruz, Estado do Maranhã-o, numa
área de quinhentos hectares (500
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a vinte
e cinco mil e setecentos metros
(25. 700 m) no rumo verdadeiro de
setenta e sete graus quatro minutos sudeste (n CJ 04' SE) do extremo oeste (W) da Ponta dos Mangues e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: novecentos e setenta e dois metros e cinqüenta centímetros W72.50m)
vinte e oito.
graus cinqüenta e um minutos nordeste (23':1 51' NE): dois mil quatrocentos e setenta e cinco metros ....
(2.475m). cinqüenta e sete graus trinta e sete minutos sudeste -(579 37'
SE); dois mil quinhentos e trinta metros (2.530m) , setenta e dois graus
trinta e dois minutos sudeste (72C) 32'
SE); mil e vinte metros (L020m).
quatro graus vinte e -dois minutos
sudoeste (49 22' SW); dois mil e
seiscentos e sete metros e cinqüenta centímetros (2 .G07.50m) , setenta e
um graus vinte e quatro minutos
noroeste (71Q 24' NW); dois mil oitocentos e vinte e dois metros e cinqüenta centímetros (2. 822,5'Dm), cinqüenta e nove graus quarenta e cinco minutos noroeste (599 45' NW) ..
Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 19
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. ")j) do oiI
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tado regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorização ~ de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido por dOIS (2) anos a contar da data da transcrícâo no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 31,> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio: de Janeiro, 18 de maio de
1959;138 9 da Independência e 7~<;l da
República.
JUSCEL!NO

KUBITSCHEK

Mário Meneg'hett'l..
DECRETO NQ 46.028 MAIO DE 1959

DE

18

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Jos~
Pereira de Oliveira Junior a pesquisar argila no município de Mogi das Cruzes, Esttuio de São Paulo.

O Presidente da República: usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n tl I, da Constituição e nos
.têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art. 19 F'íoa autorízado o cidadão
brasileiro José Pereira de Oliveira
Júnior a pesquisar argila, em terrenos de sua propriedade no imóvel
denominado Sítio Estiva, distrito e
município de Mogt das Cruzes, Estado de São Paulo. numa área de
quatorze hectares noventa e cinco
ares e oitenta e quatro centíares
triângulo que tem um vértice a cento e cinquenta metros 050m) no
rumo magnético de setenta e se:le
graus vinte e cinco
minutos
sudoeste (76{l 25' SW) do canto sudoeste (SW) , do forno da olaria
existente no mesmo rmovei e os lados, a partir dêsse Vértice, os seguíntes cornprimen tos e rumos magnétícos: quinhentos e noventa metros e
cinqüenta centímetros (590,50m), setenta e quatro graus doze minutos
sudeste (74<> 12' SE); quinhentos e
vinte e cinco metros. e cinqüenta
centímetros <525.50 mr , quarenta e
sete graus quinze minutos sudoeste
(479 15' SW); quatrocentos e oítentu e cinco metros e cinqüenta centímetros (485,50m), quatorze graus
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quarenta e cinco minutos noroeste
(149 45' NW).

Parágrafo ÚnICO. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 19
de dezembro de 1951; uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2 9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da, autorização de
pesquisa, que será uma via autêntícadêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição no livro próprio da DiVisão de
Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agrtcultura,
Art 'lO 'R,evogam-se as disposições

em contrãrío.

:.

ce .ianeiro, 18 de maio de 195~~
1389 da Independência e 719 da Ret(,1O

pú~lica
JUSCELINO

MÚ1·i.o

KUBITSCHEK

M eneçhetii.

DECRETo NÇ 46.029 -....:.
DE 1959

DE

18

DE UA!Q

Renova o Decreto n Q 41.180 de 19 âe
março de 1957.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 l, da Constituição e nos
têrmos' do Decreto-lei nv 1.985'. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
'
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano TIOS
têrmos da letra b, do art. lI? do
Decreto-lei n Q 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a autorização conferida
à cia. Vale do Rio Doce S.A., pelo
decreto quarenta e um míl cento e
oitenta (41.180), de dezenove (19)
de março de mil novecentos e cinquenta e sete (19f57). para pesquisar minério de ferro, e manganês, no
município de Conceição do Mato
Dentro, Estado de Minas Gerais.
'Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30,230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência 'na jazida, como
associado, de qualquer das substàn-

cías a que se refere o art. 2'? do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autozízaçâo de
pesquisa. que será uma . via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de quatro mil duzentos e noventa
cruzeiros {Cr$ 4.290,00) e seré 'válido por um ano, a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Pomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de maio de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Má"io MeneghetU.
DECRETO

N9 46.030 MAIO DE 1959

DE

18

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Renato
de Araujo a pesquisar areias ümeniticas no município de Barreirinnas. Estado ,do Maranhão.

O Presidente da Pvepública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n ll I, da Constituicão e nos
têrrnos do Decreto-lei n 9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mina-s), decreta:
Art.' 1° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Renato de Araujo a pesquisar areias ílmeníticas, em terrenos
de marinha e de propriedade de diversos no lugar denominado Ponta
Lazou, distrito e município de Barreírmhas, Estado do Maranhão, numa.
.áreo, de quinhentos hectares (500 ra) ,
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a dois mil e
duzentos metros (2.200m) no rumo
verdadeiro de setenta e um graus oito minutos nordeste (71<iOS'NE), da
foz do rio Novo e os lados, .a partir
dêsse vértice, os' seguintes comprimentos e 'rumos verdadeiros; novecentos e oitenta metros (980m), oitenta
e nove graus dezesseis minutos nordeste (89" 16' NE); dois mil trezentos e sessenta e cinco metros (2.365ro).
vinte minutos noroeste (20' NW);
mil trezentos. e setenta e cinco metros O, 375m), trinta graus dezenove
minutos noroeste (30" 19' NW); mil
setecentos e quinze metros (1.nSm),
cinqüenta e nove graus quarenta e
nove minutos sudoeste (599 49' SW);
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dois mil

ncvecentos :e

sessenta

e

cinco metros (2. 965m), vinte e qua-

tio graus sudeste (241) SE).

Parágrafo único. A execução da
pres-ente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamneto aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dez-embro de 1951,' uma vez se' verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Na-

cional de Pesquisas.
Art. 21) O título da. autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
. dêste Dec l'-e to, , pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da AgricuÍtura.
Art. 3Q~ Revogam-se as disposições
em con trárío ,
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959,
1381) da Independência e 71" da República.

JUSCELlNO KUBITSCHEK

Mario

Meneghetti

DECRETO NQ 46;031 MAIO DE 1959

DE

18

DE

A utoriza a cidadã brasileira N tYú~a
Souza de Araújo a pesquisar areias
ilmeniticas no município de Barreirintuis, Estado do Maranhão.

O Presidente . da República usanda atribuição que lhe confere o art.
87, n9 I, da Constituicão e nos têrmos do Decreto-lei n~ 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de 'Minas).decreta:
Art. 19 Fica autorizada /a cidadã
brasileira Neusa Souza de Araújo a
pesquisar areias ílrnenítícas, em terl'e.t:0s.devotutos, de marinha e de propnedade privada, situados ao longo
da costa e a leste <E)' da foz do rio
Negro, dístríto e munícípío de Barreirinhas, ~stado do Maranhão, numa área de cuínhentos hectares (500
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a seis mil
quinhentos e vinte metros (6.520m) •
no rumo verdadeiro de oitenta e
três graus quarenta minutos sudeste (839 40' SE). da foz do rio Negro e os \ lados, a partir dêsse vér-
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tice, os seguíntes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil e cínquenta
e cinco metros O, 055m) , dezoito
graus quarenta e cinco minutos nordeste (180 45' NE); três mil setecentos e cinco metros (3.7ü5m), quarenta e oito graus quinze minutos
sudeste (43'! 15' SE); mil trezentos

quarenta metros C1340m) cinquenta e um graus trinta e um minutos
sudeste (51'! 31' SE) mil e sessenta e dois metros e cinquenta centímetros O.062,50m). trinta. e oito
graus e cinqüenta e um minutos sudoeste (339 51' SW), mil duzentos
e noventa e dois metros e cinqüenta centímetros (1. 292,50m), quarenta e nove graus trinta e cinco minutos noroeste (49 9 35' NW); três mil
trezentos e noventa e cinco metros
(3. 395m), cinquenta e oito graus dezoito minutos noroeste (58Çl 18' NW) '.
Parágrafo único A' execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apro. vado pelo Decreto n'! 30.230, de 1.9
- de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado .Regulamento ou de, outras substâncias discriminadas pelo Conselho'
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorizacáo de
pesquisa, Que será uma via aütêntica dêste decreto, pagará a taxa. de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válído pelo prazo de dois (2)
'anos a partir da data da transcríção
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Ar.t. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
e

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário 1l!eneghetti.

DECRETO NQ 46.032
MAIO DE 1959

DE

18

DE

Autoriza a cidadã brasileira Neuza
Souza de Arauto a pesquisar areias
iimeniticas no município de BmíeiTinhas. Estado do Maranhão.

O Presidente da República us-ando
da atribuição que lhe confere CJ artigO 87. n 9 I, da Oonstituícâo e nos
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têrmos do

Decreto-lei nv 1 9B5. de

2S de janeiro de 194{) (Códi20 dE' MI'",
nas) decreta:
Art.

Fl Fica autorizada a cidadã

ExECUTIVO

.Al't. 31' Revogam-se as disposições
em contrárío.

Rio de
Janeiro, 18 de maro de
1959. - -1~89 da Independência e
71 9 'da República.·

brasileira Neusa Souza de ,\r3-ujo a
pesquisar areias ümenítícas. eiJ.1 terJUSCELINO KUBITSCHEK.
renos
devolutas. de marinha e de
Mario Meneghetti.
propriedade privada. situados ao lon10 da costa e a leste (E) da foz do
rio Negro. distrito e muníctnt-i
de
Barreírínhas.
Estado do M~ri:l.nh:ic.
DECRETO N9 46.033
DE 18 DE
numa área de quinhentos . hectares
MAIO DE 11959
(5QO ha) . delimitada por um polígono
irreg~lar que tem um vértice a quinAutoriza o cidadão brasileiro Renato
ze mil seiscentos e noventa e cínco '
de Arai;jo a pesquisar areias ümemetros
(15.695 rn) , 'no rumo verdaniticas no Município de tsarreirideiro de sessenta e nove graus tr ínta
nnas, Estado do Maranhão.
e um minutos sudeste (691,' 31' SE~
da foz do rio Negro e os lados. ~
o Presidente da República, usando
partir dêsse vértice. os sezuíntes
da atribuição que lhe confere o "arcomprimentos e rumos verdadeiros'
tigo 37, n .v I, da constituição e nos
dois mil e cinqüenta c cinco metros
têrmos do Decreto-Iei n. Q 1. 9,85, de
(2.055 m: .oitenta e um graus vinte
e cinco minutos noroeste' (81" 25'
29 de janeiro ele 1S40 (Código de
NW); dois mil novecentos e sessenMinas), decreta:
ta e cinco metros (2,%5 rn) , cinArt. 1.9 Fica autorizado o cidadão
qüenta graus trinta e sete mínuros
brasileiro Renato de Araujo-: a pesnoroeste (509 37' NW); mil e <;PSsenta e dois metros e cinqüenta cen- quisar areias ílmenítícas, em terrenos
de marinha e de propriedade de ditime tros (1. 032,50m) , trinta e oi to
versas no lugar denominado Tutóia
graus cinqüenta e um minutos norou Lago Taboa, distrito e município
deste (38 0 51' NE);' dois mil ;;:('teC'~n~
de Barreírlnhas, Estado do Maratos e dez metros (2.710 m) , quarenta
nhão, numa área de quinhentos hece nove graus cinqüenta e um minutos
tares ('50\) ha i. delimitada· por um
sudeste (491,' 51' SE); mil setecentos e
polígono irregular. que tem um Vércíncüenta metros (1.750 m) , oitenta ~
tice a nove mil seiscentos e setenta
um graus quarenta e seis minutos
e cinco metros (9.675m); no rumo
sudeste (81,? 46' SE); mil e vinte e
verdadeiro de vinte e três graus nocinco metros (1.025 mr , oito . graus
roeste (239 NVV) , da embocadura do
vinte e' dois minutos sudoeste (8Q 22'
sangradouro da Lagoa Taboa e os laSW) . .
aos, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verParáarafo único. A exeeucão
da
dadeiros; mil e dezessete metros e
presente autorízaeão fica sujeita às
cinqüenta centímetros (1.017,50m),
estipulações do Regulamento aprovatrinta e dois graus quarenta e quado pelo Decreto nq 30,230, de 1 de
tro minutos nordeste (3,29 4:4 ' NlE) :
dezembro de 1951, uma vez se vertüdois mil oitocentos e vinte metros
que ~, existência na jazida, como as(2. 820m) , sessenta graus treze misaciado. de qualquer das substâncias
nutos noroeste (601,' 13' NW); mil ,oia que se refere o art. 29· do .\ttado
tocentos e oitenta e dois metros e
Rerrulamento ou de outras substãncinqüenta centímetros (l. 882,5rOm) •
das discriminadas pelo Conselho Naquarenta graus trinta e quatro micional de Pesquísas.
nutos noroeste (4(}9 34' NW); noveArt. 29 O título da autorízacâo de
centos e noventa metros (99()m), quapesquisa, que será uma via '1Utêntica
renta e oito graus cinqüenta e seis
dêste Decreto, pagará a taxa de cinminutas sudoeste (48 Q 56' SW)' dois
mil e noventa metros (2 ()-90m)', trínco mil cruzeiros (Cr$ 5.aOO,O{» e "lerá.
ta e nove graus cinqüenta e quatro
válido pelo prazo de dois (2) anos a
minutos sudeste (399 54' SE); dois
partir da data da transcrição no limil novecentos e dez metros (,2.910
vro próprio da Divisão de Fom.ento
metros), sessenta e um graus trinta
da Produção Mineral do Ministério
e dois minutos sudeste (61932' SE) .
da Agrj!:'u1tn:1a. -
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a lavrar calcário, em terrenos de sua
propriedade, no distrito e município
de Barroso, Estado de Minas Gerais.
numa ã1'ea de cinco hectares quatro
ares e sessenta e seis centiares ....
('5.0466ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a duzentos e trinta e cinco metros
(23'5 m) no rumo verdadeiro setenta
e três graus nordeste (739 NE) da
contluéncía dos córregos Cana e Praia
e os lados, a. partir dêsse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e oitenta. e· quatro
metros (lS4m) , vinte e quatro g-raus
noroeste (24Q NW); cento e setenta
e cinco metros (1'75 m) , vinte e um:
graus noroeste (2.1 9 N ): cento e
quarenta e três metros (143 m) , cinqüenta e nove graus sudoeste (599
SW); trezentos e quatorze metros
(314 m) , vinte e dois graus sudeste
(229 SE); sessenta e dois metros '"
(62 m) s ' sessenta e seis graus sudeste
('659 SE); cento e cinco metros ...
(1105 m) , cinqüenta e quatro graus
JUSCELINO KUIlITSCHEK.trinta minutos nordeste (054(131)' NE) .
Mario Meneghetti.
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos artigos 3,2, 33 e 34
DEOR.ETO N. Q 45.034 DE 18 DE
e suas alíneas, além das seguintes e
MAIO DE 1195-9
de outras constantes do mesmo Código, nâo expressamente menciona..
Retifica o Decreto n 9 39.384, de 3 de
das neste Decreto.
setembro de 19'56 .
Art. 2 . Q Ficam mantidas as deo Presidente da República, usando' mais disposições dos artigos do referido decreto, que passarão a fazer
d~ atribuição que lhe confere o arparte integrante do presente.
tigo 87, n. Q I, da Constituição e nos
Art. 3. Q A presente retificação de
têrmos do Decreto-lei n. Q 1.900, de
decreto não fica sujeita ao pagamen29 de janeiro de 1940 (Código de
·Minas), tendo em vista o que consta to dá taxa prevista pelo parágrafo
único do art. 31 do Código de Minas.
dos autos dos processos DNPM Art. 4.9 Revogam-se as disposições
~.42,3-40 e 2.76~1-40 do Departamento
em contrário ..
Nacional da produç'ão Mineral do
Ministério da Agricultura, decreta:
Rio de Janeiro, 18 de maio de lS59,
138 da Independência e 7'1. Q da ReArt. 1. '? Fica retificado o Decreto
pública.
número trinta e nove mil oitocentos
JUSCELINO KUBITSCHEK.
e oitenta e quatro (3'9.884), de três
(3) de setembro de mil novecentos e
Mario Meneghetti.
cinqüenta e seis (1g.5kl), que alterou
o de número oito mil e oitenta e
nove (8.089), de vinte e dois (22)
DECRETO N'l 46.035 - DE 18 DE
de. outubro de mil novecentos e quaMAIO DE 1959
renta e um (lS41) outorgado em taTor de Mário Carla Pareto e do qual
Autoriza Mineracão Lobato Ltda. lt
é cessionária a companhia Brasipesquisar
areias ilmeníticas no·
leira Carbureto 'de Cálcio, conrorme
município de Btnreirinhas, Estado
averbação constante do livro próprio
do Maranhão.
da. Divisão de Fomento da Produção
O Presidente da República, usanMineral o qual passa a ter a seguinte
do . da . atríbuíção que íhe confere o
redação: Fica _autorizada a Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio art. 87, n Q I, da Constituição e nos

Parágrafo uruco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apro't'ado pelo Decreto n. Q 30.230, de 1
de dezembro de 19&1, uma vez se
verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substãn-eías a que se refere o art. 2. <:> do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. (}üO,o-O) . e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
ao partir da data da transcrição no
'livro próprio da Divisão de Fomento.
da. Producão Mineral do Ministério
da Agricu~ltura.
Art. 3 . Q- Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 19'59,
13'8 da Independência e 7'1.Q da República.
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têrmos do Decreto-lei n? 1.985, ele 29
de janeiro de 1940 (Códig'o de Mi~_
nas). decreta:
Art. 19 Fica autorrzada Minera·,
çâo Lobato Ltda. a pesquisar areias
ilmenítícaa, 'em terrenos devolutas.
de marinha e de propriedade de - di..
versos, distrito 'e município de Bar..
reírinhas, Estado do Maranhão, numa
área de quinhentos hectares. csoo
na), delimitada por um' quadrilátero
Irregular que tem um vértice a cín- co mil trezentos e quinze metros
(5.315 m) no rumo 'verdadeiro de
oitenta e sete graus dois minutos
noroeste (87~ 02' NW) do Farol das
Preguiças e os lados, a partir désse
vértice, os seguintes comprimentos e
-rumos verdadeiros, sucessivamente:
quatro mil quatrocentos e noventa metro (4 .49Om) , cinqüenta e seis
graus vinte e nove minutos noroeste
(56!? 29' NW); mil e cem metros ..
(1.IDOm), trinta e três graus quarenta e nove minutos sudoeste (33IJ
49' SW); .quatro mil .setecentos -e
quinze metros (4. 715m) , cinqüenta
e seis
graus
oito
minutos sudeste (559 08' SE), mil _cento e
cinqüenta metros (1. 150m). vinte e
dois graus vinte e seis minutos 'nordeste (229 26' NE).
Parágrafo único. A

execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1(1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrímmadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntítica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo prazo de dois anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção MIneral do Ministério
da Agricultu~·Zl..
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959;
138? da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

iI:lário

KUBITSCHEK.

M eneqhetti.

DECRETO

N.O 46.036 MAIO DE 1959

DE

18

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Cícero
- Irulelécio de Souza a lavrar ctuilim no município de Santo Antônio do Monte, Estado de Minas

Gerais.
O Presidente da Repú.blica, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nº I, da oonstítuícão e nos têrmos do Decreto-leí n 9 1. 985, de ~
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1~ Fica autorizado o cidadâo
brasileiro Cícero Indelécio de, Souza _
a lavrar caulím em terrenos de propriedade de João Luiz Filho, no imóvel Fazenda Campo, Limpo. distrito e município -de Santo Antônio do
Monte. Estado de Minas Gerais, numa área de sete hectares e dez ares
(7.lOha) delimitada por um polígo··
no irrezular que tem um vértice a
quinhentos noventa e nove metros
(599m) no rumo verdadeiro setenta
e quatro graus oito mmutos sudeste
~74i? 08' SE) do marco de referéncía
de nível setenta e nove (1-1.. N. 79)
a .maraem da estrada Santo Antô..
nío do Monte-Lagoa da Prata e eravado pelo Conselho Nacional de Geo··
grafia e os lados, a partir dêsse veruce, os seguintes comprimentos o
rumos verdadeiros: duzentos cinqüenta e quatro metros quarenta e
sete centímetros (254,47rn) , dezoito
graus trinta e oito minutos noroeste
(l8" 38', NW); duzentos cínquenta e
'quatro metros (254m), sessenta graus
vinte e sete minutos nordeste <609
'27' NE); duzentos sessenta e oito
metros e oitenta centímetros .....
(26S.aOm) t .vínte e cinco graus sessenta e seis minutos sudeste (259 66'
SE); duzentos oitenta e oito metros e oitenta centímetros (288,SOm),
sessenta e três graus sessenta e sete
mmutos .sudoeste (63Q 67' SW). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições \constantes do parágrafo
uníco do art. 28 do CódigO de :Minas e 'dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas. além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código
não expressamente mencionados neste Decreto.
Parágrafo único A 'execução --da.
presente autortzação fica sujeita às
estipulações elo Regulamento aprovado pelo Decreto n IJ 30 230, de I'!
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a exístêncra na jazida, como
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associado de qualquer das substânno distrito de S~nto Amaro, mumcrelas a que se refere o art. 2" do cípio de Primeira Cruz, Estado do Maranhâo, numa área de quinhentos
taco Regulamento ou de outras subs ...
tãncías discrímínadas pelo Conselho
hectares, (500 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
Nacional de Pesquisas.
vértice a sete mil seiscentos e setenArt. 2'? O concessionário da autorização fica obrigado a recolher
ta e dois metros (7, 672m). no rumo
aos cofres públicos, na forma da lei
verdadeiro de setenta e quatro graus
cínquenta e seis minutos noroeste
os tributos que forem devidos à
União, ao Estado e ao Município, em
(74 9 56' I\TVI), da foz do rio Negro e
eumprnnento do disposto no art. 68
os lados a partir dêsse Vértice, os
do Código de Minas.
'
seguintes comprimentos e rumos verArt. 39 Se o concessíonárto da audadeiros: novecentos e oitenta e cintorização não cumprir qualquer das
co metros (985m). vinte e sete graus
obrtgacões que lhe incumbem, a au- .. cínquenta e seis minutos nordeste
(27 9 56' NE); mil e cem metros : ..
torização de lavra será declarada ca(l.100m), cínquenta e nove. graus suduca ou nula, na forma dos \artigos
deste (599 SE); dois mil quinhentos
3'] e 38 do Código de Minas.
e quarenta metros (2. 540m) , setenta
Art. 4'? As propriedades vizinhas
e sete graus cínquenta e dois minuestão sujeitas às servidões de solo
tos sudeste <77 9 52' SE); mil duzene subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de ' tos e quinze. metros (1.215m), sesMinas.
.
senta e oito graus dezessete minutos
sudeste (639 17' SE); mil e vinte meArt. 5° O concessionária da autotros (L 020 m) , dezenove graus trinrização. será fiscalizado pelo Departa e oito minutos sudoeste (l9'? 38'
tamento Nacional da Pl'oducão MiSW): mil e noventa metros (1'. 09()
neral e gozará dos favores' discrim) , sessenta e sete graus quinze- miminados no art. 71 do mesmo Cónutos noroeste (671) 15' NW)' dois
digo.
9
mil seiscentos e vinte e cincó meArt. 6 A autorização de lavra tera por título êste Decreto, que será tros (2.625 m) , setenta e sete graus
transcrito no livro próprio da Diviquarenta e oito' minutos noroeste ...
(779 48' NE), mil duzentos e oitensão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
ta e cinco metros <1.285 m) , cinapós o pagamento da taxa de seisquenta e oito graus cinquenta e quatro minutos noroeste (58'? 54' NVIl).
centos cruzeiros ccrs 600,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
Parágrafo único. A execução da
em contrário.
presente autorização fica sujeita s
estipulações do 'Regulamento aproRio de Janeiro, 18 de maio de 1959.
vado pelo Decreto n,v 30.230, de 1 de
138" da Independência e 719 da Redezembro de 1951, uma vez se verifipública.
que a existência na jazida, como asJUSCELINO
KUBITSCHEK
sociados de qualquer das substâncias
Mário Meneghetti.
ao que se retere o art. 2.'> do citado'
/
regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho' NacioDECRETO'-W? 4u.037 - DE 18 Dl.::
nal de Pesquisas..
MAIO DE 1959
Art. 2.'> O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntiAutoriza a cidadã brasileira Aleth de
ca dêste Decreto, pagará a taxa' de
Araujo a pesquisar areias ilmenicinco mil cruzeiros (Cr$ 5.()OO,()ü) e
ticas no município de Primeira
será
válido por dois (2) anos a conC1"UZ, Estado do Maranhão.
tar da data da transcrição no livro
próprio da Dívdsãc de Fomento da
O Presidente ela República, usando
Produção Mineral, do Ministério da
da atribuição que lhe confere' ·0 art.
Agricultura.
87, n,v I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.'? 1.985, de 29
Art. 3.<:> Revogam-se as disposições
de janeiro de 1940 (Código de Miem contrário.
nas), decreta:
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959.
138.9 da Independência e 71.'? da ReArt. 1,9 Fica autorizada a cidadã
pública,
brasileira Aletl1 de Araujo a pesquiJUSCELINO KUBITSCHEK.
sar areias ilmeníticas em terrenos
devolutas, de marinha e de terceiros
Mário MenegheUi.

.Aros

266

DECRETO N.Q 46.03B MAIO

DB

DE

DO PODIIR ExECUTIVO

18

DI!

1959

Autoriza o ciaaâào brasileiro Joeetino
Ottoni Alves a pesquisar quartzo e
minério de ferro no município ds
Serro, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando

.da atribuição que lhe confere o art.
87, n.'" r, da Constituição e nos têr- '
mos do Decreto-lei n.9 1.985, de 29
de janeiro de 1949 (Código de Minas), decreta:
Art. 1<;1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro J osefino Ottoni Alves a
pesquisar quartzo e minério de ferro,
em terrenos de propriedade de Rei-_
naldo Lins Pimenta no lugar denominado Céu Aberto, distrito e município de Sêrro, Estado de Minas Gerais. numa área de duzentos e cínquenta hectares (250 har , delimitada por um polígono rrregular que tem
um vértice a cento e oitenta metros
(180 In) no rumo magnético de quarenta e sete graus trinta minutos
nordeste (4'/9 30' Ng) da confluência. dos córregos da Bexiga e da Serra e os lados, a partir desse vértíce, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e trinta e três metros (533 rm , quatro
graus trinta minutos sudeste (.1Q 30'
SE); mil e sessenta e cinco metros
0.065 m) , • quinze graus sudoeste
059 SW); mil cento e noventa e oito metros (1.1Sa m) , oeste (VI);- mil
quatrocentos e cinquenta metros
(1.450 m) , dois graus trinta minutos
noroeste (2Q 30' NW); oitocentos esessenta metros (860 m) , cinquenta
graus nordeste (509 NE); novecentos
e trinta e oito metros (938 m) , sessenta e dois graus trinta minutos
sudeste «()2Q 30' SE).
Parágra.fo único. A execueào da
presente autorização fica sujeita às
estipulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto. n.9 30.230, de 1 de
dezembro. de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2Y do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.Q O titulo da. autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa de
dois mil e quinhentos cruzeiros .....
(Cr$ 2 _5ú<J,OO) e será válido pelo pra20 de dois (2) anos a partir da data

da transcrição no livro próprio da.
Divisão de Fomento da produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as dísposiçêes
em contrário.
Rio de .Janeíro, 18 de maio de 1959,
13B.Q da Independência e 7V! da Re·
.

püblic~

,JUSCELINO

KUBITSCHEK.,

MMio Meneçhetti.

DECRETO N}? 46.039 MAIO

DE

DE

18

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Cesà-

rio Teixeira carmona a pesquisar
tliamantes nos municípios de Grão
Mago! e Turmalina, Estado de ]lIt.nas Gerais.
-

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.~ I, da Constituição e nas têrmos do Decreto-lei n.'? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1~ Fica autorizado o cidadão
brasileiro' Cesário Teixeira oarrnona
a pesquisar diamantes, em terrenos
devolutas e de domínio da União, no
leito e margens do rio Jequitinhonha,
no lugar denominado Ilha oalírórnía, distritos de Itacambira e oecaratíba, municípios de oráo Magol e
Tu:.. malina, Estado de Minas Gerais.
numa área de trinta e um hectares
p- setenta ares (31,70 ha) delimitada
por um paralelogramo que tem um
vértice a trezentos e cinqüenta metros <350 m) no rumo magnético
trmta e .um graus trinta minutos sudeste (31~ 30' SE) da confluência do
córrego Landim no fio Jequitinhonnha e os' lados. divergentes dêsse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos e trinta metros (330 m) , setenta e cinco
graus sudoeste (759 SW); mil cento e sessenta. metros (1.160 mi , dezenove graus e vinte minutos nordeste (19'? 20' NE).
P::uãgrafo único. A execução d!t
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n. Q 30.230, de 1 de de-'
zemoro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substáncias
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díscrtminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. -2.9 O titulo da autorizaçáo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tresentes e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcnção no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
- em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959,
1385' da Iridependência e 71.l? da República.
JUSCELINO

KUBI'l'SCHEX.

li!ária M eneonetti.

DECRETO NS 46.040 l'IAIo DE 1959
Renova o
-{{l. 287

DE

18 DE

decreto de pesquisa n. 9
~e

5 de novembro de 1956.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n,s I, da Constituição e nos tê rmes do Decreto-lei n,v 1. 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. l.Q do Decreto-lei n,v 9.605 de 19 de agôsto
de 19.46, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Onofre Raça, pelo
Decreto n,v quarenta mil duzentos
e oitenta '.e sete (40.287) de cinco (5)
de novembro de mil novecentos e cínquenta e seis (1956). para pesquisar
calcário e mármore no município de
Jacupiranga, Estado de São Paulo.
Art. 2.° A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e
sessenta cruzeiros <Cr$ 360,00) e será
transcrito no livro próprio da Dívísão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 18 de maio de 1959,
138.9 da. Independéncía e 71.9 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

267
N~

46.041 1959

DI':

18

DE

l'IAIO DE

Autoriza a cidadã brasileira Jiüiet«
Laura Bitnncourt de A1'aujo a pesquisar areias iimeniticas 'TU) mmiicipio de Primeira Cruz, Estado do
Maranhão. -

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de
janeiro de 194() (Código de Minas I ,
decreta:
! Art.
1Q Fica autorizada a cidadã
brcsüeíra Julieta Laura Bitancourt
de Araujo a pesquisar areias ilmenítícas, em terrenos' devolutas, de marinha e de propriedade privada situados ao longo da costa e a ;'c.:5te
t,E) da Ponta dos Mangues, dístrrto
de Santo Amaro, município de Primeira Cruz, Estado do Maranhão,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha i, deümítada por um polígo-

no irregular q-ue tem um vértdce a
dezesseis mil duzentos e cinco metros (16 .205 m) , no Turno ver dadeíro
de setenta e oito graus seis minutos
sudeste (7BV 06 SE) do extremo oeste
(W) da Ponta dos Mangues e os
. lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos \'';;1"dadeircs: dois mil quatrocentos e
quinze metros (2.415 m ) , oitenta e
um graus quatorze minutos noroeste (81 0 14' NW); novecentos e
cinoüenta metros (950 m i , vinte c
quatro graus trinta e um, minutas
no".. deste (24 9 31' NE); dois mil qua. trccentos e setenta e cinco metros
(2.475 m) , sessenta e um graus trinte. e reis minutos sudeste (61 0 - 36'
SE): dois mil quatrocentos e noventa
e cinco metros (2.495 m) , oiten ta
graus trinta e cinco minutos sudeste
(80 0 35' SE); mil e vinte metros
(1.020 m) , Bete 'graus dez minutos
sudoeste' (7'1 10' SW).

Parágrafo único, A execução di.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado -~lo Decreto nv 30.230, de 1 de
. Dezembro de 1951, UIrl!1 vez se verifiquG a exístêncía na jazida, como
associados, de qualquer das substãncías a que se r-efere o art. 2Q do
citado regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional' de Pesquisas.
.
ArL 29 O título da autorleacão de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará. a taxa de
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cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério de. Agricultura.
E será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição.
Art. 3 Q R2vogam-s~ as disposições
em contrário.
I
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959;
138Q da Independência e 71Q da Repúblioo.
'
JUSCÉLINO

KUBITSCHEK

llidrio Meneghetti

DECRETO

N'~
MAIO

46.042
DE 1959

DE

18

DE

Autoriza a cidadã brasileira Julieta
t.aura Bitancourt de Araujo a pes<quisar areias ilmeniiicos no município de Primeira Cruz, Estado do
Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí';0 87, n!? I, da Oonstituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1. 885, de 29 de
janeiro de 1fHO -(Código de Minas),

decreta:
'
Art. 19 - Fica autorizada a cidadã
brasileira Julieta Laura Bitancourt.
fie Araujo a pesquisar areias Ilmeníticas, em terrenos devolutos, de marínha e de propriedade privada sítuados ao longo da costa e a leste
(E) da. Ponta dos Mangues. distri~o
<ie Santo Amaro, município de PrImeira Cruz, E5tado do Maranhão,
numa área de quinhentos hectares
(500 ha i, delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
de7..esseis mil, duzentos e cíneo me,1I1'os (16.205 rm , no rumo verdadeiro
àe setenta E oito graus seis minutos
sudeste (78 9 06 SE)' do extremo oeste
(W) da Ponta dos Mangues e os
Iados, a partir dêsse vértice, os re~ i
guíntes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e vinte metros (1.020 ID),
sete graus dez minutos nordeste (7 J
10' NE); dois mil e quinze metros
(2.015 m), oítente, e quatro graus,
vinte e sete mínutos sudeste (84Q 27'
SE); dois mil novecentos e cinqüenta
metros (2.950 m) , setenta graus quatorze, minutos sudeste (70Q 14, SE);
oítentoeentos e trinta e cinco metros
(835 m) , quatorze graus cinqüenta e
Quatro minutos sudoeste (l4 Q 54' SW);
dois mil quatrocentos e cinco metros
(2. 405 fi), se ten ta e cinco graus doze
minutos noroeste (75 t 12' NW); doi')

mil e quatrocentos metros (2.400 m) ,
oitenta e um graus nor0e.:te (81t
~).
.
Parágrafo úníco , A execução da
presente autorização fica sujeita àS
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
Dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associados, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 21) do
citado regulamento ou de outras
substàncías discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O titulo de. autorizaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) ~
será 'válido por dois (2) anos a contar da data da transceíção .nc livro
próprio da Divisão de Fomento da.
Produção Mineral do Ministério da
Agricul tura.
Art. 3'> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959;
1389 da Independência e 7l Q da- República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Márío Meneçhett:

N~

DEC'R,ETo

46.043

j!.V!AIO DE

,

-

DE

18

DE

1959

.

11 utoriza a cidadã brasileira iuueie
Laura Biiancourt de Araujo a pesquisar areias ilmeniticas, no Município de Primeira Cruz, Estado
do Maranhão.
.

O Presidente de República, usando
da atribuicão que lhe confere o artigo 87, n 9 ~ I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985. de 29
de janeíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorízada a cidadã brasileira Julieta Laura Bitancourt de Araujo a pesquisar areias
ilmenttícas, em terrenos devolutos,
de marinha e de propriedade privada situados ao longo da costa e a
leste (E) ,da Ponta dos Mangues,
distrito de Santo Amaro, Município
de Primeira Cruz, Estado do Maranhão, numa área de quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a vinte e cinco mil e setecentos
metros (25. 700m) no rumo verdadeiro de setenta e sete graus quatro
minutos sudeste (77 9 04' SE) do ex-
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tremo oeste (W) da Ponta dos Mangues € os lados, a partir dêsse vértice, OE seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatro mil setecentos e dezessete metros e cínquenta centímetros (4. 7l7,5Dm), setenta e
um graus trínta .e quatro minutos
noroeste (71Q 34' NW) . oitocentos e
trinta e, cínco metros' (835m). quatorze graus cinquenta e quatro minutos nordeste (141;\ 54' NE)' dois mil
quatrocentos e setenta e sete metros
e. cínquenta centímetros (2.477.50m).
OItenta graus doze minutos sudeste
(80 9 12' SE); dois mil e quinhentos
metros (2. 5DCm) , sessenta e cinco
graus quarenta e seis minutos sudeste (651;\ 46' SE); novecentos e setenta
e dois metros e cinquenta centímetros (972.S0m), vinte e oito graus
cínquenta e .um minutos sudoeste
(28° 51' SW)

Parágrafo Único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida como
associado, de 'qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros '.,
.
(Cr$ 5.000,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio ela Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revog'am-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro", 18 de maio de
1959, 138'? da Independência e 71<:'
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario J,ieneghetti

DECRETO

N9,

46.044 1959

DE

18

DE

IV"...AIO DE

Autoriza o ciâaâão brasileiro Carl
Roderich Raeâer a pesquisar ilmeniia no Município de Paranaguá,
Estado do Paraná.
.

o Presidente de República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-go 87, n 9 I, ,da. Constituição e nos
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têrmos do Decreto-lei n 9 1. 985 . de 29
de janeiro de 1210 (Código de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão brasileiro Carl Roderich Raedel"
a pesquisar ilmeníta, em terrenos de
marinha no lugar denominado Boqueira, Distrito e Município de Paranaguá, Estado do Paraná, numa
área de trezentos hectares (30D ha)
delímítada por um polígono que tem
11m vértice na foz do rio Riosinho
e os. lados. a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil cento. e sessenta metros (1. 160m) , dez graus sudeste ,(1(y.'
SE); trezentos e quarenta metros
(34.0m), setenta e três graus riordeste :
<73l? NE); mil e oitenta metros ....
(1. 080m) , treze graus sudeste
(13"·
, SE); seiscentos metros (600m), quarenta e quatro graus nordeste (44~
NE); mil duzentos e oitenta metros
(1. 28Dm) , treze graus noroeste (l3~
NW); oitocentos e noventa metros
(890m) , dez
graus noroeste (lO()
NW); dois mil e cínquenta metros
(2.0SÜrn), sessenta e nove graus noroeste (69 9 1'.'"W); oitocentos metros
(SOBm),
sessenta e quatro graus
trinta minutos sudoeste (64°30' SW) .
mil e noventa metros (1.090m), oi~
tenta e nove graus trinta minutos
noroeste (89° 30' NW); quinhentos
metros (500m), Sul (S); mil e duzentos metros (1. 200m) . oitenta e
nove graus trinta minutos sudeste
(B9 9 30 ' SE); setecentos metros
.
(700 m) , sessenta e quatro graus
9
trinta minutos nordeste (ô4 30' NE)'
mil quinhentos e quarenta metroo
(l ..540m). sessenta e nove graus sudeste (69() SE) .

Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro dê 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2 9 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica deste Decreto, pagará a taxa
de três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcríção
no livro próprio da Divisão de Fo-'
menta da Produção Mineral do Ministério da. Agricultura.
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Art. 3'1 Revogam-se as disposições .em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio· de
1959
138~ da
Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITScHEK

Mario Meneghetti
DECRETO

N~

MAIO

4.6.045
DE

-

DE

18

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Rodolpho Porto D'Ave a pesquisar diamante e ouro, no Município de Itupiranga, Estado do Pará.

o Presidente de República, usando
da 'atríbuíção que lhe confere o artigo 87. nv l, da Constituição e nos
'i:.êrmos do Decreto-lei nv 1.985, de ·29
de janeiro de 19-10 <Código de Mi-

nas), decreta:
Art. lI) Fica autorizado o oídadão brasileiro Rodolpho Porto D' Ave
,a pesquisar diamante e ouro, em
terrenos devolutas no Distrito e Município de Itupiranga, Estado - do
pará, numa área de quatrocentos e
dois hectares e vinte e cinco ares
(40.2,25 Ha.) , delimitada por um quadrilátero, que tem um vértice a seis
mil duzentos e cinquenta metros .. ,
(ti.250m), no rumo magnético de
zero grau e trinta. minutos sudeste
<GI? 30' SE), da confluência do Igarapé João Vaz com o Rio Tocantins
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos:
mil metros (l.OOOm),
trinta e quatro graus e trinta minutos sudeste (31930' SE); quatro
mil e seiscentos metros
(4. 600m) ,
cínquenta e cinco graus nordeste ...
(55~ NE); mil
trezentos e oitenta
metros (l.S·3Dm), setenta e nove
graus noroeste . (799 NW): três mil
seiscentos e quarenta metros
(3.640. m) , cínquenta e cinco
graus
sudoeste

(55'? SW) .

Parágrafo único.

presente

A execução da

autorização fica sujeita às

estipulações do Regulamento aprovado pejo Decreto n~ 30',230,- de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substãnCIaS a aue se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo oontelha Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O 'titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via au-

têntíca dêste Decreto, pagará a taxe.
de qua tro mil e trinta cruzeiros
(Cr$ 4.030,00) e será válido por dois
(2) anos, a partir da data de transcrição no livro próprio da. Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de .maío de
1955; 13S Q da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO

Mario

KUBITSC:m:K

Menegh~tti

DECRETO N.o 46.046 -

DE

18

D~

MAIO DE 1959

Autoriza a Emprésa Oosmopolitama
de Comércio e Mineração S.A. a
pesquisar mica no municipio de
Santa Maria do Suassui, Estado de
Minas Gerais.
/

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n 9 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. lI? Fica autorizada a Emprês:a.
Cosmopolítana de Comércio e Mineração S.A. a pesquisar mica em terrenos devolutas no distrito de Poate,
município de Santa Maria do suasslÚ,
Estado de Minas Gerais, numa área
de cinqüenta hectares (50 ha) , delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a cento e quarenta metros,
(140m) , no rumo magnético devinto
e oito graus quarenta minutos noroeste (23940 ' NW), da confluência dOI

córregos Bôa Sorte e Rozendo e os
lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magrí'éticOfJ: oitocentos. metros <300m) >
trinta graus noroe~ (300 NW); seiscentos e vinte e cinco metros <625m),
sessenta graus sudoeste (6(J9 SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita àtl
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n~ 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência, na jazida, como
associado, de qualquer das substãncías a que se refere o art. 29 do citado regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
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Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via 'autêntica
dêste decreto, pagara a taxa de
quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00)', e
será válido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Proção Mineral, cio Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959;
138.0 da Independência e 71." da República.
JUSCELINO

KUBITSCH:EK_

1,:1. ario M eneqhetti,

DECRETO N.·
MAIO

~6.047 DE 1959

DE

18

DE

Autoriza Abilio Pedro & Filho LUla.
a lavrar calcário no municuno de
Rio Claro, Estado de Sáo Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei n 9 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minasz , decreta:
Art. 1<;1 Fica autorizado Abilio Pedro & Filho r.tda. a lavrar calcário,
em terrenos de propriedade de Abílio
Pedro e Benedito José Leite no distrito e município de Rio Claro, Es~
tado de São Paulo, numa área de dezessete hectares, vinte e sete ares e
quarenta e três centiares (17,2743 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cento e cinqüenta e três metros e vinte centímetros (l53,20m) no rumo verdadeiro
quarenta e sete graus vinte' e nove
minutos noroeste (479 29 NW) da extremidade sudeste (SE) da sede do
Sítio, de Abílio Pedro e os lados, li,
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e quarenta metros <340m),
quatro graus cinqüenta e três minutos sudeste (4<;1 53' SE); quatrocentos
e sessenta metros (460m), setenta e
sete graus cinqüenta minutos sudoeste (77 9 50' SW); noventa e sete
metros (97m) , cinqüenta e um graus
quarenta e cinco minutos noroeste
(510 45' NW); quatrocentos e cíncüenta e quatro metros, (450 rn) , finte
e cinco graus dezessete minutos DGr-

deste (2õ'? 17' NE); trezentos e seis
metros (306m), oitenta e três graus
trinta e um minutos sudeste (83r;J 3V
SE). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28.
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguíntes e de outras constantes do mesmo
código, não expressamente meneionadas neste decreto.
'
Parágrafo único. f~ execução da pre-sente autorização fica sujeita às ~s
típulaçôes do Regulamento aprovado'
pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique'
a existência, na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se retere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho 'Nacional de Pesquísas.
'
Art. 2'.1 O concessíonáno da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, 0&
tributos. que rorcm devidos à União,
ao Estado e ao Municipio, em cumprimento do disposto no art. 68 doCódigo de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumpri!' qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula,
forma. dos artigos'
37 e 38 do Código de Minas.
Art. ~Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na tm-ma
dos arts. 39 e ~{) do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral'
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
.
/ Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da. Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da. taxa de seiscentos cruzeiros <Cr$ 600,00).
Art, 79 Revogam-se as disposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, -18 de maio de 1959;
1389 da Independência e 71fi da Repú-·
blic,..

na

JUSCELINO

KUBITSC!IER:.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N<:' 46.048 DE MAIO

DE

DE

18

1959

Autoriza a cidadã brasileira Julieta
Laura Bitancourt de Araújo a pesquisar areias ilmeniticae no município de Primeira, Cruz, Estado do
Maranh~o.

O Presidente da Reoública usando
.da atribuição que lheconfel'e o art.
87. n Q I. da oonstítuícão e nos têrmos do Decreto-lei nQ 1 985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de 'Minas) .
'decreta:

dêste Decreto, pagará a taxa de
cínco mil cruzeiros (el'S 5 .000,00) e
se!~ _transcrito no livro próprro da
Dívísâo de Fomento da Producâo Mi'Deral do Ministério da Agrieultui a.
E será válido por dois (2) anos a
contar da: data da transcrição
Art. 3t:' Revogam-se 3.S disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 1959.
1389 da Independência e 71'> da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Menegnetti

Art. 19 Fica autorizada. à cidadã
brasileira Julieta Laura Bitancourt '
DECRETO N9 46.049 ~ DE 18 DE
de Araújo a pesquisar areias ümeníMAIO DE 1959
tícas, em terrenos -íevolutcs. de marinha e de propriedade privada situados ao longo da costa e a leite
Autoriza o cidadão brasileiro Dtto
(E) da Ponta dos Mangues. distrito
Antonio de Carvalho a pesquisar
de Santo Amaro, municípío de Primica no município fie Virgolândia,
meira Cruz, Estado do Maranhão, \ ES,tado de Minas~ Gerai3.
TtUma área de cuínnentos hectares
(300 ha) , delimitada por um polígoo Presidente da República, usando
'no irregular que tem um vértice a
da atribuição que lhe confere o a.rtigo
seis mil duzentos e noventa e, cinco
37, ne.> I, da Constituição e nos têrmetros <6.295m), no rumo verdadeíro
mos do Decreto-lei n? 1. 985, de 29
de oitenta graus sudeste {8Qc> SE)
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
do extremo oeste (W J da Ponte dos. decreta:
Mangues e" os lados, '.l. tlartir dêsse
Art. 19 Fica autorízado o cidadão
vértice, os seguintes comprrmentos e
brasileiro otto Antonio de Carvalho
rumos verdadeiros: mil cento e vinte
ao pesquisar mica em terrenos devo'metros (l.120m) , quinze graus dezoílutos no lugar denominado Córrego
to minutos nordeste 110Q 13'NE ) : mil
M.atias Grande. distrito de Marílac,
quinhentos e cinquenta metros ( ..
município de, Virgolândia, Estado de
1 550m). setenta e cinco gr:ws dezoiMinas Gerais. numa área de trinta e
to minutos sudeste (751)18'SE)
mil
oito hectares oitenta e sete ares .....
novecentos e cínquenta e cinco me3B.87ha). delimitada por um trapézio,
tros <l.955m). oitenta e, cinco graus
que tem um vértice a cento e sessenquarenta e um minutos nordeste ( ...
ta e sete metros (l67m) no rumo
35041'NE) : 'mil quatrocentos e novenmagnético de sessenta e sete graus
ta e dois metros e cíncuenta centínordeste (67<'NE) da -::onfluência do
'metros' (1. 492,50nH. setenta graus
córrego do Leão e o ribeirão São Mavinte minutos sudeste (70 Q20'SE): notias Grande e os lados a partir dêsvecentos e cinquenta metros <950m),
se vértice os seguintes comprimenvinte e quatro graus trinta e um mitos e rumos magneticos: seiscentos
nutos sudoeste <24t:l31'SW): quatro
noventa e sete metros (697nü. oeste
mil setecentos e noventa metros ( ...
(W); duzentos noventa e oito me-4 790m). oitenta ê três graus quatros (298m), sul (Sl; oitocentos cinrenta minutos noroeste (83NO'NW)"
qüenta e três metros (853m). cinqüenParágrafo único
A execucâo da
ta e cinco graus sudeste (55'? SE);
presente autortzacâo ~j~a sujeita às
setecentos e oitenta e seis metros' ( ..
estípulacões do Regulamento aprova786m), norte (N)
do pelo Decreto n.ÇJ ~O 230, de 1 de
Parágrafo 'único. A execucão da
dezembro de 1951. uma vez se verifipresente - autorízacâo fica sujeita às
-que f}, existência na tazída, como asestipulações .do Reg111:1mento aprovasociado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art 2Q do citado- do pelo Decreto n5' 30.23,0, de 1 de
dezembro de 1!J51, uma V8Z se verifiregulamento ou de outras substâncias
que a existência na jazida, como asdiscriminadas, pelo Conselho Nacional
sociado. de qualquer' das substâncias
de Pesquisas
Art. 2t:' O título da autorízacão de
a que se refere o art. 29 do citado
\gesC1_ujs~, Que -será uma via autêntica
regulamento ou de outras substâncias
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discriminadas pelo Conselho Nacional

de Pesquisas.

Art. 29 O titulo da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa
de
trezentos e noventa cruzeiros (CrS
390,(0) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da .data aa
transcrição no livro próprio da Dívísão de Fomento da flroducão Mínera! do Ministério 'da Agricultura.
- Art. 39 Revogam-se 2,'5 disposições
em con trárío .
Rio de Janeiro, 13 de maio de 1959;
13ô O da Independência e 71Y da Re-

pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário M eneohetti,

DECRETO

N9

46,050
1959

DE

18

DE

MAIO DE

Autoriza
Araújo
cas no
Estado

a cidadã brasileira AZeth de
a pesquisar -treuis ilmenitimunicípio de Primeira Cruz,
do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n'? I. da Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei n Q 1,9R5. de 29
de janeiro de 1940 (CódJ.~o de Minas).
decreta:
' .
Art. J t;l Fica autorizada a cidadã
brasileira Aleth de Araujo a pesquísar areias ílmenítieas Pill terrenos devolutos, de marinha e de terceiros,
distrito de S8..nto Amaro, município
r'e Primeira Cru? Estada do Maranhâo, numa área de quinhentos hectares (500 ha i , delimitada por um
polígono irregular. oue ter um vértice a sete mil seisce-ntos e setenta e
dois metros (7. 672m). no rumo, verdadeiro de setenta e quatro
graus
cinqüenta e seis minutos noroeste f74t;l
56' NW), da foz do Rio Negro e os
lados a partir dêsse vértice os segutntes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e duzentos metros (: ,
<2, 200m). sessenta e um ~raus note e nove minutos noroeste (61 Q 29'
NW); dois mil duzentos e cinqüenta
metros (2. 250m). oitenta e um graus
vinte e quatro minutos noroeste (81 9
24' NW); mil e vinte metros ( .....
1.020m). quatro graus vinte e dois minutos nordeste (4Q 22' NE); dois mil
quatrocentos e cinqüenta metros ....
(2.450m), oitenta e três graus c,uarenta minutos sudeste (839 40' SE); dois
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mil quatrocentos e cinqüenta e
cinco metros (2. 455m) , cinqüenta
e nove graus doze minutos sudeste (59 9 12' SE);' novecentos e oitenta
e cinco metros (985m), vinte e sete
graus cinqüenta e seis minutos sudoeste (279 56' SW). :
Parágrafo único. A execução da
presente autorízacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova. do pelo Decreto n.? 10230, de 1 dê:
dezembro de' 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, como associado. de qualquer das substâncías
a que se refere o art. 2'} do citado
regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo aon;,~lllO Nacional'
de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorízacão de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a' taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5 . 000,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrícão no livro
próprio da Divisão de -[<'omento da
Producão Mineral do Mtniatérío da
Agricultura.
'
Art. 39 Revogam-se as disposições
em con trárío.
Rio de Janeiro. 18 de maio de 1959;
1389 da Independência e 719 da nepública.
JUSCELINO

KUBI'I:SCHEK.

Mar,io Meneohetti,

DEORETO N9 46.()51 MAIO DE 1959

DE

13

DE·

Autoriza o cidadão brasileiro Homero
de Oliveira Julio a pesquisar mica
e pedras coradas, no municí71io de
Santa Maria do Suassui, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artrgo87, nv I, da Constituição E: nos
têrmos do Decreto-lei nv 1 985, de 29
de janeiro de 1940 . <Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cleadão
brasileiro Homero de Oliveira Julio
a pesquisar mica e pedras coradas,
em terrenos, devolutas. no lug~r denominado Córrego Aricanga, distrito
de São JOsé da Safira, murnotplo de
Santa Maria do Suassui: Estado de
Minas Gerais, numa área de trinta
e seis hectares e três ares <35,03 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a quatrocentos e
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vinte metros (42cQ rrn no rumo magnético oitenta e cinco graus noroeste (859 NW), do canto nordeste (NW)
da casa de madeira, residência de
Domingos Timoteo de Olíveíra e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e oitenta e quatro metros (584 m) , sul (8); seiscentos e sessenta e sete metros ....
(667 m) leste IEJ; quatrocentos e noventa e oito metros (~98 l i ) norte
(N); seiscentos e setenta e dors metros (672 m i , oitenta e dois gT8.l.IS
trinta minutos noroeste (82. 30' NVv) •
Parágrafo único. A 'execuçao da
presente autorização fica sujeita às
.estipulações do Regulamento 21Jl ovado pelo Decreto n9 30. 23(), de 1(J de
dezembro de 1951, uma vez se verífique a existência, na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras sub stàncías
discriminadas pelo Conselho Nacíonal
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização ,de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e setenta cruzeiros (Cr$ ... ,
370,00) e será valido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomenta da Produção Mineral.
Art. 3Q Revogam-se as tl!sposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de maio dp 1959;
1389 da Independência e 110 da República.
'
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario

tâeneanetu

DECRETO NQ 46.052
MAIO DE 1959

DE

18

DE

Renova o Decreto nÇ> 40.461, de 3 de
dezembro de 1956.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv 1, da Constituição, e nos
termos do Decreto nv 1. 935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 10 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b, do art. 19 do Decreto-lei n Q 9. 605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Vicente Martins Fernandes pelo decreto número quarenta

mil quatrocentos e sessenta e um
(40.461), àe três (3) de dezembro de
mil novecentos e cinqüenta e seis
(1956), para pesquisar díatomíta no
rnunicípío de Ceará-Mirim, Estado do
Rio Grande elo Norte.
Art. 2° A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de mil novecentos e dez
cruzeiros (Cr$ 1.910.00) e será transcrita no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícul tura .
.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em .contrárío.
Rio de Janeiro,. 18 de maio' de 1959;
138Ç da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário

DECRETO

N9
MAIO

taeneanetu.

46.053
DE

DE

18

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Renato
de Araújo a pesquisar areias 1/.meniticas no municipio âe BarreiTinhas, Estado do Maranhão:

O Presidente da Repúnnca, -rsanco
da atribuição que lhe confere o ar::tígo 37, nv 1, -da Constiturçao e nos
termos do Decreto-lei n 9 1. 985, de :2~
de janeiro de 1940 (Código de MInas), decreta:
Art. 19 f'lca autorizado o cídadao
brasileiro Renato de Araujo a pesquisar areias ílmenítícas, em terrenos de marinha e de propriedade oe
diversos no lugar denominado Barra
do Tatu, distrito f' munícípio
ele
Barreirinhas, Estado do Marannao,
numa area de quinhentos nectares
(500 ha) , delimitada por um quadrrIàtero irregular que tem um vértice
a três mil .quínhentos e trmta metros (3 _53üm> no rumo verdadeiro de
sessenta e sete graus dezessete nunutos noroeste (679 17' NW) da lO'[.
do rio Novo e os lados. a part1r nesse
vértice, os seguintes comprímencos e
rumos verdadeiros:
mil duzentos e
dez metros <l210ml, vinte e quatro
graus dezenove minutos
noroeste
, (24 Q 19' NW); três mil novecentos e
oitenta metros (3.980m),
setenta
graus quarenta e cinco minutos noroeste (709 45' NW); mil duzentos e
quarenta metros
(1. 240m), vinte e
cinco graus dez minutos
sudoeste
Q
(25 lO' SW); quatro mil novecentos

ATOS

e sessenta metros (1.9GOm), setenta
e quatro graus cinqüenta e dois minutos sudeste (749 52' SE).
Paragrafo único. A execuçao
da
presente autorização fica sujeita às
esnpulações do
Rcgulamznto aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência 1111
jazida, como
associado,' d~ qualquer das sunstancías a qu.e se refere o art. 29 do CItado Regulamento ou de outras suustâncícs dtseríminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas,
Art. 2 O título da autortzaçao de
pesquisa. ,que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de ClIlCO
mil cruzeiros (Cl'S 5. OnO,O;)) e 5e1'2vaudo pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcríçao no
1iVi'0 próprio da Divisão de FomentQ
da Producão Mineral do Ministério
da Agrtcultura , .
Art. 3Q Revogam-se as dísposicoes
em contrário.
Rio de
Janeiro, 13 de mato de
1959; 1389 da Independência e ~nQ da
República.
él

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ir.l ario

M eneg h.e tti.

DECRETO N!? 46.054 MAIO DE 1959

DE

13
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DE

Autoriza a cuiaáã brasileira Neusa
Souza de Araújo a pesquisar areias
ilmenzticas no trumicipic de BaTreirintuis, Estado do Maramnô»,
O Presidente da Reptlb!1ca, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 8'7, n Q r, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n\l 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código, de MInas), decreta:
Art. 1fJ Fica autorizada a cidadã
brasileira Neusa Souza de Araújo a
pesquisar areias ílmenítícas, em terrenos devolutos,· de marmha e de propriedade, privada, no lugar denominado Farol das Preguiças, dístrito
e 'município de Barreírmhas, Estada
do Maranhão,
numa área de quinhentos hectares <500 na), delímttada por um quadrílatero que tem um
vértice a duzentos e oitenta metros
(280m) no rumo verdadeiro de setenta e dois graus, seis minutos sudoeste (720 06' SW), do Farol das
Preguiças e os lados, a partir desse
vértice, os seguintes .comprtmentos ' e
rumos verdadeiros:
cinco mU qui-

nhentos e vinte metros
(5. 520m) ,
oitenta e dQJS graus quarenta e oito
minutos sudoeste (82 0 48 SW); mu
cento e cinqüenta metros <l.150m),
vinte e dois graus vinte e seis nllnutos nordeste (229 26' NE>; quatro
mil quatrocentos e noventa e cinco
metros (4.495m), OItenta e dois graus
cinqüenta e cinco minutos nordeste
(829 55; NE); mil e noventa metros
(l.OGOm),
trinta e um graus emqüenta e quatro minutos sudeste (31'"
54' SE).

.

Parágrafo único. A execução {la
presente autorização fica sujeita as
estipulações do
H.egulamento aprovedo pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a exístêncta na
jazida, como
associado. de qualquer das substâncias a que se retere o art. 29 do CItado Regulamento ou de outras substâncias dlsertminadas pelo Conselho,
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autor1zaçao de
pesquisa, que será uma via autenuca
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5 .000.00) e será
va udo pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição ''"no
livro próprio da Divisão de Fomllnto
d.a Producào Mineral do Mínísterio
da Agricultura,
'
Art. 3° Revogam-s~ as dísposíçoes
em contrário.
Rio de
Janeiro, 18 de maio de
J 959; 1389 da Independência e 719 d~
República.
JUSCELIl':O KUBÚSCHEK.

Mário

Menetttiettt.

DECRETO N'? 46.055
MAIO DE 1959

DE

19

DE

Reqularnenia a Lei 12..0 3.529, de 13
de janeiro de 1959, que dispõe sõbre
a aposentadoria integral dos jornalistas profissionais, e dá outra-s
-providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q A aposentadoria a que se
refere a Lei ng 3.529, de 13 de janeiro, de 1959, será concedida ao jornalista profissional qUE' contar, no
mínimo, trinta (30) anos de atividade em emprêsas Icrnalístícas.
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Parágrafo. único - A aposentadoria será requerida pelo próprio interessado e despachada, no prazo máximo de noventa mO) dias. pela jnstituíção de previdência social a que
estiver filiado o jornalista profíssíonaL
Art. 29 Na concessão da aposentadoria será observado o prazo de earêncía de vinte e quatro ;24) mes(>sde contribui-ções prestadas à instituição de previdência social a que
pertencer o segurado.
Art. 39 Considera-se jornalista proríssíonal aquele cuja função, remux;lerada e habitual, compreenda a
busca ou documentação de informações, inclusive fotográfica; a redação da matéria a ser publicada, c_o~
tenha ou não comentários: a l'eV1SaO
de matéria quando já composta tipogràficamente; a Ilustração pordesenho ou ~ 01' outro meio do que fór
publicado; a recepção .·r~-iotelegráfica
e telefônica de noticiárío nas redações de empresas jornalísticas; a organizaçâo e conservação cultural e
tecníca do arquivo redatorial, bem
como a organização. orientação e dt ..
reçáo de todos êsses trabalhos e ser ..
vícos.
Art. 49 Somente terão direito ao
benefício estabelecido na Lei os jornalístas profissionais. reconhecidos e
classificados como tal no artigo an..
terror. registrados no Serviço de
Identificação Profjssional. do Departamento Nacional do Trabalho, do.
Ministério do' Trabalho:-'!ndústria e
Comércio.
Art. fi9 O tempo de serviço será
computado de acorde com os preceitos da legislação trabalhista e a sua
comprovacão se fará pela Carteira,
Profissional. regularmente anotada,
pelos registros de empregados existentes nas empresas jornal1sticas e
pelas demais provas admitidas em direito.
Art. 6!? O valor mensal da aposentadoria corresponderá ao salário profissional vigente na. data da concessão do beneficio.
§ 19 Caso a remuneração do jornalista. à época da concessão do benefício. seja superior ao salário profission~l vigente. a importância da
aposentadoria será fixada. na base do
salário médio correspondente às' últi-
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mas vinte, e . quatro (24) contribuições. não podendo ser inferior ao salárlo profissional.
.
§ 29 Os proventos da aposentadoria serão percebidos a partir da data
em que o segurado se desligar do servíço da emprêsa ,

Art. ..7Q O aposentado nos têrmos
dêste Regulamento que voltar a exercer emprego. ou atividade remunerada. não será segurado, em razão dêstE' emprêgo ou atividade.
Art. 89 Nenhuma contribuição incidirá sõbre os proventos da -aposen. tadoría, devendo a instituição de pre-'
vídência social registrar em separado
as concessões deferidas.
Art. 99 Os redatores E! redatoresa uxíliares da Agência
Nacional, . de
jornais e revistas paraestataís.. de autarquias e fundações oficiosas, des~f)
que registrados no Serviço de Identificação Profissional. do Departamento Nacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio e segurados obrigatórios do tnstítuto de Previdência e Assist-ência dos
Serviàores do Estado. após a decreta~3,O de sua aposentadoria, por ato do
Prestdente da República. terão .seus
proventos pagos através daquele Insututo, na rorma do presente Regulamento.
Parágrafo Único - Na apuração do
tempo de serviço do pessoal a que se
refere este artigo computar-se-á exclusívamente a atividade jornalística
em entidade .pública, paraestatal.
tárquica e em fundação oficiosa.
Art. 10. Não se. aplica aos segurados do Instituto de . Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado
o disposto no art. 89 dêste Regulamento.
Art. ii. O Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado pagará as aposentadorias concedidas de acôrdo com o art. 99 dêste
Regulamento, cabendo à. União reembolsá-Io pelas importâncias despendídas, vedada a concessão de mais de
uma aposentadoria em razão do mesmo cargo, função ou emprêgo ,
Art. 12. As dúvidas e omissões
serão resolvidas pelo Ministro do
Trabalho, rndústría e Comércio, ouvido previamente o Departamento

au-

Nacional de Previdência Social.
Art. 13 ~ ltste decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação ..
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Art. 14. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de maio de
1959, 1389 da .Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO NQ 46.056 MAIO DE 1959

DE

19

DE

.

Abre, pelo Minist~'3'io -do 'I'raatutu:
Indústria e . Comércio, o CJ'édzt~
especial de CrS 5.000. 000,00 par a
os fins que especifica.
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1958, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade
Pública, decreta:

Artigo 1'" Fica aberto, ao Poder .ruJustiça Eleitoral - 'I'ríbunaí Superior Eleitoral, o crédito especial de Cr$ 4.800.0.00,0(} I quatro
milhões e oitocentos mil cruzeiros)
para atender às despesas decorrentes
da mesma Lei 3.400, no exerccto de
1958.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e~
vogadas as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 19 de mato de 195$);
1384 da Independência e 71<· da Re-

diciàrío -

púbnca,

O Presidente da República, usando
da autorização contida na LeI núrnero 3.420, de 5- de julho de 195&, e tendo consultado o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública.
decreta:
Art. 1Q Fica aberto. pelo lv1tmstérto do Trabalho; Indústria e Comércio, o crédito especial de Cr$ _.
5 00-0.000.00 (cinco milhões de cruzeiros) para atender às despesas com
.a realização da I Exposição Brasileira de Alimentação, no Dístrtto Fe. deral, no ano de 1958, sob o patroctnío da Confederação Rural Brasileira.
Art. 21;> O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícação.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 19'1>9;
1320 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO. KUBITSf:HEK

Fernando Nóbrega
Lucas Lopes

DECRETO N° 46.057
MAIO DE 1959

DE '19 DE

Abre, ao Poâer Judiciário -- Justiça
Eleitoral - Tribunal Superior tüettorat, o crédito especial àe Cr$ . .
4.800.Q-üJ,OO, para o fim q71.é especifica.

o

Presidente da Repüblica, usando
da autorizacâo contida no art. 14 -da
Lei n 9 3.43-0, de 5 de dezembro de

JUSCELINO KUBITSCH~I~

cimuo

Junior

Lucas Lopes

DECRETO N9 46.058
MAIO DE 1959

DE

19

DE

Abre, ao Poder Jiuiiciario - Justiça
Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe - o crédito especial de ors 250.000,00, para o fim
que especifica,

O Presidente da Repliblica, usando
da autorízaçâo contida no artigo ;1'1.
'da Lei n 9 3.530, de, 16 de janeiro de
1959, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 93 d.o Regulamento Geral
de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral rrlbunaí Regional Eleitoral de Sergipe
- o crcdí to especial de Cr$ 250.01;0.00
(duzentos e cinqüenta mil cruzeirosr
para atender, no corrente exercicio,
às despesas decorrentes da execuçao
da mesma Lei n'? 3.530.
Art. 29 ltste decreto entrará em
vigor na data dn sua -pubncaçáo, revogadas as disposições em contrário.

Rio de

Janeiro, 19 de maio

de

. 1959; 1389 da Independência e 7P da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Júnior.
Lucas Lopes.
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DEÓRETO NO 46.059
.
MAIO DE 1959

DE

19

DE:

Abre, ao Poder Judiciário Jusiica
Eleitoml
Tribunal
Regional
Eleitoml do Rio Grande do Sul, o
crédito especial de crs 120.000,00,
para o fim que especifica.

Art. 29 :G.:stc decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogarías as disposições em contrário.
Rio .de Janeir-o, 19 de maio de 1959:
1389 da Independência e 719 da República..
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

c..:yrzlto .nuuor.

o Presidente -da República, usando
da autorízacao contida no art. 4Q da .
Lucas LOPes
Lei nO 3. G27, de 3
janeiro de 1959,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas, n03 têrrnos do art. 93 do ReDECRETO NQ 4(;.061
DE 19 DE
gulamento Geral
de Contabilidade
MAIO DE 1959
Pública, decreta:
Abre, ao Poder Juâiciario
Justiça
Art. 19 Pica aberto, ao Peder Judo Trabalho, o crédito especial de
diciário - Justiça Eleitoral - TrlC7"$ 12,600. üüO,{)O. para o fim. que
bunal Regional El~itoral do
RIO
especifica.
Grande do Sul - o credito especial
de e!'s 120.000,00 (cento e vinte mu
O Presidente da República, usando
cruzeiros). para ocorrer às despesas
da autorizacâo contida no art. 15 da
decorrentes da mesma Lei n'? 3.527,
Lei 3.492, d€ 18 de dezembro de 1958,
no exercício corrente.
e tendo ouvido o Tribunal de contas,
Art. 29 Êste decreto entrara em
nos têrmos do art. 93 do Regulamenvigor na data de sua publícaçao, reto Geral de Ccntabilidade Pública, devogadas as dísposíçôes em contrá-

de

rio:
Rio de Janeiro, 19 de maio de HlW;
1389 da Independência e 719 da Republica.
JUSCELINO KU:i3ITSClJEK.

Cyrillo Júnior.

Lucas Lopes.

DECRETO Nº 4.-5. ÜÚ()
MAIO DE 1959

DE

19

DE

Abre, ao Poder Judicíario - Justiça
Eleitcrai - Tribunal Regional Eleitoral do Piaul - o credito especial
de Crs 3üD ,tJOG,CC. para o fim que
especifica.

ereta:
Art. 19 Fica aberto ao Poder Judi-

ciário - Justiça do Trabalho. o cré.dito especial de Cr$ 12, t3(i'tL úM,OO I doze milhões e seiscentos mil cruzei1'08). sendo o-s 6.600. OOO,úO (seis nuIhôes . e seiscentos mil cruzeiros) para,
a Terceira Região, Cr$
.
3.C<'2-0.GOO,OO (três milhões de cruzeiros), para a Quinta Região e Ors ,.
3. QOO. <l'2I!J,C'Ü (três milhões de cruzeiros \ para a Sexta Região.
Art. 29 :f::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em .19 de maio de
1959: 1389 da Independência e nº da

República.

JuSCELINO

o

Presidente da República, usando
da autorização contida no art. 89 da
Lei 3.526. de 3 de janeiro de 1959, e
tendo ouvido o Tribunal. de, Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamenj
to Geral de Contabilidade Publica,
decreta:

KUBITSCHEK.

CynLlo Jusucr,
Lucas LOpes

DECRETO N.o 46.062
M.UO DE

DE

19

DE

1959

Art. 1Q Fica aberto. ao Poder Judiciário Justiça Eleitoral - Tribuna! Regional E1eitoraJ do Piatn o crédito especial de crs 2C(}. O-DO.OO

Abre. ao Poàer Judiciário - Justiça
do Trabalho, o crédito especuü de
Cr$ 3, OCO. 000,00. para o fim que específica,

der, no corrente exercrcío, ao aumento

O Presidente da República, usando
. da autorização contida no artrg, HJ
da Lei 3. SOB, de 21 de dezemnrc de

(trezentos mil cruzeiros), para aten-

de despesas decorrentes da mesma
Lei 3.526.

Aros
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1958. e tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contanilídaüe
Pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Poder JUdIciárío - Justiça do Trabalho, o credito especial de crs 3 .OOG oco .00
(três milhões de cruzeiros). necessário à execução da mesma Lei 3 500.
Art. 2.° ~ste Decreto eru: ara em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 je mate de
1959, 133.° da Independéncia e 71."
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrino Júnior
Lucas Lopes.

DECREí...O N.o 46.064 MAIO DE

DE

19

DE

1959

'Í're1nsjere, sem aumento de despesa,
junção de Tabela Numérica Especial
de . Extranumerário-mensalista da
Escola Industrial de Teresina, 'para
idêntica tabela da Diretoria do
Ensino Industrial, ambas do Ministeria da Educação, Cultura.

e

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta;
Art. 1.0 Fica transferida, com a
respectiva ocupante Iracema Lima
Pimentel, uma função de Servente,
referência 17, da Tabela Numérica
Especial. de Extranumerário-mensalista da Escola Industrial de TereSiI\L\ para iríei.tíca tabela da Diretoria do Ensine, Industrial, ambas do
iVE" -stério da ff.:ctucaç2o e Cultura.

Art. 2.0 EsLe Decreto entrará em vi-'
DECRETO N9 46. 063
MAIO DE

DE

19 ::>E

1959

Altera a reãação do art. 13 do Reçúlamento para a Base Naval de Salvador, aprovado pelo Decreto número 45.191, de 31 de dezembro de
1958.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da constituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 13 do Regulamento
para a Ba.se Naval de Salvador, aprovado 'pelo Decreto n.o 45.191, de 31
de dezembro de 1958 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13. Sem prejuízo de sua nnalídade, a BNS atenderá a serviços
particulares remunerados que lhe forem solicitados, cuja renda reverterá
para o Fundo Naval".

Art. 2.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data -de sua publicacào

revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 19 de maio de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia.

got na data .íe sua publicação.
.
Art 3." l-Gevog-am-se as disposições
em contrário
.H.ío de .ranerro, em 19 de maio de
1959; 1389 da Independência e 71~ da
Republica.
JUSCELINO KUBITSCH:zK

Clovis SaLgado.

DECRETO NI? 46.065 DE MAIO DE

DE

19

1959

Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio útil do terreno acrescido de
marinha que menciona, em salvador, no Estado 'da Bahia.

O Presidente da R~pública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I. da oonsntuícãc, e. tendo
em vista o disposto no art. 205 do
Decr-~to-lei nv 9,7&0, de 5 de setembro
.de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Antônio Jasmino de nacionalidade 'síria. autorizado a adquirir, em aforamento, o domínio útil do terreno de acrescido de
marinha situado na Rua Alvares Cabral ns _ 5 e 7. .em Salvador. no Estado
da Bahia, conforme processo pretocolado .10 Ministério da Fazenda sob
o nl? 254,0'58, de 19'58.

Rio de Janeiro, .em 19 de maio de
1959; 1389 da Independência e 71Q .da

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
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DECRETO

N9

46.066 DE

DE

19

DE MAIO

1959

Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio útil do terreno de marinha
que menciona, situado no ((Distrito
Federal.

O Presidente da República,. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 205 do
Decreto-lei nv 9.760, de 5 de setembro de 1946. decreta:
Artigo único. Fica Amanda Maria
Loureiro de Abreu e Lima, de nacionalidade uruguaia, autorizada aadquírir o domínio útil do -terreno de
marinha situado na Rue. Manoel
Níobeí, onde se acha edificado o 'prédio no 42, no Distrito Federal, eon, forme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o n Q 8.054, de
1959.
Rio de Janeiro, em 19 de maio de
1959, 13BI' da Independência e, 740 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes.
DECRETO NQ 46.067 MAIO DE 1959

DE

19

DE

Autoriza a cessão de terreno de marinha e de acrescido que menciona,
no Estado do Pará.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO NQ 46.068 MAIO DE 1959

DE

19

DE

Autoriza a Francelino Horta Júnior
& csa. Ltda. a comprar peâra«
preciosas.

10 desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 19 ae maio de
1959; 1389 da Independência e 7lÇ
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO NQ 46.069
MAIO ns 1959

Autoriza a firma Riley &

DE

19

ci«

DE

utâa.

a comprar pedras preciosas.

o Presidente da República,- usando da atríbuíçâo que lhe confere o
art. 87, n Q I; da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei nv 466.
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a
firma Riley & ota. Ltda., estabelecida nesta Capital. a comprar pedras preciosas nos têrmos do De~
ereto-lei nv 466, de 4 de junno de
1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntiea do presente decreto.
Rio de Janeiro, em 19 de maio de
1959; 1389 da Independência e 71Q
da República.
-,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.

DECRETO N9 46.070
MAIO DE

DE

,19

11E

1959

Revoga o Decreto n 9 21.989, de 25
d~ outubro de 1946.

O Presidente da República, usando da atrtbuíçáo que lhe confere o
art. 37, nv r, da Constituição, de-

o Presidente da Repúbiíca, usan- creta:
do da atribuição que lhe confere o
Artigo único. Fica revogado o Deart 87, n 9 I, da Oonst.tuiçâo e
ereto n'? 21.989, de 25 de outubro de
tendo em . vista o Decrete-rei nú1946, que concedeu a Cervio Giusepmero 466, de 4 de junho de 1938, de- . pe, .autorízaçâo para comprar pedras preciosas.
creta:
Artigo único. Fica autorizada a
Rio de J:1neiro, em 19 ce maio de
1959; 138<) da Indepandêncáa e 71Q
firma Francelino Horta rúníor &
da República.
Cia. Ltda., estabelecida nesta Capita 8, comprar pedras preclosas nos
JUSCELINO KUBITSCHEK.
têrrnos do Decreto-lei

~\J

466. de 4

de junho de 1938, constituindo títu-

Lucas Lopes.
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DECRETO NQ 46.071 MAIO -DE 1959

19

DE

DE

Renova o Decreto n'J 40.964, de 14
de fevereiro de 1957.

o Presidente da Républica, usando da atribuição que lhe confere o
art.

87,

nv

1,

da

Const.iturcâo

e

nos têrmos do 'Decreto-lei nl? 1.985.
de 29 de janeiro de 1940 <código
Minas) , decretá:
Art. lI? Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
termos da letra b do art. 19 do Decreto-lei n Q 9.605, 'de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida à Cia .
Vale do Rio Doce S', A". pelo decreto
quarenta mil- novecentos e sessenta e
quatro (4ll.964J. de quatorze dl" tevereíro de mil novecentos e cínquenta
e sete (1957), para pesquisar minério de ferro e manganês.. no Município de Morro de Pilar, E:s.~adc de
Minas Gerais.
.
Parágrafc único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n'? 30 2~30, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez ~e verifique a existência na jazida, ramo
associado, de qualquer hs substãnCiHS a que se refere o art. 29 di) citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas . pelo Conselho
Nacional de Pescuísas,
Art. 2Q O título da autorizaçâo de
pesquisa, que será umal,r'i:: autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil seiscentos e setenta cru-:

de

zeiros

por

(Cr$ 4.670.00)

um ano,

e será

a partir da

\'áhd'l

data da

têrmos do Decreto-lei nl? 1. 985, de
29 de janeiro de 191{) <Código de Minas) e tendo em vista o que consta
do DNPM - 1.4õ6-58, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto número quarenta e
quatro' mil cento e trinta e sete
(44..137), de vinte e cinco (25) de julho de mil novecentos e cinqüenta e
oito (1958), que concedeu a Míneríum
do Brasil, Indústria e Comércio Limitada autorização
para pesquisar
minério de manganês, em terrenos de
Walter de Oliveira Sales e sua mulher nos imóveis denominados Fazendas E:dremo e Pedra Branca, distrito
de Matias, município de Pentecostes,
Estado do Ceará.
Rio de Janeiro, em 19 de maio de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário M eneçhetii

DECRETO N" 46.073
DE MAIÇ> DE 1959

DE

19

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros permanente e
Suplementar do Ministério da Agri-

cultura.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item 1, da Constituição, decreta:

Art. 19 ,Fica alterada a lotação numérica de repartcções atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
neral do Ministério da Agrreultura ,
dei Ministério da Agricultura" aprovaArt. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário.
da pelo Decreto n'? 37.583, de 11 de
julho de lf}55, para efeito de serem
Rio de Janeiro, .em 19 de maio de
1959: 138 9 da Iridependêncía e 71 Çl
transferidos um cargo da carreira de
Agrónomo e outro da carreira
de
da República.
Dactilógrato. respectivamente ocupaJUSCELINO KUBITSCHEK.
dos por Altivo de Oliveira Fernandes
e Helma Gadelha de Oliveira FernanMário Meneahetti.
des, da rotação permanente da Inspetoria Regional da Divís§.o de Fomento da Produção Vegetal. em PôrDEORETO NI? 46.072 - DE 19
to Alegre, no Estado do Rio Grande
DE MIiIO DE 1959
do Sul, do Departamento Nacional da
Produção Vegetal, para igual lotação
Declara sem efeito o Decreto nkmero
da Agência do Serviço .de Economia
44.137, de 25 de julho de 1958.
Rural, em Pôrto Alegre, do Estado do
Rio Grande ào Sul,
O President'2 da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-i :
Art. 29 11:ste decreto entrará em
tigo 87, n 9 I. ela Constituiçáoe nos
vigor na data de sua publicação.

transcrição no livro próprio d~ Di.visão de Fomento da Produção M!-
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Art. 39 Revogam-se as dísposíçóes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de maio de
1959: 133 9 da Independência e 7l1? da
República.
JUSCELINO

KUBITSC!{EK

Mário Meneghetti

DECRETO NQ 45.074 I;]:. MAIO DE 1959

DE

19

Transfere, sem aumento de despesa,
função da Tabela. Numérica Especial de Extranmnertirío-mensalista
do Ministério da Agricultura, que
mencíona.

o Presidente da República, usando
a atribuição que lhe confere o artigo
87, item I" da Constituição, 'decretaArt. 1Q Fica transferida, com o res~
pectívo ocupante Paulo Freitas Freire,
u..n a Iuncâo de M~stre Especializado,
referência 22, da. Tabela Numérica
l;'sD"'cial de Extranumer6.rio-mensalist.\) da Inspetoria Regional (1(1 Divisão
de Fomento da Produção Vegeta1, em
Pôl"t·Q Alegre. no B:stad~ do Rio Gran(!e do su( do Departamento Nacional
da Proclução Vegetal, para idêntíca
tabela do Serviço ele F.c~nomia Rl1nu. ambas do Ministério da Agricultura.
Art. 2.° ~ste decreto entrará e'..11
vigor na data de sua publicação.
Art. - 3Q Revogam-se 2.3 disposições
em contrário.
' '
Rio de Janeiro, em 19 de maio de
1859: 1389 da Independência e 71<' da
Repú~lica.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO NQ 46.075 ~
MAIO DE 1959

DE

19

DE

Altera a lotocão de reparti~lões ai endidas pelos Quadros Pernumetite e
Suplementar do Ministério da Açricultura.
-

o Presidente da República, usando
artida atribuição que .lhe confere
go 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica alterada a lotacão numérica de repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Supiememar
do Ministério da Agricultura, aprova-

°

da pelo Deçreto nl? 37.583, de 11 de
julho de 19'55, para' efeito de ser
transferido um cargo da carreira de
Agrônomo, com o respectivo ocupante,
José de Souza Neves, da lotação permanente da Escola Agrícola Gustavo
Dutra, em Mato Grosso, para igual
lotação da F.sScola de Iniciação Agrtcola Sérgio de Carvalho, no Estado
da Bahia, ambas da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário.
Art. 29 Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art , 31? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de maio de
1959; 1389 da Independência e 71 9 da
República.
·JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneçhetti

DECRETO N.? 46.mB MAIO DE

DE

19

DE -

1959 '

Autoriza a Empresa de Luz e Fôrça
de Florianópolis S. A. (ELFA) a
instalar uma usínadiesel-elétrica.
em Fioruinopoíis, suõa«. de Sant,a,

Catar-me:

o Presidente da Repúbli(l~, us-vndo
ela atrto nçào que lhe confere o ar tigo 87, inciso I, da consntuicão, e no)';
têrmos rc artigo 10 do Decrcto-Jeí
!l ( 2.281 . dl 5 de junho de 1940, CI.!Inoínado r on: o artigo 3.° do Decreto -Ieí
n» ~ 763 de 26 de outubro de 1941,
Considerando que

pela

ResoluQão

n,« 1,535, de 16 de setembro de 1938,

a medida foi julgada, conveniente pelo
Conselho Nacional de Águas e Ener. gia ElétrIca, decreta:
Art. L° Fica autorizada a Emprésa de Luz e Fôrça de Florianopolis
S. A. (ELFA) a instalar em Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
uma usina. diesel-elétrica de
.
3.150 kVA, assim como uma subesta.çâo abaíxadora e distribuidora de potência de 20.000 kw.
Parágrafo único A energia elétrica
produzida .pela referida usina destina-se ao suprimento em sua zona de
concessão.
Art. 2.° Caducará o presente título.
independente de ato declaratório, se
a interessada não satisfizer as seguintes condições.
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agri-
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cultura, dentro de noventa (g(}) dias
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os projetos e orçamentos respectivos.
Ir - mícíar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a qUE..
se refere este artigo poderão ser prorrogados por ato do Mínístrc da Agncultura.
Art. 3.° O presente Decreto entra em
vigor na data da sua publicação.
Art. 4.~ Revogam-se as disposições
em con trárío.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1959:
138.° da Indepenc.ência e 71.° da República.
JUSCELINO KUBYTSCHEK

Mario ll1enegheUi.

DECRETO N.o 46.077
MAIO DE 1959

DE

19

DE

Autoriza a Emiirêsa de Luz e Fôrça
de Floruuurpolu: S. A. (ELFA) a
ampliar suas instalações.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constltuiçâo, e
nos ~êrmos do Decreto-lei número
2.059, de 5 de março de 194.0.

pela Resolução
n.> 1.534, de 16 de setembro de 1953.
a medida foi julgada conveniente Pêlo Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Considerando

que

Art. 1.0 Fica autorizada a Empresa
de Luz e Fôrça de Florianópolis S.A.
(ELFA) a ampliar suas instalações,
mediante a construçâo de várias linhas de transmissão entre a cidade de
Plorianópolis.~ as de Sá(, José, Palhoça e San~o Amaro, assim como elltre a subestação de Capoeiras e a
Geral, e entre esta .ntíma e os sistemas primários de distributçào, tódas
no Estado de Santa Côtal'ina.
§ 1.° As características técnicas destas linhas serão fixadas oportunamente pelo Ministro da Agricultura,
por ocasião da aprovação dos projelOS.

§ 2.° As linhas de transmissão neste
Decreto autorizadas destinam-se a
melhorar o serviço
energia na zona
da concessionária, ampliado com a
montagem de uma usina térmica de

de

3.150 kVA.

Art. 2.° Caducará a presente autorização independente de ato declaratório. se a interessada não cumprir as'
seguintes condições:
I '- Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da producão Mineral, elo Ministério da ilgTicultura, dentro de noventa (9{)) dias, a
contar da data da publicação deste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras de ampliação.
Il - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo Ministro da Agrtcultura,
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere éste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3.0 A interessada' t'ica sujeita
às normas do Decreto número 41.019,"
dê 26 de fevereiro de 1957. que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 4.° O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 5,0 Revogam-se as disposições
em contrário,
h;() de Janeiro, 19 de .naíc de J959:1 úl.o da Independência. e 7,' da aepljbl. ~ a

JUSCELINC KUBITSCHBK

Mario Meneghettí.
DECRETO NQ 46.078
MAIO OE 1959

DE

19

DE

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da AQ?'1cultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-.
go 87) item I, da Constituição, decreta:

Art. 1Q Fica alterada a lotacão numérica de repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e St~pH;')p'ienlh.r
do Ministério da' Agricultura, aprovada pelo Decreto nv 37: 583, de 11. de
julho de 19'55, para efeito de ser
transferido um cargo da carretra da
Oficial Adruinístratívo, com o respectivo ocupante, Francisco R.odrIgues de
Magalhães da lotação permanente oa
Sede da Superintendência do Ensino
Agrícola e veterinário para igual 10tacão da Escola Fluminense de Medicina Veterinária, ambas do Centro
Nacional de Ensino e Pesquísas Agronômicas.
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Art. 29 fi:ste decreto entrará em vigor na. data de sua publicação.
Art. 3<> Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de maio de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçtietti

DECRETO NQ 46.079 MAIO DE

DE

19

DE

1959

Transfere. sem aumento de despesa,
tunções de Tabelas Numéricas Especiais de Extnmumerário-mensalista do Ministério da Agricultura. que
menciona.

o Presidente da -F-epublica, usando
da atribuição Que lhe confere o 'ar-.
tígo 87. Hem 1. da Constituição. deereta; -

Art. l0 Ficam transferidas, com os

'respectívos ocupantes,

as

seguintes

funções da Tabela Numérica Especial
de Extranumerário-mensalista do Departamento Nacional de
Produção
Mineral. para tabelas idênticas das
renartícôes indicadas. do mesmo Departamento:
I - uma (1) função .de Auxiliar de
Artifice, referência 16, ocupada por
João Batista de Oliveira. para a T.
N. E. E. M. da Divisão de Fomento
da Produção Mineral -, Sede;
II - duas (2) funcões de Auxiliar
de Artífice, referências 16 e 19, ocupadas, respectivamente. por Amaro Correia de Souza e Hugo Teixeira de Matos, para a T. N. E. E. M. do 5Ç1 Distrito da Divisão de Águas ·em Salvador, no Estado da Bahia; e

ur - uma (1) função de Auxiliar
de Artíríce, referência 19. ocupada por
Albertino Ferr-eira do Nascimento. para :1 T. N. E. E. M. da Divisão de
Geologia e Mineralogia - Sede.
Art. 29 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
. Rio de Janeiro, em 19 de mnío de
1959; 1389 da mdependéncie e 719 da
República. .
'
JUSCELINO KuBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 46.020 MAIO DE

DE

19

DE

1959

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República. usando
da acrmurçáo que lhe confere o artigo 8'1, item I, da Ccnstituiçáo. decreta:
Art. lQ Fica alterada à rotação numérica de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério
da
Agricultura.
aprovada pelo Decreto n° :n. 583, de
11 de julho de 1955, para efeito de
ser transteridc um cargo da carreira
de Técnico Agrícola ocupado por Normandy dos Santos Rangel. da lotação
permanente da Inspetoria
Regional
de Fomento Agrícola, no Estado de
Sâo Paulo) para igual lotação da Inspetoria Regional de Fomento Agricola. no Estado do Rio de Janeiro.
ambas da Divisão do Fomento da
Produção Vegetal, do Departamento
Nacional da Produção Vegetal.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 19 de .maío de
1959; 13S!? da Independência e 719 da
República.
.
JUSCELINO KUnITSCHEK.

Mário M eneçhctti .

DECRETO N.o 46.081 DE

DE

19

DE MAIO

1959.

Autoriza

a cidadã brasileira Teresa
Rodrigues Larreta de Corrêa, a pesquisar argila. no inurucipio de 1I'laqe, Estado do Rio de Janeiro.

O presidente da República, usando
da atrtbuição que lhe confere o artigo 87, n.o r, da Co113tituição e nos
têrmos do Decreto-lei n,» 1. 935. de 29
de janeiro de 19':1:0 (Código de Min2.5). decreta:
Art. 1 c Fica autorizada a cidadã
brasileira Teresa
Rod~'iguE:z Larreta
de oorrêa. a pesquisar argila em terrenos de SUa propríedade. no distrito
de Guia de pacobaíba, mUnICípIO de
:rvràgé. Estado do Rio de Janelro; numa área de trezentos e setenta e oito
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hectares ,€ cinqüenta ares (378,50 ha) ,
29 de janeiro de 194'0 (Código de
de.imitada- por um polígono irreguMinas). decreta:
lar que tem um vértice na extremiArt. 1Q Fica autorizado o cidadão
dade sudeste (SE) da ponte da Esbrasíleíro Antônio Raphael da Sil~
trada de Ferro Porto Mauã, sôbre o
va a pesquisar minério de, ferro, em
1'10
Inhomirrm e os lados a partrr
terrenos de sua propriedade no ludêsse vér tíce, os seguintes comprigar denominado Quebra Ossos, dismentos e rumos magnéticos: mil Quitrito de Catas Altas, município de
nhentos e setenta metros 11.570 m ) ,
Santa Bárbara, Estado de Minas
seis graus sudoeste (60 SW); noveGerais, numa' área de quarenta e
c-cntos e vinte e cinco metros (925-'11),
nove hectares quarenta e cinco ares
cinqüenta e sete graus sudeste .....
e setenta e nove centiares
.
(57" SE); mil novecentos e setenta
(49,45'79 na) , delimitada por um poe cinco metros 11.975 m i , sessenta
ligono in sgular que tem um vérgraus e trinta minutos nordeste ....
vinte e cinco metros 0.425 m i • detice a noventa e sete metros' e oi0
tenta centímetros c97,80m) no ru(60 30' NE):
mil quatrocentos e
zoito graus noroeste (18° NW); mil
mo magnético setenta e sete graus
seiscentos e oitenta e cinco metros
trinta e dois minutos sudoeste ....
0,685 m i , oitenta e seis graus no. (779 32' SW) da ponte de pedra
0
roeste (86 NW).
existente em terras da propriedade
Parágrafo único
A execução da
e sôbre o córrego Engenhtl e os
presente autorização fica sujeita as
lados, a partir dêsse vértice, os seestipulações elo Regulamento aprova-' guintes comprimentos e rumos magdo pelo riecreto n.s ~.J. 23(1, de 1 de
néticos duzentos e
trinta e nove
dezembro de 1951. uma V2Z se verifimetros e trinta. centímetros
.
que ::l, cxis:ê!1cia' na jazida, como as(239.30m). quatorze minutos sudessociado, de qualquer das substâncias
te 114' SE): setecentos e oitenta e
a que se refere -o art. 2. do citado
quatro metros e trinta centím , .ros
Regulamento Ou de outras substân("j84.30m). vinte e três g'l'aus vinte.
cias discriminadas pelo conselho Nae um minutos sudeste <23'01 21' SE);
cional de pesquisas.
duzentos e onze metros e cínquenArt. 2 Q O título da autorização de
ta centímetros <211.5üm), sessenta
pesquisa. que será uma via autentica
e nove gNUS onze minutos sudeste
dêste Decreto, pagará a taxa de três
(69\> 11' SE); duzentos e trinta memil setecentos e noventa cruzeiros
tros e quarenta centímetros
rors 3.790,00) e será vá!ido pelo pra(230,4Orn), oitenta
e' cuatro graus :
zo de dois (2) anos a parti- da' data
trmr a e quatro minutos nordeste ..
da rranscrtcão no livro próprio da
I[W;J ~4'. NE)' cento e quarenta ..:
Divisão de Fomento da produçáo iVIi·
um metros f141.m). dezesseis graus
nerat do Ministério da Agricultura.
cíncuenta e dois minutos nordeste
Art. 3.0 Revogam-se' as disposições
(lSQ 52' NE); duzentos 'e quatorze
em contrário.
metros e vinte centímetros
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1959,
15n4.20m). três graus dezesseis mi138.9 da Independência e 71,Q da Renutos nordeste (39 16' NE): quipública.
.
nhentos' e' cinqüenta metros 1550m).
JUSCELINO KUBITSCHEK
quarenta e um graus trinta minuMario Meneghetti
tos noroeste (41 '? 30' NW): duzentos e setenta metros (270m), quatorze R"rans trinta minutos noroesDECRETO N.o 46.082 - DE 19 DE
te (14\> ao' NW): trezentos e sesMAIO DE 1959
senta metros e sessenta centímetros
(360.fi<lm) .' oitenta e nove graus trínAutoriza o cidadão brasileiro Antô~
ta, minutos sudoeste (89Q 30' SW).
nio Raphael da SilVa -a pesquisar
Parágrafo único. A ~xecucão' da
minério de terra no município de
presente autorizacâo fica sujeita às
Santa Bárbara, Estado de Minas
estípulacões do Regulamento aproGerais.
vado pelo Decreto nO 30.230, de 1
de dezembro de 1951. uma vez se
o Presidente da República usan- verifique a existência na jazida,
do da atribuição que lhe confere o
mo associado. de qualquer das subsart. 87, nv r, da Constituição e nos
tã netas a Que se refere o art. 29
têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de
do citado Regulamento ou de ouQ

co-

J
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tras substâncias discriminadas pelo
Conselho Nacional de Pesquisas.
Art , 2l? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de quinhentos cruzeiros .... '" ., ..
(Cr.S 5fO,OO) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministérto da Agricultura.
Art. 3
Revogam-se as dísposíç

,

ções em contrário.
Rio de .Taneiro, 19 de maio de
1259.

1::l89

da

Independência e' 7lQ

da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

M ária M eneçhetti

DECRETO Nr:> 4JL083
MAIO DE 1959

DE

19

DE

Aitoriea Mineracão Lobato Ltda. a
pesquisar areias ilmeniiicas no município de Barreirinhas, ' Estado do
Maranhão

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. nO I, da Constituição e nos têrmos
de Decreto-lei n? 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1Q Fica autorizada Mineracâo
Loba to t.tda.. a pesquísar areias
tlmeníticas. em terrenos devclutos, de
marinha e de propriedade de 1iverses. distrito e município de Barreírtnhas. P..stado do Maranhão, numa
~ "I'~ nf' Quinhentos hectares (50<0 ha i .
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a mil e oitenta

metros 11 030 rm no rumo verdadeiro de cinqüenta e seis graus dez
mtnutos sud-ste . (56<;1 lO' SE), do
Farol das Preguiças e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros'
oitocentos e oitenta e sete metros e

cinoüenta centímetros (887.5() m) ,
crtnta e nove graus dezessete minutos
sudeste (399 17' SE): três mil cento

e sessenta metros (3. 16() rm , oitenta
e nove graus doze minutos sudeste
(899 12' SE): seiscentos e sessenta
metros (660 m) , Quarenta e um ~rau~
dezoito minutos noroeste (41r:> 18'
NW); mil quatrocentos e oitenta e
sete metros e cinqüenta centímetros

rm , nove graus cinqüenta
cinco minutos nordeste (gQ 55"
NEY; setecentos e oitenta e cinco
metros (785 rm , setenta e nove graus
cuar enta e sete minutos noroeste (79\'
47' NW); três mil e setenta e sete
metros
e
cinqüenta
centímetros
(3 _OT:.50 rm , sessenta e quatro gra ,
um minuto sudoeste (51<:' 01' S\V).
(1. 487,50

e

Parágrafo único. A execução da
presente autorizacâo fica sujeita às
estipulações do Rep,"ulp.mento aprovado pelo DCCTf'··'o n 9 30.231J, de 1 de
dezembro d~ 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
2. que se refere o art. 2l? do citado
Regul?-ment.o ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho NacicnnI 'de Pesquisas.
Art. 2r:> O titulo da autorizacão de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pag-ará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr.S 5 _OOO,O()) e será
vf"Udo pelo prazo próprio de dois (2\
anos a partir da data da transcrIcâo
no livro próprio da Divisá,r) de Fom-nto da Producâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. Hl de maio de 19SQ:
1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk

Mário M eneçtietti

DECRETO W 46.0&4 MAIO DE

DE 19

DE

1959

Autoriza a cidadã 'brasileira Neusa
Souza de Araujo a pesquisar areias
iimeniticas no munscnno de narreiTinhas, Estado do Maranhão,

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv r. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Códi~o de Minas) •
decreta:
Art. 19, Fica autorizada a cidadã
brasileira Neusa Souza de Araujo a
pesquisar areias Ilmenítrcas, em terrenos devolutas, de marinha e de
propriedade privada, situados ao lon-

go da costa e a leste (E) da foz do
rio Negro, distrito e município de Barreirinhas, Estado do Maranhão, numa

ATOS DO PODER EXECUTIVO

área ele quinhentos hectares (5DO ha)
delimitada por um quadrilátero que'
tem um vél:tice a seis mil quinhentos e vmte metros (6.520;n>
no rumo verdadeiro de oitenta e
três graus quarenta minutos sudeste (830 40' SE) da foz do rio
Negro e os lados, a partir dêsse
vértlce, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quatro mil oitocentos e Quarenta e cinco metros
(4. 845rn) , oitenta e cinco graus quarenta e quatro minutos noroeste
035(,) 14' NW); mil e cinco metros
(1 . O'05m) , dois graus trinta e cinco
minutos nordeste (29 35' NE)' cinco
mil cento e trinta e sete metros e
cinqüenta centímetros' (5.137 .50m) .
oitenta e seis graus quatro minutos
sudeste 1869 04' SE)' mil e cinqüenta e cinco metros h. 055m) , dezoito
graus quarenta e cinco minutos sudoeste <189 45' SW),
Parágra.fo único. A' execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30 230. de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verifique
a existência na jazida. como associado. de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 21;1 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29. O titulo da autorlzacão de
pesquisa, que será uma via autêntiea
dêste Decreto, pagará a taxa de cínco mil cruzeiros (Cr$ 5 000 (lO) e será
válido p(>10 prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrícâc no livro próprio da Divisão de Fomento
da. Produ~ão· Mineral do Ministério
da Agrícultura .
Art. 39. Revogam-se as dísposlções
em contrário.
Rio de Janeiró, 19 de maio de 1959
1339 da Independência e 710 da Re~
pública.
JUSCELINO KUE]TSCI-IEn:

Mário M eneahetti

DECRETO N° 46.085

DE

19

DE

I'I'l:AIO DE 1959

Autoriza a cidadã brasileira Neusa
Souza de Araujo a pesquisar areias
ilmeniticas no murücuno de Barreirinhas, Estado do Maranhão.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o

tigo 87,

n~

ar-o

I, da Oonstituiçâo e nos
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térmos do Decreto-lei n 9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) "
decreta:
Art. 1~. Fica autortzane a cidadã
brasileira Neusa Souza de Araujo a
pesquisar areias Ilrnemticas, em terr en os devolutos, de marinha e de
propriedade privada. sítuados ao longo da costa e a leste (E) da foz do
rio Nec;To, distrito e município de Barreirínhas, Estado do ~Iaranhi'i.o. numa
área de quinhentos hectares (500 ha:
delimitada por um polígono irregular
que tem um vórtice a quinze mil seiscentos e noventa e cinco metros
(15. 695m) no rumo verdadeiro de sessenta e nove graus trinta e um minutos sudeste (69" 31' SE) da foz do
rio Negro e os lados. a partir dêsse
vé:tice,· os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil e vinte e
cinco metros 11.025m) , oito graus vinte e dois minutos nordeste (89 22'
l'JE); seiscentos e trinta e cinco metros (635m) oitenta graus cinqüenta
e oito minutos sudeste (809 58' SE);
quatro mil e cínco metros i4.0nS.ml.
cinqüenta e seis graus vinte e três
minutos sudeste (569 23' SE); mil e
cem metros (l.10Om>. trinta e três
graus quarenta e nove minutos .sudoeste (339 49' SW): quatro mil cento
e quarenta e cinco metros (4.145m)
cinqüenta e sete graus trinta c tre~
minutos noroeste (57 0 33' xwv .
Parag'rafo único. A execução da
presente autorização fica. sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30 230. de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2" do citado Regulamento ou de outras substâncias discrímínadas pelo Conselho Nacional
de Pesquísac.
Art. 2Q • O .título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de cinco mil cruzeíros (Cr$ 5 OOil.(){}) e será
válido pelo pvazo -de dois (2) anos a
partir da cata da transcricão no IíVL'O próprio da Div!sãD de Fomento
da Producão Mineral do' Ministério
da Agrtcultura ,
Art. 3(1. Revogam-sê as dísposíçõe,
em contrário.
'Rio de Janeiro. 19 de maio de 1959
133';1 da. Independência e 719 da República.
JUSCELINO KU~ITSCHEK

Mário Meneqhetti.
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estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 30 23(), de 1 de
dezembro de I9Sl. uma vez se verífiAutoriza o ciâaâão brasileiro Carl
cue a existência, na jazida. como asRoâerich. Raeâer a pesquisar ilmesociado de qualquer das substâncias
nita no
m unicuno de Pararuiçuá,
a que se refere o art. '19 do citado
Bsituio do Paraná.
Regulamento ou de outras substâncias
discríminadas
pelo Conselho
o Presidente da República, usando Nacional de Pesquisas.
da atribuição que lhe confere o arArt. 2.° O título da autorização de
tigo 87. nv r, da Constituição e nos
pesquisa. (1U~ será uma via autêntitêrmos do Decreto-lei n 9 L D85, de 29
ca dêste decreto, pagará a taxa de
janeiro de 194{) (Código de Minas),
dois mil novecentos e setenta cruzeiros .c-s 2.97'0,00) e será válido
decreta:
pelo prazo
dois (2) anos a partir
Art. 1<:l Fica autorizado o cidadão
da datá da transcrição no livro próbrasileiro Carl Roderich Raeder a
prio da Divisão de Fomento da Propesqulsar ilmeníta, em terrenos de
dução Mineral, do Mínístério da
marinha no lugar denominado Pon-' Agricultura
.
ta da Tapera distrito e' município
Art. 39 Revogam-se as disposições
de Paranaguá, .Estado do Paraná,
em contrário
numa área de duzentos e noventa e
Rio· de Janeiro, 19 de maio de 1959;
seis hectares e dez ares (296,10 ha) ,
1380 da Independência e 71Q da Redelimitada por um polígono irregupública.
lar que tem um vértice a duzentos
JUSCELINO KUBITSCHEK'e sessenta metros
(2{)(Jm)
no rumo
Mário Meneghetti.
verdadeiro de quinze graus nordeste
us- NE) da foz do rio do Pasta e
os lados. a partir dêsse Vértice. os
seguintes comprimentos e rumos verDECRETO N9 46.087 - DE lS' DE
MAIO DE 1959
dadeiros: mil seiscentos e sessenta e
quatro metros (1.664m). oitenta e
Autoriza o cidadão brasileiro Raul
nove graus trinta minutos noroeste
Alves de Brito a pesquisar minério
<89 0 30' NW); mil metros (1. OOOm).
de
manganês no município
ãe
cinqüenta e seis graus succesce
Urandi, Estado da Bahia.
(56
SW); mil cento e sessenta metros 11 Hj{]ml. setenta e cinco graus
O· Presidente da República usansudoeste (750 SW); mil cento e oido da atribuição que lhe confere o
tenta metros (l.180m). oitenta graus
art. 87. n Q r, ·da Constituição e nos
noroeste (80Çl NW): seiscentos e cíntêrmos do Decreto-lei nl;' 1.985. de 29
quenta metros (65Üm). oitenta e sete
de janeiro de 1940 (Código de Mi4
graus sudoeste (870 SW): quinhennas), decreta:
tos metros <500m) I cinqüenta e cinco graus sudoeste ,<55" SW); qui.
Art. 19 Fica autorizado . o cidadão
nhentos e ·setenta metros (570m).
brasileiro Raul Alves de Brito a pestrês graus sudeste (3° SE); seiscenquisar minério de manganês. em tertos e sessenta metros (660m). cinrenos de sua propriedade no lugar
qüenta e cinco graus nordeste 1550
denominado Lagoa Vereda, na FaNRl; quinhentos metros (500m) oizenda do Salto, distrito de .--.:'aape,
tenta e sete graus nordeste (87 NE);
município de
Urandí, Estado da
mil e oitenta metros (L OSOm) oiBahia, numa área de vinte e nove
tenta graus sudeste (800 SE; mii trehectares e quatorze ares (29,14 ha i ,
zentos e vinte metros (1 320m), sedelimitada por um polígono irregutenta. e cinco graus nordeste (75" lar que tem um vértice a quatrocenN~ \:
novecentos e oitenta metros
tos e dez metros (41Om) no rumo
(980m), cinqüenta e seis graus normagnético de quarenta e um graus
deste (56" NE); mil trezentos e 01sudeste (41" SE) do marco cravado à
tenta metros '1. 380m), oitenta e nomargem da Lagoa da Vereda e os
ve graus trinta minutos sudeste (890
lados. a partir dêsse vértice, os se3{)' SW); quinhentos e vinte metros
guintes comprimentos e rumos' mag(520m)
quinze graus nordeste U59 néticos: cento e quarenta metros
NE) .
(140m). três graus sudoeste (31.> SW);
duzentos e oitenta metros {280m),
Parágrafo único. "A execução da
presente autorização fica sujeita às dezessete graus trinta minutos su. DECRETO

N9
MAIO

45.08·6 DE

DE

19

DE

1959

de

0

0

I

ATOS DO
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2S9

852, de 11 de novembro de 1938, decretá. :
Art. 1.°. É outorgada à Companhia
Paranaense de Ellergia Elétrica concessão para distribuir energia elétrica
no município de Mandaguaçu, Es\ado
do Paraná, ficando autorizada
a
construir uma linha de transmissão
entre Maringá e Mandaguaçu e o sistema de distribuição local
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas as característícas técnicas
das instalações.
Art. 2Y. A presente concessão ficará sujeita àS disposiçôes do Decreto
9
n. 41. O19, de 26 de fevereiro de 1951,
que reguíarnenta os serv-iços de energia. elétrica.
30' SW).
Art. 3.°. caducará o presente título
Parágrafo único. A execução da
índepéndente de ato declaratório. se a
presente autorização fica sujeita às
coneessionárra não satísrízer as seestipulações do Regulamento .aproguintes condições:
vado pelo Decreto n Q 20.230. de 1 de
I. submeter à aprovação do Minisdezembro de 1951, uma vez se verifitro da Agricultura, em três (3) vias,
que a existência na ja<;õi.da, como
dentro do prazo de cento e oitenta
associado, de qualquer das substân(lê'O) dias, a contar da data da pucias a que se refere o art. 2Q do ciblicação dêste Decreto, os estudos,
tado Regulamento ou de
outras
projetos e orçamentos relativos à
substâncias discriminadas pelo Conusina e ao sistema de distribuição.
selho Nacional de Pesquisas.
n Assinar o contrato disciplinar
Art. 2Q O título da autorização de
da concessão dentro do prazo de trinpesquisa, que será uma via autêntita (30) dias, contados da publicação
ca dêste Decreto, pagará a taxa de
do despacho da aprovação. da respectrezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e setrva minuta. pelo Ministro da Agrirá válido pelo prazo de dois (2) anos
CUltura
a partir da data da transcrição no
UI. Requerer à Divisào de Águas,
lívro próprio da Divisão de Fo-'
do Departamento Nacional da Produmenta da Produção Mineral do Mição Mineral, do Ministério da Agrinistério da Agricultura,
cultura. mediante o arquivamento da
Art. 39 Revogam-se as disposições
certidão comprobatória, a averbação
em contrário.
do registro do referido contrato no
Rio de Janeiro. 19 de maio de 1959,
138 9 da Independência e 719 da Re'Tribunal de Contas, dentro de sessnpública.
ta (60) dias do 'registro.
JUSCELINO KUBITSCHEK •
IV. 'Iniciar e concluir as obras nos
'prazos que forem marcados pelo MiMário Meneçhetti,
nistro da Agricultura.
Parágrafo único, os prazos reterrdos neste artigo poderão ser prorroDECRETO N.Q 46.08-3 - DE 19 DE
gados por ato do Ministro da AgriMAIO DE 1959
cultura,
,
Art. 4.9 . As tarifas do fornecimenOutorga à Companhia· Paranaense de
to de energia elétrica serão fixadas
Bnerçto. Elétrica concessão para dise revistas trienalmente pela referida
tribuir energia elétrica em. M anDívísão de Aguss.
âaauaçu, Estado do ·paraná, e dá
Art. 5.9 . Findo o prazo da conoutras 'prooiâênciae .
cessão, deverá a concessionária requeO presidente· da República. usando
rer ao Govêrno Federal que a mesda atribuição que lhe. confere o artigo
ma seja. renovada, na forma que, no
87, inciso I, da. Constituição e nos têrrespectivo contrato, devérã estar premos do artigo 5/" do Deereto-Iei n,v
vista.

deste (l7v 3<J' SE); cento e vinte
metros C120m) , vinte graus, sudeste
(20 9 SE); duzentos e quarenta e seis
metros <246m}, dez graus trinta minutos sudeste (109 3{)' SE); quatrocentos e setenta e quatro metros
(474m), sessenta e três .graus nordeste (639 NE); quinhentos e oitenta e sete metros (587m), vinte e sete
graus noroeste (279 NW); sententa
e três metros (13m), setenta e oito
graus quarenta
minutos noroeste
(789,40' NVíll; sessenta e quatro metros ($4m}) setenta e dois graus
quarenta minutos noroeste (729 4-0"
NW); sessenta e um metros ('SIm),
oitenta e' oito graus quarenta minutos noroeste (889 '.ID' NWl; cento
e doze metros <112m) oitenta e três
graus trinta minutos' sudoeste (83 9

ATOS no
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Art. 65'.' A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos
contados à partir da data do regíatro,
do respectivo contrato, pelo Tribuna!,
de Contas.
Art. 7.'J. Revogam-se as dispostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de mala de 1950
138.<' da Indop2ndéncia e 715' da Re~
pública, '
JUSl:l!:LINO

KUBITSCHEK.

Máno Meneghetti.

DECRETO N, Q 46.090 'DE MAIO ')E 19-59

DE

19

7'i'Ó1i.sjere da
Prefeitura. Municipal
de Marica. Estado do Rio de Ja~
neiro, para o Gopérno do mesmo
Bsuuio, a concessão para âistricuir e fornecer energia elétrica na
culaâe de Maricá.

o Presidente dá República, usando
da atribuícão aue lhe confere o artigo 87, inciso- I, da Constituição.
€ nos têrrnos do artigo 150 do Código
de Aguas (Decreto n. ') 24.643, de lô
de julho de, 1934),

DECRETO N.<' 4.6.089 MAIO DE 1959

DE

19

llJ:

Considerando que pela Resolução
n , Q 1. ~50, de 24 de abril de 195B.

~,

medida foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Agilas c FmerEstabelece a trequência dos sistemas
g~.a Elét:r.ica, decreta:
ela Companhia Prada de' Eletricidade, pam os municipios que especifica
Art. 1.<;1 Fica transferida para o
Govêrno do Estado do Rio ce Janei~
o" Presidente da República, usando ro a concessão para distribuição e
da atribuição que lhe confere o arrornocímento de energia elétrica na
tigo 87. inciso I. da Oonstítuíçgo, e
cidade de Maricá, de que era titular
a Prefeitura Municipal de Maricá.
Considerando que pela Resoluçáo
naquele Estado. de conformidade
n,v ' 1.633
o Conselho Nacional da
com o Decreto n.v 24.265. de 3'0' de
Aguas e Energia Elétrica reconheceu
dezembro de 19~7.
- a conveniência da medida, decreta;
Art. 2. 9 /J. presente concessão fira
sujeita às disposições do Decreto núArt. 1.°.' Fica estabelecida a rremeró 41.019. de 26 de fevereiro de
quencía de 6ú ciclos por segundo nos
1957. que regulamenta os serviços de
sistemas dos municípios de porto perreíra, Tarnbaú, santa Ci'UZ das Pal-' energia elétrica.
Art. 3 _'.l Caducará o presente timeíras ve Santa Rita de Passa Quatulo, independente de ato declaratro, no EStado de' São paulo, operatório. se o concessionário não satísdos pela companhia prada de Ele.fizer as seguintes condições:
trícrdade.
I - Assínar "o contrato disciplinar
Para grafo único A transformação
da concessão dentro do prazo,
das instalações existentes. da conde trinta (30) dias. contados
"cessíonaría e dos consumidores, de
da publicação do despacho da
5{) pata 6<l ciclos por segundo, será
aprovação da resuectíva miexecutada progressivamente, conrornuta. pelo Ministro da: Agrime plano de execução por etapas a
cultura.
ser aprovado pelo Departamento de
TI - Requerer à Divisão de Aguaa.:
Aguas e Energia Elétrica do Est-ado
do Departamento Nacional da
. de São, Paulo. aâ referendum do ConProdução Mineral, do Mínistéselho Nacional de Aguas e Energia
rio da Agricultura. mediante o
ElétrIca,
arquivamento da certidão comprobatória, a averbação do reArt. 2.° f:ste decreto entra em vi~
gistro do rererrdo contrato no
gor na data de sua publicação.
Tribunal de Contas, dentro de
Art. 3.Q • Revogarn-se as disposições
sessenta '(50) dias do registro.
em contrário
Parágrafo único. Os prazos rereRio de Janeiro. 19 de maio de 1959
rídos neste artigo poderão ser pror138.9 da Independência e 7V~ da Re~
rogados por ato do' Ministro da
pública.
'
Agricultura.
4~rt. 4. Q As tarifas do' forneciJUSCELINO KUBITSCHEK.
mento de energia elétrica serão fiMárzo Meneghetti.
xadas e revistas trienalmente pela

ATOS

Dívísâo de Agu2.s elo Ministério da
Agric u1tura.

Art. fi. Q Findo o prazo da concessão. deverá o concessionárío reQuerer ao Govêrno Feder8.1 que a
mesma seja renovada, na forma que,
no respectivo contrato, 'deverá estar
prevista.'
,',
Ar'G. G. Q A presente concessão 11ígorará pelo prazo de trinta
(3l})
anos, contados a partir da data 0.0
registro do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas .
Art . 7. <) Revogam-se as dtsposíçocs
em contrário.
'
Rio de Janeiro, em H} de maio de
1959; ,133. <) da mrlependéncía e 71. ')
da República.
JUSCEL1NO K'UEITSCHEK

Mario iaeneanett:
DECRETO N. Q 46.091 DE MAIO DE lS59

DE

19

Concede autorização para tuncionar
como em.présa de energia "!étrica
à Companhia Distribuidora de Eletriciáaâe do Brejo Parxubcno .'
O Presidente da
da atríbuíção que
tígc 87; inciso I,
e tendo em vista

República, usando
lhe confere o (1.1'da Constituição,
o disposto no artigol. Q do Decreto-lei n. Q 938, de 8
dt' dezembro de 19-38, combinado com
o artigo 68, do Decreto n. ÇI 41.019, de
26 de fevereiro de 1957, e o· que l't.quereu a Companhia Distribuidora
clt: Eletricidade do Brejo Paraibano,

decreta:

Art. 1. Q E' concedida à Companhia Dístríbuídora : de
Elet.ricidade
do Brejo Paraibano, com sede na cídade de Areia, município de igual
nome, Estado da Paraíba. autortza-

cão para funcionar como empresa
de energia elétrica, de acõrdo com
(:J Decreto-lei
n. Q 938. de 8 de dezembro de 1933. ficando a mesma
obrigada a satisfazer integralmente
as exigências do Código de Aguas (Decreto n , 9 24, 643, de 10 de jui no
de 1934.)
leis subsequentes, sob

pena de revogação do presente ato.
Art. 2. Q • O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 3. Q Revogam-se as disposíçõss
em contrário.
'
Rio de Janeiro,· em 19 de maio de
1959; 138 . 9 da Independência e n. ~
da República,
JUSCELINO KUB.!TSCHEK

Mario Meneghetti
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DECRETO N° 45.092 UAIO DE 1S59

DE

19

DE

Declara pú.blicas de uso comum. do
- domínio da Unitio e' do Estado âo
Rio Grande do Sul, as àgnaa do rio
"Jaquart" "

O PLesidente da República. usando
da atríbuicáo que lhe contere o. ar't;i;~o g'l, mcíso I, da consutuícâo. e
nos têrmos do art. 5.° co De'ereLO-jel

2,281. de 5 de junho de 194ü, e
Considerando que o edital -de elas::;iLcs,çao do curso dágua publicado
no DiárlO Oticial, de 10 de abril de
J953. não suscitou qualquer contestaçáo ou reclamação..
'Considerando que o Conselho Nacional de Agt::is e Energ'2a Elétrica
opinou pela oíassírícacâo constante
do mesmo edital. decreta:
Art. 1Çl São declaradas publicas de
Imo comum., do domínio do Estado do
Rio Grande do SuL desde as suas
nascentes até sua penetração na faixa de 150 (cento e cinqüenta) quílômetros ao longo da fronteira. onde passam a ser do domínio da União,
as é,guas do curso denominado "Jaguar.i"· em tôda a sua

extensão. que

nasce no município de Tupancíretà,
Iímíta-o com o rnunícípio de Santiago do Boqueirão, percorre o muníeipio de Jaguart, limita o município de
S["w F'l:ancisco .de Assis com os de
Jaguar! e São Vicente e c tríbutàrío
pela margem direita do r~icu1.
Art; 2Q f:ste decreto entra em vigor
na data de sua putnícacão
.
Art. 3° Revogam-se as dísnosíçôes
em contrário,
Rio de' .raneíro, 19, de maio
de
1959; 138.° da Independência e 71. 0
da República.
'
,JUSCEL!NO' KUSITSCHf,K.

]!.'!ano Meneçhetti,

DECRETO Nt,l 46.093 -MACO DE 1959

DE:

19

DE

Declara públicas de uso comum, do
domínio do Es truio de Goiás,
as

áfluas' do rio "Lages".

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 5.° do Decreto-Ieí
nO 2,281, de 5 de junho de 194-0, e

. Aros DO PoDER EXECUTIVO

~92

Considerando que· o edital de classificação do curso dágua publicado
no Diário Oficial, de 16 de dezembro de 1957 e retificado no Diário
Oficial. de 13 janeiro de 1958. não
suscitou qualquer contestação ou reclamação:
.
Considerando Que o Conselho Na-cional de Aguas e Energia El~trica
opinou pela classificação constante
do mesmo edital. decreta:
Art. 10 SãO declaradas públicas de
uso comum, do domínio do Estado de
Goiás, as águas do curso dágua denominado "Lages" em roda a sua extensão. que se acha incluído no :munícínío de Paraná e t tributário pela
margem esquerda do rio Paranã ,
'Art. 29 1tste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 19 de maio
de
1959; 138.° da Independência e 71.°
dá. República.
JUSCELINO

KUBITscHEK.

,Mario Mene[Jhetti.

da concessionária, desde que seja
gratuito' o fornecimento de energia que lhes fôr feíto ;"
Art. 29 O presente decreto entra
f' . vigor na data de sua pubücação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Rio de Janel'ro, 19 de maio de
]959: 138.° da Independência e 71." da.
da República. .
JUSCELUIO

DEOHETO N.

DE

19 DE

Da nova redação ao parágrafo 2'<~ do
do art. I? do Decreto n~ 35.951, de
29 de julho de 1954.

o Presidente da República, usando
da atribuição QUe lhe confere o a!'tilgo 87, inciso l, da Constituição deereta:
Art. 1.0 O § 2.°. do art. l.~ do De'ereto n.s 35.951, de 29 de julho dê
1954, que transferiu' para Euclides
Damiani Indústria de Panel e Celulose 00 Paraná Ltda .. 'a concessão para o aproveitamento d~ energia hidráulica do Salto do Rio Branco, no rio dos Patos, distrito e munícípío de Prudentópolís, Estao.o do
Paraná, que fôra outorgada a tndustria Wagner Limitada pelo Decreto
n.s 30.024, de 29 de setembro de 1951,
·passa a ter a seguinte redação:
"§ 217 O aproveitamento destinase à utíltzaçâo da energia para
consumo exclusivo da concessionária, que não poderá ceder
energia a terceiros, mesmo a titulo gratuito, excluídas, todavia,
desta proibição, as vilas operárias

r;>

46.0-95 1959

DE

19

DE

!'vIAIO DE

Autoriza à Luz e Fôrca Santo Amaro Limitada a instalar um grupD
termoelétricc no Distrito de Santo
Amaro da Imperatriz, Município de
Palhoça, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição e
nos têrmos do art. 10 do DecretoIei n .v 2.2·m, de 5 de junho de
10,1.0'

DECRETO NQ 46,094 MAIO DE 1959

KUBITSCHEK.

Mario Iâeneçhetti,

. u ê~nsiderando
que pela Resoluçé.o
n.v 1. ó'JS a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
AguRS e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a Luz e
:F'ôrça Santo Amaro Limitada, a instalar um grupo gerador díesel-elé. trico no Dístritc de santo Amaro da
Imperatriz, Município de palhoça,
Estado' de santa Catarina.
~ 1. Q A finalidade dêste grupo gerador é o aumento da capacidade de
produção da
concessionária, para
atendimento de sua zona de operação.
§ 2. Q As caractertstícas técnicas da
instalação, ora. autorizada, serão fixadas pelo Ministério da Agricultura,
quando da aprovação do projeto.
Art. 2. r;> Caducará o presente titulo,' independente de qualquer ato
declaratório, se a concessionária não
satisfizer às seguintes condíções:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
de Departamento Nacional da Produção" Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro do prazo de cento e oitenta (100) dias, contados da
data da publicação deste Decreto,
o projeto e orçamento respectivos.
II Iniciar e concluir as obras
nos prazos fixados pelo Ministério da
Agricultura.

ATOS

Parágrafo único. 03 prazos a que
se refere este artigo poderão ser prorrogados pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3. (> A presente autorização fica
subordinada às demais normas estabelecidas no Decreto n. q 41.019, de
23 de fevereiro de 1:95,7.
Art. -4 . q O presente Decre to en t:' a
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 . Q Rev ogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de maio de lS'59,
13-8. 9 da Independência e 71. Q da
República.
JUS':ELINO

KUEITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DEORlETü N . 9 46 ,OS'6
MAIO DE 19c59

DE
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19

Dl!

II - In1ciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo úníco , Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art, 3, Çl A interessada fica sujeita
as demais normas estabelecidas no
riecreto n , 9 41.019, de 26 ele fevereiro
de 1S57, que regulamenta os serviços
de energra elétrica,
Art. 4. Çl O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.o Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1959,
13:8.q da Independência e 71. 9 da
República.
.
JUSCELLNO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

Autoriza a' EmprÊsa Elétnca Cambraia.

Lida, a ampliar suas instalações

o Presidente da q,L'Pública, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I. da consütutçâo e
nos têrrnos dos Decretos-leis números 3.763, de 25 de outubro de 1941
e 2.281, de 5 de junho de 1940, e
Considerando que pela Resolução
n. Q 1.014 ao medida foi julgada conveníente pelo Conselho Nacional de
Aguas e .Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. Q Fica autorizada, a Empréza Elétrica Cambraia Ltda .; a
. ampliar suas Instalações de produção
de energia elétrica, existentes na Cidade de tepê, na Estado de São
paulo, mediante a montagem de um
grupo diesel-elétrico.
§ 1. '? . As características técnicas e
obras comnlementares a serem executadas serão fixadas pelo Ministério da Agricultura, na oportunidade
da aprovação dos 'projetos.
§ 2. Q A amplíaçào, ora autorizada,
destina-se à melhoria das condições
de fornecimento de energia elétrica
à referida cidade.
Art. :2. 9 Caducará 2. presente a utorízação, independente de a to declaratório. se a interessada não CtL'TIprir as seguintes determinações:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do. Departamento Nacional da Produção Mineral, do 'Ministério' da
Agrtcultura, dentro' de cento e oítenta (80) dias a contar da data
da publícação dêste decreto, os estudos, 'projetos e orçamentos das
obras a serem executadas.

DECRETO N'·' 4·6.OiJ"7
:M:AIO DE 1959

DE

19

DE

Transfere da
t;mprêsc!' Fluminense
de Enerçia Elétrica S iA., para o
GOI;~rno do Estado do R~o de J a-

tieiro c: concessão para protiuçao e

fornecimento tie energia elétrica ao
muuiccpio de Silva Jardim, Estado
do Rio ae Janeiro.

o Presidente da República usando
da atrlbuíçáo que lhe confere o artígo 8'7, inciso I, da Constituição, e
nos térmos do artigo 150 do Código
de Aguas, (Decreto nO 24.613, de lO,
julho de 1934), decreta:
Art. 11,) Fica transferida para o
Govêrno ao Estado do Rio de Janei-·
1'0 a concessão para produção e rornecírnento de energia elétrica no munícípío de silva Jardim, Est2.do do
Hio de Janeiro, de que era ntular a
Emprêsa Plur.1Ínense de Energia Elétrica S/A., de conformidade com o
Decreto n(' 39,934, de 6 de setembro
dE 1956.
Art; 2° cadUcará o presente titulo,
independente de ato dectaratórío, se
o concessionário não assinar O contrato cüsciplmar da concessão, dentro do prazo determinado pelo Miniscé:rio da Agricultura.
Art. 39 A concessão ora transferida,
fica subordinada às demais normas
estabelecidas no Decreto n 9 41.(}19,
de 25 de fevereiro de 1957, que re~Ill.amenta os serviços de energia elétrica ,

no

ATOS

PoDEi'{ EXECUTIVO

.Art, 4'.' ~ste Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
,
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário,
Eio de Janeiro, 19 de maio de 1959,
13,89 da Independência e 71t? da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N° 46.08'8 MAIO DE 19'59

DZ

~g DE

Autoriza a Usinas Siderúrgicas de
Minas Gerais S.A.~ a construir, pa-

ra uso exctustoo, uma

linha de

transmissão entre a localidade de
Acesita e o distrito de Ipatinga,
mUnlcípiO de Coronel Fabriciano,
Estrzào de !tf'inas Gerais.

o

Presidente da Repúbfica, usando
.da atrrbuíção que lhe- confere o artigo 87, Inciso I, da Constituição, e DOS
têrmos do Decreto-lei n Q 852, de 11
de novembro de 1938,
Considerando que, pela Resolução
n Q 1. 6·13, a medida foi: julgada conveniente pelo conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 FiC8, autorizada a Usinas
Siderúrgicas, de Minas Gerais S.A.,
a construir uma Unha ele transmissão entre a subestação da Companhia Aços Especiais Itabíra CACESITA), na Iocalldade de- Acesíta, e a
Vila de Ipatinga, munícípío . de Coronel ,Fabriciano, Estado de 1\,1:inas
Gerais.
'
§ 19 A linha de transmíssâo desttna-se a receber sunrímento da energia elétrica da ACESITA para uso
exclusivo da Usinas Siderúrgicas de
. Minas Gerais S. A.
- § 29 As caracterfsticas da Unha de
transmissão serão fixadas nelo Minístro da Agricultura por ocasião da
, aprovação do projeto.
Art. 2Çl .caducará a presente autorização, independente de qualquer ato
declaratório, se a concessíonária não
cumprir as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministério da Agricultura, em três (3)
vi aos, dentro do prazo de seis (6) meses, a contar da data da publicação
dêste 'Decreto, o projeto da linha de
transmissão cuja construção é autorizada, observadas as normas técní-

cas estabelecidas em Leis e Regulamentes.
II - Iniciar e concluir :3,8 obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura ,
Parágrafo úznco, Os prazos referidos 'neste artigo poderão ser prorrogados per ato do Mimstro da Agri,cultura.
Art. 39 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q ' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1959;
13W' da IndependeTIcia e 71(~ da República.
JUSCELINO KU3ITSCHEK
\

Mario Meneghetti

DECRETO NQ ·{6.CS9 DE M:\IO DE 1959

DE

19

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr~
175.000,{lO para atender às despesas
de que trata o item 4 da Lei número 3.404, de 12 de 11lnho de 1958,
-parte referente ao citado Ministério.

o Presidente da República, usando
da autcrrzação contida na Lei número
3.-M}c1. de 12 de junho de 1953, item 4.
,da, relação correspondente ao Ministérío da Edu.caç1io e, Cultura, e tendo
ouvido 0, Tribunal de Contas nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública, decretaArt. 1t? Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 175. OOD,GO (cento e setenta e cinco mil cruzeiros), para
atender às despesas com o pagamento
de ágios sóbre a remessa de US$ ..
E0.ÚCO. CO pa ra os Estados unidos, destinados à aquisição de leite em nó,
para a oamoanha de Merenda ESC8lar do Ministério da Ed 1Jcação e Cul- .
tura, no exercício de 1955.
Art. 2Q _O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publícação ,
Art. 3Q - Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de maio de
1959: 138Q da Independencia e

República.
JUSCELINO

71~

da

KUBITSCHEK

Clovis Salgádo
Lucas Lopes

Aros

DECRETO N9 46.100 ,DE

DF.

19

DE MAl')

W5g

D~spõe

.
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sôbre a· aplicação das taaas
gerais da tabela "D", (ta tarifa de
cada põrto, de acõrâo com. a Lei
n9 3.244, de 14 de aaôsro de W57.,

o Presidente da Re;;:>ública, usando
da atríbuíção que' lhe confere o art. (;'[,
íncíao I, da Constituição, e
Considerando que a classificação
aduaneira ele "direitos mínimos", 03tabelecída no Decreto-Ieí n 9 2.878, de
18 de dezembro de 1940. antiga Liri
de Tarifas. Aduaneiras, foi revogada,
expressamente, pela Lei n 9 3.j44, de
14 de agôsto de 1957;
considerando que o inciso I do artigo 4\l do Decreto-lei n 9 g 439, de 2.4
de dezembro de 1945, promulgado r.a
vízência do referido Decreto-lei 1::".i.Ímero 2.878. quando determinou :t1le
a cobrança das taxas de armazenagem
interna. das mercadorias Importadas
fôsse baseada no valor rios "direitas
znínímos", só o fêz sob forma enun-'
cíatlva;
Oonsiderando que os usuaríos dcs
partos da República, na importação
da mereadorías, têm de obedecer, Jt;Sde a sua respectiva vigência, à refe-'
rida Lei n'" 3.244. de 14 de Hg~to
de 1957, II qual só estabeíeceu uma
única forma de classificacão de impôsto de importação, em -substituíçãn
às tabelas de "direitos gerais" e "direítos mínimos";
Oonsiderando que o valor das taxas de armazenagem interna está
juncída ao valor' do impôsto de unportB.çãopago pelas mercadorias. importadas, pois que, sôbre êste valor.
é aue se tem de calcular a ~;axa de
armazenagem interna; e
Oonsíderando, ainda, que. a íncidênela tarifárra da operação nortuárta de
armazenagem é complementar, sucessiva e condicional à incidência üscal
a operação aduaneira, sendo. ern vxmseqüência.. D citado Decreto-lei nl? f3.4:J9
uma lei condicional ou secundária à
Lei nO 3.241. ele cobrança de ímpôsto
de importação, ou a outra que venna
a ser promulgada em substituição a
esta, decreta. :
Art. 10; As percsntagens y'ue constam
das 'taxas gerais da tabela "D" rla
tarifa de cada pôrto, relativa à :i-frnazenagem interna a que se refere
a letra U a" do inciso r" do art. 4t:t
do Decreto-lei n 9 3.439, de ~4 de

dezembro de 1945, aplicam-se sôbre
a 'importância integral do impôsto de
írnportaçâo a que estiverem sujeitas
as mercadorías importadas do estrangeiro e calculada. pelas Alfândeg::l.s.
de acôrdo com a Lei nl? 3.:J44, de 14

de "agôsto de 1957, que revogou o
Decreto-lei n9 2.878, de 18 de dezem.
bro de 1940.
Art. 2'? A vigência dessa .ncidêncta
aconroa.. nha a da Lei n° 3.~44, de '957,
ou outra que venha a ser promulgada
em substituição a esta.
.Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio' de Ja.neiro, 19 de m9.10 de 1959;
138C? da Independência e 719 da R~~
pública.
JUSCE!.!NO

KmnT5cREK

Lucia' Meira.

, DECRETO N<:> 46.101
MAIO DE 1959

DE

20

DE

Concede o «ocmo provisório aos servidores do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.

o Presidente da República. usando .
da atribuição que L'I1e confere o artigo
H'l. item I, da Constituição e tendo em
'lista o disposto no ~ 19 do artigo 2'? da
Lei nC? 3.531, de 19 de janeiro de 1959,
Decreta:
Art. 1Çl. Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do IJ;lstitu-.
to' Brasileiro de Geografia e Estatística o abono provisório concedido pela
Lei n" 3.531. de 19 de janeiro de 1959.
Art. 2(>. 'Para o fim previsto no artigo anterior, serão observados os dísoosítívos do Decreto n Q 45.359, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 39. Os vantagens financeiras
de que trata êste Decreto serão pagas
a partir de 19 de janeiro de 1959.
Art. 4Q. O abono de que trata êste
decreto correrá à conta do crédito e3~
pecial aberto pelo Decreto nv 45.423,
de 12 de fevereiro de 1959.
Art. 59. Dentro de. 30 <trinta) dias.
o Instituto Brasileiro de Geografia e
EstatÍStica apresentará ao Presidente
da República retirícàçâo do Orçamento de 1959, visando a enquadrá-lo na
alínea b do parágrafo 1Q do artigo 7~
do Decreto nt;l 45.359, de 28 de janeiro
de 1959.
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Art. 69 . ~ste Decreto entra em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
RIo de J.aneiro, em 19 de maio de
1959. 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior

DECRETO NQ 46.102 DE 1959

DE

20

DE MAIO

Assegura preços mínimos à produção
de juta e maloa da Bacia Amazô. nica, da safra de 1959.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
de acôrdo com o disposto na Lei número 1. 5{)6, de. 19 de dezembro de
1951, decreta:
Art. 19 Fica assegurada à juta e
à malva, da safra da Bacia Amazônica de 1959, a garantia de preços
mínimos prevista na Lei nl;> 1. ~()6, de
19 de dezembro de 1251, nas seguintes
condições:
a) . aquístção dos produtos de fibras sêcas, acondicionados em fardos
de, no mínimo, 400 k:g por metro
cúbico, na base do preço de Cr$ 23,()O
(vinte e oito cruzeiros) por quilo, do
tipo 5 das especificações baixadas pe-

los Decretos ns. 6.825 e 6. S26, de 7
de' fevereiro de 1941, CIF pOl'WS do

Rio de Janeiro ou Santos, livres e
.desembaraçado; de quaisquer ônus,
inelusí v e, remedíção ,
Essa aquisição será feita ao produtor, ou a terceiros que provarem
ter pago ao produtor de juta ou malva, das especifícaçôes e nas condições acima referidas, preço nunca interior a Cr$ 18,00 (dezoito cruzeíros: ..
I:or quilo do produto, entregue em
Manáus ou Belém. assim como nos
demais portos que lhe sâo intermediários e que disponham de armazéns
que ofereçam condições de perfeita
conservação e segurança e que esteja.m incluídos na escala dos vapores
do IJoyd Brasileiro, Companhia Nacional de Navegaçã.o Costeira e do
Serviço de Navezação da Amazônia
e de Administração do. Pôrto do Pará.
Os lotes vendidos ao Govêrno não
poderâo conter mais de 20% e 10%

de fardos dos tipos 7 e 9, respectivamente;
b) financiamento, na base de 80%
do preço estabelecido no presente decreto.
Art. 2Q Entende-se por safra de
juta e malva de 1959, da Bacia Amazôrríca, a que fôr colhida de 19 de
janeiro a 31 de dezembro dêsse ano.
Art. 39 Os ágios e· deságíos para os
diversos tipos de juta e malva e o
g-rau de umidade admissível das fibras, serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pela Comissão
de Financiamento da Producão, de
acôrdo com as índicacêes a serem
fornecidas pelo Serviço' de Economia
Rural do Ministério da Agricultura .
Art. 49 f::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação:
Art. 5° ~evogam-se as disposições
em 'contrárto.
Fia de Janeiro. em 20 de maio de
;9'59: 138Q da Independência e 71Q da
Rep1blic~..
JUSCr:LINO

KUBITSCHBR:

Lucas Lope:
L'ucio LZ eira
Mario MeneghetU

DECRE'I'O

~9 46.1Ü'3 MAIO DE 1959

DE

21

D5:

Concede 'ao Estado do Maranhiio au-

toriencào í-~ara constitui?', metlusnte
subscrição íJública, a "Centrais Elétricas do Maranháo Sociedade Andmma", (CEMAR)'.

o Presidente da República, usando
da atribuição que ihe confere o artigo si. inciso 1. d3 oonsunucao e tendo em vista o d1SpOStO no ar t , 63 do
Decreto-lei TI.O 2.627, de 26 de seternbro de 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida ao Estado do
Mara.nhão. através dos seus representantes Jarihel José de A. Carvalho
Dan ce Rocha Leal e J OM Ribamal"
Belo Martins, autorização para constituir, mediante subcríção pública,
uma Sociedade Anônima, que será de-·
nominadà "Centrais Elétricas do Maranhão Sociedade Anõnima'", com
sede em São Luiz, capital do Estado

ATOS
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PODER EXES1.'"TIL")

do Maranhão, e que terá por objetivo,
entre outros a produção, transmissão,
distríbuíçâo e venda de energia elétrica no mesmo Estado, conforme o
projeto de Estatutos e prospecto apresentados, de acordo com o art. 63 do
Decreto-lei. n? 2.621 de 26 de setembro de l!H{l.
ArL 2.° Fica a sociedade obrigada
cumpridas as formalidades íegais para
o seu runcíonamento a promover na
Bôlsa de valores da Canítal da n.epública, a cotação de seus. títulos.
Art. 3Q O presente Decreto entra em
vigor na' data da sua publicação,
Art. 4.l,l Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1959;
1389 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO NQ 46.104,
D'é 1S59

DE

21 m:

MAIO

Outorga à Preteitura Municipal de
Santa 'Ritá de Jacutinao. concessão
para o aproveitamento de energia
tiuiráulica ela cachoeira do Areal,
existente no curso d'água ticnominado Bananal, distrito de Santa Rita
de Jacutiruia, 1nunicípio do mesmo
nome, Estado de Min(J,,'I. Gerais.

o

Presidente da República, usando

d., atribuição que lhe confere o artigo

inciso I, da Constituição. e nos
têrmos ào artigo 150 do Código de
Ag'uas, (Decreto n Q 24. G13, ele 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1Q };: outorgada à Prefeitura
Municipal dê Santa Rita de Jacutínga concessão para o aproveitamento
de energia hidráulica da cachoeira do
Areal, existente no curso d'água denominado Bananal, distrito de S~mta
Rita de Jacutinga. município do mesmo nome, Est<l,do de Minas Ger~is,
respeitados os direitos de terceiros.
§ lQ Em. portaria do Ministro da
Agricultura, no -lIto da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura
da queda e aproveitar, a descarga. da
derivação e a potência.
§ 2Q O aproveitamento destina-se
ao suprimento em alta tensão
aos
87,

297

concessionários -na zona dE' ínfluêncía
do aproveitamento.
Art. 2Q A presente concessào fica
sujeita às àlsposü:;oes -'lo Decreto número 41.019, de 26 de I~:~:. ~;,:f.'t~'o de
1957, que regulamenta ü~ serviços de
energia elétrica.
Art. 2Q Caducará o presente título,
independente de ato declaratórío, se
a concessíonàría não satisfizer as seguíntes condições:
I - Subm,etel' ~J aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro, do prazo de um (1) :1UO,
a contar da data d~ publicação deste
Decreto, o projeto do .aproveitamento
hidrelétrico, observadas as normas
técnicas relativas às instruções estabelecidas em leis e regulamentos ..,.
IX - Assinar o contrato discíplínar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprova~ão d~ respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura,
In - Requerer à Dívísâo de Águas,
do Departamento Nacional da Produção II.!i:ineral, .do Ministério da Agrtcultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tl"ibunel de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as ob:...as
nos prazos .que forem marcados pelo
,Ministro da Agricultura, executandoas de acõrdo CO~l os projetos aprGvados e com as modificações que forem
autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Minisko da Agricultura,
Art. {l.' AB tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas erevistas trienalmente pela. referida
Divisão de Aguas ,
Art. 59 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do reglstro
do respectivo contrato, pelo' Tribunal
de contas.
Art. 69 Findo o prazo da concessão. todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição de energia
elétrica, referentes ao aproveítamen '.0
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concedido, reverterão ao Govêrno do
Estado de Minas Gerais.
lQ A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas
desde que faça a prova de que o EStado dê Minas Gerais 112.0 se opõe à
utílrzacâo dos bens objeto dá reversão
§ 2º A ccnccssíonàría deverá entrar com o pedido a qUE: se refere o
parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se. se o não.
fizer, que não pretende a renovação

*

Art. 79 O presente Decreto entra
em vigor na data de SUB. publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
eJ
contrário.
Rio de J~,neiro, 21 de maio de 1959,
1339 da Independência e 710 ~h Hepüblica,

1950, registrado pelo Tribunal de Contas, em sessão de 1Çl de agôsto .:10
mesmo ano, e ao seu aditivo assinado
22 de novembro de 19-55, regtstrado por aquêle Instituto em sessão
de 30 de dezembro seguinte.
Art. 29 Revog~m-se as dísposiçoes
eln contrárto,
.
Rio de Janeiro, 21 de mato de 1959;
133 Q da Independência e 719 da I-te-

em

pública.

J OSCELINO KUBITSCHEK.

Lucio Meira:

DECRETO

DECRETO

N.b

46.105 DE

DZ

21

DE MAIO

1959

Conceàe à socieâaõe Ro..àioccr.nÚnic,J.ções Limataâa autorização para am-

. tiliar a concessão·a que se retereni
os Decretes ns. 2-7.986, de 12 de aor.t
de 1950, e 37))'50, de zo âe setembro de 19C5.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, nÇ> I, da Oonstituição. atendendo ao que requereu a Sociedaóe
Radiccomurucaçôes Limitada, e tendo
em vista o disposto no art. 59, nl? Xi],
da mesma Constituição, decreta:
Art. 1<>. Fica ampliada a concessão outorgada à Sociedade Radioc:>municações Limitada, de que tratam
os Decretos ns. 27.9-86, de 12 de ~hril
de 1950. e '37.9·5<l, de 20 de setembro
de 1955, para abranger, entre as cídades do Rio de Janeiro e São Paulo,
a ligação entre estações radíotelevísoras para intercâmbio de programas
de radiotelevisâo, a título precário e
sem exclusividade.
Parágrafo único.
Dentro de ;;essenta (00) dias, a contar da data (la
publicação dêste decreto no Día.nc
Oficial, deverá ser assinado têrmo aaítivo ao contrato de 29 de junho de

46.105

DE

21

DE

1959

Outorga concessão à. Bdclio Itatiaia
Limitada. para estabelecei uma es

tacao

atas.

JUSCELINO KUB:iTSC~·IEK.

Mario Meneghetti:

n»

MAIO DE

radiodifusora de anelas

?né~

o Presidente da ~epúb1ic.a, usando
. da atribuição que l1le confere o art.
87, n.v I, da ConstitUíção. atendendo
ao que requereu a Rádio Itatiaia Ltda.,
e tendo em vista o. disposto no art.
5.0, n.> XII, da mesma ocnstítuíção,
decreta:
Art. 1.° Fica ousorgada concessão
li. Hádio Itat.iaia Ltda .. nos têrrnos do
art . 11 do Decret-o nv 24.655, de 11
de julho de 1934, para estabelecer, na
cidaríe de Nova Lima, Estado de !\1inas Gerais, sem direito de exclusividade, uma estação de ondas médias.
destinada a. executar servico de radiodlfusão.
Parágrqfo unico. O contrato decorrente desta concessão· obedecerá às
cláusulas que 'com êsto baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos Neg'ócios "', Viação e Obras Públicas. e

deverá S8r assinado dentro de 6D dias,
contar da data da publicação dêste
decreta no Diário Oticuü, sob pena
de S2-r considerada nula a concessão.
Art. 2.° Fica revogado o Decreto
n,v 36,752, de 7 de janeiro de 1955.
bem como rodas as dísposlçôes em
contrarío ,

fi

R.io de Janelro, 21 de maio' de 195-9;
1389 da Independência e 71Ç> da República.
JUSCELIND ~UB!TSCHm:.;:

Lucio Meira

ATOS 00

DECRETO NQ 46.107
MAIO DE

DE

PODER ExECUTIVO

21. DE

1959

outorga concessão à Rjdio Itatiaia
Limiuuia para vasialar uma estação

rtuüoõitusora,

o Presidente da República, usando
da atribuição que UH" confere o artígo 87, nv r, da Constituição; atendendo ao que requereu a Rádio Itatiaia Ltda.. e tendo em vista o disposto no art. 5'>, n Q XII, da mesma
Constituíçâo, decreta:
Art. 19 PIca outorgada concessão-à
Rádio Jtatiai?" Limitada, nos têrmos
do art. 11, do Decreto nl? 24.655, de
11 de julho de 1934, para estabelecer,
a tíbulo precário, na cidade de Belo
Horizonte. Estado de Minas Gerais,"
sem direito de exclusividade, uma estação de freqüência tropical, destinada a executar servico de radicdífusão.
~
Parágrafo único. O contrato decorrente deste. concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pela Ministro de Estado dos
Negócios da Viação ê Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 6'~
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação deste decreto no Ditirto
Oficial, sob pena de ser considerada
nuta a concessão"
Art. 29 Revogam-se 3,5 dísposiçôes
em contráríc.:
Rio de .raneíro. 21 de maio de 1951l;
1389 da Independência e 7l~ da República.
JUSCELINO

KUTI1TSCHIi:K.

Lucia Nl.eira.

DECRETO N.O 46.103 --DE
mAIO DE

~1 DE

1959

Autoriza o Serpico do Patrimônio' da
União a aceitar a tioacão ào terreno que menciona, situado no Município ãe Ioait», no Estado do Pa-

raná..

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere ti artigo 37, n.e r, da Constituicào e de
acôrdo com os artigos 1.165 e' 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrímônío da União autorizado a aceitar a

dOR,:3t! que o Município de Ihaiti, na
Estado do Paraná, quer fazer à.
União .Fede:ral, do terreno com a
área de aOO,OOm2 roítocentos metros
quadrados)', situado na Rua Nilo
.Sampaio, esquina com a Rua .Profcssor Fleming, naquele Município,
tudo de acôrdo com os elementos
constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o número

10.4087, da 1959.

Art. 2.0 Destina-se o terreno a qUI~
se refere o artigo anterior à COTI5Ll"Ucão do prédio para a Agência PoatalTelegráfica local.
Rio de Janeiro, "em 21. de maio de
I

1959; 133.° da Independência .e 71.-,
da República.
JUSCELmo

KmuTsCREI-<.

Lucas Lopes
Lucia Iâeira.

DE'JRETO ~\Í? 1",5, 1'C3
Mt.IO DE

DE

21' DE

1959

siuortz« a aplicação de crédito de ., ..
c-s 8.00'Ü.ODO,OQ para construção de
armazéns e silos nos li!unicipios de
Mossoró, Açu e Pau dos Ferros, Estado. do Rio Grande do Norte.

O Presidente da República, usando'
da atribuição que lhe confere o artigo 37, nv 1. da Constituicão e tendo
em vista o Decreto nl} 39.287. de 1
de junho de 1956. decorrente do Encontro dos Bispos em Campina Grande, e que dispõe sõbre as medidas necessárias ao desenvoívímento econômico dos vales sêcos do baixo Piranhas e Apodi, no Estado do RÍo Grande do Norte, decreta:
Art. l Q Fica o Ministério da Viação e Obras Públicas autorizado a C(Jlocar à disposição do Conselho EXecutivo do Plano da Valorizacão do
:
Açu e Apodi a verba de ors ~
8. (}üO .<lOO,OO (oito milhões de cruzeiros) para a. construção de armazéns
e silos nos Municípios de Mossoró, Açu
e Pau dos Ferros :- a ser. realizada
pela Comissão Executiva de Armazéns
e Silos, que também orientará a formação da entidade que se encarregará da exploração dos centros armazenadores .
'

.
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Art. 29 f:sse plano será custeado pelos recursos constantes do Orçamento
Geral da República para o exercício
de 1959, Anexo 4.15 (24.02) - Verba
2.0.00 - Consignação 2.2.02, e creditada no "Fundo de Socorro Contra
as 8êcas do Nordeste", por débito da
verba própria.

EXECUTIVO

DECRETO N,? 46.111 MAIO DE 1959

DE

21

DE

Autoriza o Serviço do Patrimõnio da
Unido a aceitar a doação ao terreno Que menciona, situado no Mu»
nicipio da, Estância de Ampal'O no
Estado de São Paulo.

Art. 3Q ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
art. 8~, n.O I, da Constituição, e de
Rio de Janeiro. em 21 de maio de
acordo com os artigos 1.165 e i. 180
do Código Civil, decreta:
1959; 138Q da Independência 'e 7ll,l
da n. epública .
Art. L° Fica o Serviço do Pa~:imô
nio da União autorizado a aceitar a
JUSCELINO KUBITSCHEK.
doação que o Município da Estánda
de Amparo. no Estado de São Paulo,
Lucas Lopes.
quer fazer a União Federal do terLucio Meira.
reno com a área de 680m2 (seiscentos
sessenta metros quadrados',
constítuíndo parte da Praça Tenente JOSé Ferraz de Oliveira, situado
DECRETO N.O 46.110
DE 21 DE
na esquina fronteira à connu-ncta
M.HO DE 1959
das Ruas Dr. Franco da RO',11a e
Dr. Washington Luiz, naquele MuniAutoriza o Serviço do Patrimônio da
. cipio, tudo de acôrdo com os eleUnião a aceitar a doação (to termentos constantes do processo proreno que menciona, situada no Mutocolado no Ministério da F<."lzenda
nicipio de Dom Joaquim, no Estado
sob o número 252.042, de 195&
de Mina,s Gerais.
'
Art. 2.0 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à ccnstruo Presidente da República, usando cão de um. prédio para a Agência
da atribuição que lhe confere o arpostal-Telegráfica local.
tigo 8'1. n.o r, da Constituição, e de
Rio de Janeiro, em 21 de maio de
acôrdo com os arts. ns. 1.165 e 1. ISO
H/59; 138.° da Inàepcndência e 71."
do Código Civil, decreta:
da República.
Art. l.0 FJ.c::i o Serviço do PatrímôJUSCELINO KUBITSCHEl(.
nío da União autorizado a aceitar
mediante retificação e ratificação da
Lucas Lopes.
respectiva escritura, a doação que o
Municípto de Dom JoafJuim, no Estado de Minas Gerais, fêz
União
Federal, do terreno com a área de
300m2. (trezentos metros quadrados),
DECRETO N9 4fL 112
DE 21 DE
situado na Rua Rui Barbosa, naqueMA]:O DE 1959
la cidade, tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolado no !\~iDÍstérío da Fazenda
Autori;;a o Serviço do Património da

e

à

sob o n.o 25.683, de 1959.

Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à cons-

trução de um prédio para a Agência
Pcstal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1959;
138.0 da Independência e 71.° da Re-

pública.
JUSC:E:LHW KUBITSCHEK.

Lucas Lopes

Lúcio 1Ii eira.

tmsao

a aceitar a doação do terTeno que menciona, situado no Município de ttatnu, no Estado de São
Paulo.

o Presidente da Repú.blica; usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, n.s I, da oonstítuíção, e
de acôrdo com os artigos ns. 1.165 e
1.I.SO, do Código Civil,decreta:
Art. 1.0 Fica o Servico do patrimõnio da União autorizado a aceitar a
doação que o Municipio de Itapuí, no

Aros

DO

Estado de São Paulo, quer fazer à
União Federal, do terreno com a .área

de 450,OOm2(quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), situado na Rua
Coronel Frederico Ferraz, esquina da
Rua Luis Teixeira. naquela oídade,
tudo de acôrdo com os elementos
constantes do processo protocolado
no Minístérto da Fazenda sob o número 710, de 1959.
"
Art. 2,° Destina-se o terreno :1, que
se retere o r..rtigC' anterior' à construCão de prédio para instalação da,
Agência Postal-Telegráfica locaL.
Rio de .Iarieiro em 21 de maio de
1959; 138.° da· Inde'pendência e 71.·
da R€l)úblicu.
,~
JUSCELU!O KUBI'ISCtIRíL

DE

21

DE:

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do ter«eno que menciona, situado no Municipio de Recreio, no Estaâo ae
Minas Gerais,

Presidente da República, usando

ela atribuição que lhe confere o ar-

tif!'c 87. número l, da Ocnstitutçâo, e
de acórdo com os artigos 1.165 .e
.1. 1&0 do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrnnomo da União autortzado :i aceitar 3.
doação que o Estado de Minas Gerazs quer fazer à União Federal, do
terreno com- a área de 1. 046.25m'2
(um mil e quarenta e seis metros
quadrados e vinte e cínco decímetros
quadradosr. situado na Rua Botafogo
s-n na cidade de Recreio, naquele
Estado, tudo de acôrdo com as plantas e - demais elementos técnicos
constantes do processo protocolado.
no Ministério da Fazenda sob o número 234.437. de 1958.
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anteríor à construção de prédio para instalação da
Agência postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 21 de maio de
1959; 133.° da Independência e 71.°
da ReD'Íblica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas Lopes.
Lúcio Meira,.

MAIO DE

pE 21

DE

1959

Autoriza o Serviço do Pctrimõruc: da
União a aceitar a doação de terreno que menciona, sitnuuio no
Município das Flores, no Estado de
Pornambuco,

o Presidente da República, usando da atribuição que L'1e confere o
art. 87, numero 1, da Constituiçao, e
de acôrdo cem os artigos 1. 165 e
1.180 do Código Civil, decreta:
Art. Lo Fica o Serviço. do patl'i~õ
nío da União autorizado a' acettar

mediante retítícacãc e ranncacêo da
respecttva escritura, a' doação' que o
Pernambuco, fêz à União Federal, do
terreno com a área de 483,25m2
(quatrccentos e oitenta e três metros
quadrados e vinte e cinco decímetros

LüCia ltfeira.

o

DECRETO N.O 46.114 -

Município das Flôres, no Estado de

Lucas Lopes.

DECRETO N.o 45.113
MAIO DE 1959

301
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quadrados), situado na Rua Benjamin constant, naquela cidade, tudo
de acõrdo com os elementos constantes do processo protocolado no Mínistérro da Fazenda sob o n.O 302.328," de
1957.
Art. 2.0 No terreno a que se refere
o artigo anterior foi construído pela
União Federal um prédio para a
Agência Postal-Telegráfica local.

Rio de Janeiro, em 21 de maio de
Independência e 71.°

1959; 138,° da
da República .

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucas

Lope~

Lúcio Meira.

DECRETO NQ 46.115
MAIO DE 1959

DE

22

DE

Dispõe sõbre o uso' e a ocupação temporária de emprêsas de transporte marítimo e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o
art. 87 n- I da Constituíçâo €,

Considerando que,
art. 141.

ção ultenor;

16, da

nos têrmos do

Constituição, as
autoridades competentes poderão usar
de propriedade particular, se assim o
exigir o bem público, ficando, todavia, assegurado o díreíto a indeniza§

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Considerando que grave perturba'!ão da ordem pública, com atentados à vida e à propriedade, ocorreu
na. manhã de hoje, em Niterói, provocada pela paralisaçã.o . do tráfego

maritirno entre

aquela.

cidad-e e o

Rio de Janeiro;
Considerando que a causa 'de tais
fatos to: o díssídí« existente entre as
cmprêsas incumbidas daquele .serv.co,
Prata B·:::,rreto S. A., Frota Carioca
S. A. e Cia. Oantareira e Viação
Fluminense 'e seus empregados:

Considerando que tal situação conf:gura o caso previsto no texto 'constitucional, de iminente ~ grave perigo para o. ordem e a paz p-úblicas;
Decreta r
Art. 1'> Ficam sujeitos à ocupação
temporária, pelo prazo de 60 dias. os
bens e serviços da Frota Barreto S.A.
Frota Carioca S. A.. e Cia. Cantareua e Viação Fluminense, concessionárias e permissionárias dos serviços
de transporte marítimo de pessoas e
bens entre a capital Iluminense e o
Distrito Federal.
Art. 29 A efetivação da medida,
autorizada no artigo anterior. tarse-á mediante à nomeação de um
Superintendente para administrar as

DEORETO

N.9 ~6.1l6 _
VIAIO DE 1959

DE

22

DE

Ccnsitiera Guarnição Especial de Primeira Categoria a sediada na localidade de Nicaque, MT.

O Presidente da República, usando
à 1,';. 3 atrroutcôes que lhe confere o artigo nl, inciso 1, da Constituiçáo Fe-

deral e nos têrmos . do artigo 39, Parágrato único, do Decreto' n. 0 7, OS9,.
de 10 de novembro de J 944. decreta:
Art, 1.0 E' considerada guarníçào
especial de Primeira Categoria a sed~ad.a na lcca!idade l"ie Nioaquc, Estado de Mato Grosso,
Art. 25' O císposto no presente Decreto entra em vigor a partir ele 1.Çl
de janeiro de HJ59, revogadas as' disposições em contrário.
'R,ia de Janeiro, D. F" 22 d2 maio
de 1959; 138.9 da Independência e 71.Q
da I~epúb1ica.
.
,JnscE~~INO

KUBI"l'SCHEK.

11enrioue LoÚ.,
DS;CRETO N<? 45.117 DE

DE

22

DE MAIO

1959

referidas Emprêsas ,
I
Art. 39 Findo o prazo de ocupação,

Autoriea o cidadão orasiteiro Tanier

as emprêsas serão indenizadas dos
prejuízos. se houver,

talita, columbita e
feldspato, no
tnurucipio de Ipameri, Estado de

Art.

49 A

Comissão de

Marinha

Mercante baixará as Instruções que
forem necessárías à execução dêste
Decreto,
Art. 5Q Fica nomeado Superintendente das referidas emnrêsas o Oontra-Almírante Levy Penna Aarão
Rei..'5, que tomará imediat.amente· as
medidas necessárias à regularízacão
dos serviços das referidas emprêsas,
podendo requisitar os servidores públicos que julgar' necessáríos.
Art. 69 ÊSte Decreto entra em vigor
imediatamente, revogadas as disposições em contrário. '
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1959;
138 0 da, Independência' e 71 Q da Re-

pública.
JUSCELINO· KUBITSCHEK

Cyrillo Junior
Jorge do

Paço

Matoso Maia

Lucas Lopes
Lucio Meira
Fernando Nóbrega.

Teixeira a pesquisar cassiterita, tanGoiás.
O Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere, o artigo 8.7, nv I, da oonsãtuíção e nos'
têrmos do Decreto-lei n'? 1.985. de 29
do janeiro de 1940 (Código de MinBS) ,
decreta:
Art. 19 Fiéa autorizado o cidadão
brasileiro 'I'aníer Teixeira a pesquisar
casstierita, tantalita, columbtta e
reídspato. em terrenos de sua pr'opriedade e de Paulo Teixeira, na l"azenda
da. Encruzilhada. distrito e município
de Iparneri, Estado de Goiás, numa
área de trezentos e quinze hectares e
vinte e dois ares (3..5,22 ha i delimitada por um' pol1gono irregular =1ue
têm um vértice na confluência dos
córregos Serra e Sitio formadores do
córrego do Bananal e os lados, a partir désse vértice, os seguintes compri-

mentos e rumos magnéticos: quarenta
metros (4{) m) . quinze graus noroeste
(159 NVVl: seiscentos e vinte e nove
metros e oi tenta centímetros (629,80
rm , seis graus e trinta minutos noroeste (6930' NW); cento e oito me-
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tros e sessenta centímetros <i08, eo m) ,
setenta e três graus sudoeste -(73~SW);
setecentos e sessenta metros (700 m)
setenta e nove graus noroeste (79 9
NW); cento e noventa e um metros ..:
oitenta centímetros 091, 80 m) , oitenta e um graus noroeste (B1 9 NW);
quatrocentos e seis metros (4C'6 m) ,
oitenta e um graus e cíncuenta minutos noroeste (Sll? 50' NW); oitenta
metros (80 111). cínquentae um graus
e trinta minutos noroeste. (51Q ao'
Nvn; sessenta metros (60 m ) , sessenta e cito graus e trinta minutos
noroeste <68<> 3D' NW): quarenta e
cinco metros (45 m i , quarenta e três
graus noroeste (430 NW): oitenta e
oito metros (8Bm) trinta, graus su-doeste (300 SW); cinqüenta e quatro
metros e sessenta centímetros •..•
(54, eo rrn , um graus sudeste (11{ SE) :
cínquenta metros (50 rrn , cinquenta e
um graus e trinta minutos sudoeste
(51~ 30' SW): cem metros OCO m) ,
onze graus sudoeste (11Q SW); cem.
metros OCO m) , dez graus e cínquenta minutos sudoeste (l{)9 50' SW):
Cuzentos e cinquenta metros e oitenta
centímetros (250,80 m) , vinte e sete
graus
e cinquenta minutos sudeste
(2'7950'SE): cento e trinta e seis metros (136 m) , trinta e cinco graus sudeste (35 QSE): trezentos e onze metros (311 m i dessete graus e einquenta .ninutos sudeste (17<?W' SE),; noventa e seis metros (96 mi , quarenta
e quatro graus e trinta minutos noroeste (44 930' -NE); setenta e três metros (73 rn) , oitenta e um 'graus sudeste (81 Q SE); cento e nove metros
000 mi , cínquenta e três graus nordeste (53 9 NE); cento e trinta e dois
metros (132 m) , setenta e três graus
e trinta nordeste (739 30' N"E); cento
e quarenta e cinco metros 045 m) ,
trinta e seis graus e trinta mínutos
sudeste (3'6Q 30' SE); cento e noventa
e seis metros OS'S m) , quinze graus
sudeste (15~ SW); cento e sessenta e
oito metros (168 mi , três graus e
cinquenta minutos sudoeste (3<1 50'
SW); cento e sessenta metros (160
m) , quatro graus sudoeste (49i,S·~l);
cento e sessenta e sete metros (1'67
m) . vinte e um graus e dez minutos
sudoeste (21Q · lO' SW): cinqüenta I e
sete metros (57 m) , dessete graus e
dez minutos sudoeste (17~ 10' SW):
Vinte e cinco metros (25 rn) , oitenta
e cinco graus e trinta minutos sudoeste (859 3{)' SW); cento e oínquenta .
metros (15<) rrn , quatro graus sudoeste
(40 SW): setenta e seis metros e sessenta centímetros (7G,60 m) , três graus
€ cinquenta
sudoeste (39 50' SW):
. cento e cínquenta e dois metros (152
I

I

I
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m ). três graus e trinta minutos sudeste (3° 30' SE); ,~uzentos e trinta
metros <2:::'0 rn) , vinte e dois graus e
trinta, minutos sudeste (22!? 30' SE);
quatrocentos e sete metros (4,07 m) ,
oitenta e quatro graus sudeste (849
SE); setenta e três' metros (73 m i ,
setenta e seis graus nordeste ('T6~ NE) :
trezentos e dez metros '(310 m) , oítenta e um graus e dez minutos nordeste
(81 9 10' NE); noventa e dois metros
(92 m) , oitenta e dois graus nordeste
(829 NE); sessenta metros (So rm ,
sessenta e nove graus e dez minutos
nordeste (69 0 10' NE); cento e vinte
metros (120 mi , cinquenta e sete graus
e cinquenta minutos nordeste (57~ 50'
NE); duzentos e setenta metros (270
m) , cinquenta e oito graus e quarenta minutos nordeste (58 9 40' NE); cínquenta e nove metros (59 m) , cínquenta e seis graus e trinta minutos nordeste (56<> 30' NE); trinta e oito metros (38 mi , trinta e sete graus 'e
trinta minutos nordeste (37 9 30' NE):
quarenta e cinco metros (45 m) , vinte e sete graus nordeste (27 9 NE);
quarenta e um metros (41 fi), vinte
e quatro graus e trinta minutos nordeste (24Q 30' NE); cento e trinta e
seis metros (136 m) , quarenta e nove
graus nordeste (49 9 NE); sessenta metros (60 m) , treze graus e cínquenta
minutos noroeste (l3 Q 50' NW); cento e quarenta e um metros (141 rn) ,
nove graus nordeste (9 Q NE); vinte e
dois metros (22 m i . treze graus nordeste (l31? NE): cento e oitenta metros (180 rrn , trinta e dois graus. e
trinta minutos noroeste (3'29 3'Ü' NW):
duzentos _ e sessenta e cinco metros
(265 m) . trinta e nove graus noroeste
(399 NW): cento e trinta -e quatro
metros ,(134 m) , trinta l. nove graus
e trtnta minutos noroeste (391,l 30'
!'TW); cento e quarenta e oito metros
048 m) . vinte e quatro graus nordeste, (24 9 ME) ,
,Parágrafo único,
A execução da
presente autorização fíca .sujeita 9~:'
estipulações do Regulamentu aprovado
pelo Decreto nv 3(), 230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência: na jazida. como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de out; ~s substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas _
_
!\rt _ 21,l O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trê::
mil cento e sessenta cruzeiros ... , ....
(Cr$ 3 . 160,(}Q) . e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Di-
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visao de Fomento da Produção Miner8J do Ministério da Agricultura.

..rt, 3 9 Revog'lm-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 1~',19,
1380 da Independência to 7j9 da Repúblic.:a.
JUSCELINO KUBI'rSÇI-IEK.

M.ãrio tueneçnett«.
DEC:::::=TO N\I 4ô, 118 MAIO DE 1959

DE

23

DE

Dispõe sõbre as funções, ou missõe.s,

tie caráter transitório

,O Presidente da Repúbhca, usando.

da atribuição que lhe contere o artigo 87, número r, da oonstítuícão,
decreta:
Art. 10 Fica incluído no art. 3° do
Decreto n- 45.400, .de 6 de fevereiro
de 1959, para os fins do reajustamento ali previsto, o pessoal no de"sempenho de função, ou missão, de
caráter transitório.
Art. 2° Os efeitos elo presente decreto vigoram a partir da vigência
do Decreto nv 45.400, de 6 de teve':'
reiro de 1959.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em con trárío .
Rio de Janeiro, em 23 de maio de
1959; 1389 da Independência e 710 \;:-1
República.
'
JUCELINO

KUBITSCHF.I{:

Cyrillo Junior -

Jorge do Paço Mcütoso
Henrique

Ma~a

uou

Francisco Neçt ão de Lima
Lucas Lopes
Lucio Meira
Mario Meneghetti
Clovis Salgado
Fernando Nóbrega
Francisco de Melo
Mário Pinotti
DEORETO NÇl 46.1 UI MAIO

DE

DE

23

DE

1

1959

Regula a apticacão dos efeitos do
decreto 'j~'! 46.115, de 22 de maio
de 1959 a emprésas que especifica,

O Pr~si~ente da República, usando
das atríbuíções que lhe contere o artigo 87, n 9 L da Constdtuíçáo e tendo
em vista a exposição constante do
oficio nQ 59/03.019, de 23 de maio de

C:omissão de
.
Art . I'? Ficam incluídos nos ddtcs
Q
do decreto n 4,5.115, de 22 de maio
de 19~9, pelo prazo nêle Indicado. os
he11S e serviços da Estaleíro São F'rancisco de Paula.. S.A. e do Estaleiro
e Oncinas São José, localizados em
NitCJ'ói. Estado do Eio de Janeiro.
cabendo ao Superintendente nomeado
no referido decreto a adrnínístracão
das emprêsas acima indicadas,
Art. 2~ O presente decreto entra em
vigor na data de sua publicacão, revog;::das as disposições em contrárío ,
Rio de Ja!l.eiro, 2:-1 de maio de lf.'f)9;
1380 da IndeDendê!l.~ia ê 7~a da He]950.

do Presidente da

10:m'inha Mercante, decreta:

pCJllca.

•

CyrilZo Junior.
Joroe do Paço Mattoso Ma.ia.

Lucas Lopes.
Lucio Meira.
lrernanâo Nóbrega.
D5.:CR.E.'TO NÇl 46.120 DE 25 DE
r,~UiIO

DE 1959

Concede à "Aliança Gaúcha Companhia de Seguros Gerais" autorizaçdo para funcionar e aprova os
seus Estatutos.

o Presidente da República usando
da atríbuícão que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 ~ concedida autorização
para funcionar em operações de se-·
guros e resseguros dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, nÇl I,
do Decreto-lei n'? 2.063, de 7 de março de 1940, à "Aliança Gaúcha Companhia de Seguros Gerais", com sede
em Caxias do Sul, Rio Grande do
Sul, constituída em' Assembléia realizada em 23 de novembro de 195.7, ficando aprovados os Estatutos adotados pelos' subscritores do seu capital.
Art. 20 A Sociedade ficará integral- ,
mente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que venham a vigorar,
.sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente Decreto..
Rio de Janeiro. 25 de maio de 1959;
138'? da Independência 'e 719 da República.
Juscelino Kubitschek.
Fernando Nórbrega.
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EXECUTIVO

26

DE MAIO DE

1959

2~ do D~creto 'n9 43. 7Ú, 'de 19 de maio
de 1958

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

art. 87. item, I, da Oonstítuíçâo. decreta:"

Art. 19 Os artigos 19 e 2'? do Decreto n'? 4,3.717 de '-19 de maio de 1958.
passam a vigorar. com a seguinte redação:
.
"Art. 19 Aplicam-se' as disposições do art. 64 da Lei nc,>, 3.244, de 14
de agosto de H};l":, a' todos cs servidores lotados nas repartições que integram o sistema aduaneiro do país, assim constituído:
J

órgão Supervisor da Política

r
~

órgão

Jurisdicional

Conselho de Política Aduaneira

l

•. Aduaneira

r
Administrativo{ Conselho Superior de Tarifa

órgão de Orientação e Execução

l
I

i Diretoria das Rendas Aduaneiras
L
!

órgãos Técnicos Consultivos

Laboratório Nacional de Análises e

i

l, suas Seções
I' Anfândegas

I Contadoria e
I

I

órgãos de Execução Especifica

i

I
;
l

I
órgãos de Fiscalização Prepentsua

~

Subcontadorias Seccíonaís junto às Alfândegas
Estação
Aduaneira de Importaçao
Aérea
Mesas de Rendas Alfandegadas
Agências Aduaneiras
Registros Fiscais
Serviço de Repressão ao oontracan-

,;l.

do e Postos' Fiscais

Art. 21,1 Para efeito de dístríbuíção da percentagem prevista no dispositivo legaí citado no artigo
anterior, ficam as repartiçôes aduaneiras
classificadas l1ctS ,5C"e categorias seguintes: .
.
I - Conselho de Política
Aduaneira
,
II - Conselho Superior de
Tarifa
I
IH - Diretoria das Rendas
I
Aduaneiras
I
IV - Alfândega do Rio de
I
Janeiro
I
V - Contadoria
Seccional
I
junto à Alfândega Cio
1
Rio de Janeiro
.
Categoria Bspecuü
~
Nacional
VI - Laboratório
I
de Análises
I
VII - Alfândega de' Santos
I
VIII
Subcontadoria
SeccioI
nal junto à Alfândega
1
I
de Santos
IX - Seção
RegionalCiO
i
Laboratório
Nacional
I
de Análises em SanI
tos
l.
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I

. , I . II -

I
j

.

I

III IV -

j

II

i

l~

Categoria

V -

I,
........... ·······.····i
'I

VI -

I

VII -

J

I

I

I

VIU -

I

I
l

I

I TI -

I

m -

lI

I

I

2'ª' Categoria

I

.

I

IV -

I

V -

............ ···········i

I
I
I

VI -

I

VII -

·1
1

l

I

I

/

I -

I

I
I
I
I

I

I

3~

Categoria

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

IV
V

I

VI

I
I

VII

~

,

l

I
I·
I
I

-

TIl

II

"

VIII

IX
X

Alfândega de Belém
Subcontadoria . Seccional junto à Alfândega
de Belém
'
Seção
Regional
do
Laboratório
Naeíonaí
de. Análises em Belém
Alfândega de Parariaguá
Subcontadoria Seccional junto à Alfândega
de Paranagua
Alfândega
do
Rio
Grande
Subcontactoria Seccional junto à Alfândega
do Rio Grande

Alfândega de Manáus
Subcontadoria Seccional junto à Alfând8ga
de Manaus
- Alfândega
de Fortaleza
- Subcontadoria SecclOnal junto à Alfândega
..de Fortaleza
- Alfândega de Maceió
- Subcontadoria seccronal junto à Alfândega
de Maceió
- Alfândega
de
São
Francisco do Sul
- Subcon tacíoría Seccio. nal junto à Alfândega'
de
Sâo Francisco do
Sul
- Alfândega de Vitória
- Subcontadoria SecclOnat junto à Alfândega
de Vitória

II -

I

Alfândega do Recife
Subcontadoria SecclOnal junto à Alfândega
do Recife
Alfândega de SalvaltOr
Subcontadoríri Seccional junto à Alfândega
de Salvador
Alfândega de Põrto
Alegre
Subcontadoria SeCC10nal junto à Alfândega
de Pârto Alegre'
Seção
Regional
do
Laboratório .Nacional
de Análises em Pôrto
Alegre
Estaçâo Aduaneira de
Importação Aérea em
São Paulo
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1
I
j

I
i

I

l

I

I
I

I

1

I

I
I

I
,I
4J:). Categoria

.•.....•...••.......... I

I
I
1

I

I
I

,I
I
I

I
I
I
I

I
1

I
I

I

I
!
I
I
I
I

,

I
.L

I II -

Alfândega de Natal
Subcontadoria Seccional junto à Alfândega
de Natal
lU - Alfândega de Lívramento
.IV - subcontadoria Seccional junto à Alfândega
de Livramento
V - ' Alfândega
de
sao
Luis
VI - Subcontadoria Seccional junto à Alfândega
de ssc Luis
VII - Alfândega
de
Corumbá
VIU - Subcontadoria SeccIOnal junto à Alfândega
de Corumbá'
IX - Alfândega de Ja.guarão
X - Subcontadoria Seccional junto à Alfândega
de .Jaguarâo "
XI - Alfândega de Pelotas
XII - Subcontaàoria Secc!Onal junto à. Alfândega
de Pelotas
'
XIII - Alfândega . de
Uruguaiana
XIV - Subcontadoria seccional junto à AUânC1cga
de Uruguaiana
XV - Alfândega 1e FloT18,nópolis
XVI - subcontadorta SecclOnal junto à Alfândega
de Florianópolis
XVII - Alfândega de .Aracaju
XVIII -Subcontadoria Seccíonal junto à Alfandega

de Aracaju

XIX XX -

-

Alfândega de Níteroi
Subcontadoria SecclOnal junto
Altânoega
de Niterói
à.

XXI -

XXII -

Alfândega

de

XXIII -

XXIV -

de

.roao

Pessoa
Subcontadoria seceional junto à Alfândega
J oão

Pessoa

Alfândega
de
Parnaíba
Subcontadoria secc!O·
nal junto à Alfândega
de Parnaíba
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Mesas de Rendas Alfandegadas de:

I .;.... Macapa

I

5:). Categoria

I
I

.....•.••••••••••••.... 1

\
l

II
!II
IV
V
VI
VII

-,
-

Ilhéus
Angra dos .Reis
Itajai
Aceguá
Laguna
Pôrto Martinho
Mesas de Rendas Alfandegadas de:

I -

I

Pôrto Velho

11 - Boa Vista
TII.- Rio Branco

I

.I

IV
V
VI
VII
VIII
IX

I
I
I

I

I
I

I

!
J

.......................i

I
i

I

I
I
I.
I

I

.;
-

Tut6ia
Camocim
Areia Branca
Penedo
Caravelas
Alcobaça X - São Sebastião
XI - Antonina
XII - Itaqui
XIII - Dom Pedrito
. XIV - Quara1
XV - São Borja
XVI - Santa Vitória do Paimar
XVII - Ponta Porá
XVIII - Põrto Esperança
XIX --.:.. Bela Vista
XX - Foz do Iguaçu

XXII - Macau

I

I
I

XXIII XXIV -

L

Pôrto Lucena
Serviço de Repressao
ao Contrabando

Postos Fiscais:

:
I
J

I
I

I

:xx;v - Alegrete
XXVI
XXVII
-XXVIII
XXIX
XXX

-

XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV

-

Bagé
Cachoeira do Sul
Cruz Alta

Rosário do Sul
Santo Ange!o

~

i

I

I
,

I
l

Santa Maria
São Gabriel
Sambaqui
Oiapoque
XXXV - Xiborema
XXXVI - Ponta dos lndios
Agências

1
~

l

Aduaneiras:

XXXVII - Cobija
XXXVIII - Manoa
XXXIX - Guajará Mirim
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Registros Fiscais:
J

I
I
1
I
I
l

XL
XLI
XLII
XLIII

-

XLIV XLV -

Abunã
Antimari
Campinas
Feijõ

Iquiri
Jurupari

Liberdade".
Art. 29 .1tst.e Decreto entrara em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, ~6 de ~aio ele' 1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
XLVI -

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucas Lopes•

• DECREI'O N9 46. 122 MAIO .DE

DE

26

DE

1959

A uroriza a concessão âe suprimento
de. recursos à Viação rerrea do Rio
G1 ande do Sul e dá outrcs provi-

ãéncias,

o Presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiçâo, e atendendo ao que consta das Exposições
de Motivos n Q 480, de B do corrente
mês, do, Ministério da Fazend~ e
276-GM,' de 19 de março último, do
Ministério da. Viação e Obras Públicas, decreta:
Art. 1Q - Fica Q Viação Férrea do
Rio Grande do Sul excluída das disposições do parágrafo único do artí, go 99 do Decreto n 9 45.363, de 29 de
janeiro de 1959, podendo I) Ministério
da Fazenda. conceder-lhe suprimento
de recursos, nos têrrnos. do parágrafo
19 do artigo 48 do Código de Contabilidade da União, até o limite de Cr$
1.092.292.400,00 (um bilhão, noventa. e
dois milhões, -' duzentos e noventa e
dois mil e ,quatrocentos cruzeiros>,
recursos êsses destinados a complementar a cobertura do "deficit" da
aludida Viação Férrea, no corrente
ano de 1959.
Art. '2 9 - 'O presente decreto entrará em vígor na. data da sua publicação, ficando' revogadas as dísposíções .em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de maio de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KtrBITSCHEK

Lucas Lopes.'

Lúcio Meira
,

DECRETO NI? 46 .123 .

MAto J)E

.1959

!)E

26

De

Cria a Floresta' Nacional de Jaíba e
dá outras provictências.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe são conrertdas pelo art. 87, item I da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto nos arts. 51,\ 99 , 10 e 56, do
Código Florestal em vigor, decreta:
Art. 19 Fica criada a IIFloresta Nacional de. Jaiba (F. N. Jb,)", no Estado de Minas Gerais, com uma área
de duzentos mil hectares, prevíamente doada pelo Govêrno do mesmo Estado ao Govêrno Federal, limitada a
N.· O, pelo Rio São Francisco; a N.
E. pelo Núcleo Colonial de Jaiba (do
Instituto Nacional de Imigração e
ootomzacão) , e aS, O. pelas nascentes dos riachos existentes na região.
Art. 29 A Floresta Nacional de J3-íba, como as demais, ficará subordinada à Seção de Parques e Florestas .
Nacionais do Serviço- Florestal do Ministério da Agricultura.
Art. 39 As terras, a flora e a raunà,
na área a Jser demarcada ficam sujeitas ao regime estabelecido pelo
Código Florestal, aprovado pelo Decreto n Q 23,793, de 23 de janeiro
de 1934.
Art. 4Q A Administração da Floresta Nacional de Jaíba e demais ativí-:
dades a ela afetas, serão exercidas
por servidores e técnicos lotados no
Servico Florestal 'do Ministério da
Agricultura e, na, falta dêsses, por
outros servidores pertencentes ao
Quadro de Pessoal do mesmo Ministério.
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Art. 5~ O Ministério da AgrtcultuTa baixará, dentro do prazo de ~~
(noventa) dias, contados a partir da
data da publicação do presente Decreto, o Regimento e as instruçóes
necessárias ao seu fiel cumprímento .
Art. 6Q l3:ste Decreto entrar?" em vi"'01' na data de sua publicação .revo~'ada,s as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 26 de maio c.e
1959; 13SQ da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCI{r!:i:{:

Mário Meneqlietti
DECRETO NQ 46.124 MAIO DE 1959

DE

26

DE

Estabelece procedimento para a entraãc no Brasil e o sobrevôo do seu
território por aeronaves estrangeiras não engajadas em serviço aéreo
regular.
'

o'

Presidente da República, usando
atríbuícão que lhe confere o art. 87,
inciso I. da Constituição, decreta: .
Art. 19 A entrada no Brasil e o
sobrevôo do seu território por aeronave estrangeira não engajada em
serviço aéreo internacional regular
fica sujeita aos procedimentos estabelecidos neste Decreto, sem prejuízo
dos requisitos e fiscalização da aduana, polícia, imigração e saúde pú, blica.
d~..,

CAPÍTULO

verá, porém. comunicar à Administração do aeroporto aduaneiro (artigo 16 ítem a) em que irá escalar
ao entrar no Brasil e oue deverá ser
o mais próximo do ponto em que
atravessar a fronteira, salvo a exceç1ío rl"P:ulad? no parágrafo único eb
art. 59, o dia e hora prováveís na
cheauda bem como a marca de nacionalidade e tipo da aeronave. Ess:3.
comunieacão deverá ser feit.a / com
antecedência d~ 24 horas no mínimo
§ 2° Serão consideradas aeronaves
não engajadas em transporte remunerado as que estiverem realizando:
a) vôos para prestacão de socorros,
para assistência relizíosa, ou para
busca e salvamento de aeronaves;
b) viagens de turismo ou n~'Z6cii).
ouando o proprletárto. fretador ou
locatário da aeronave, fôr pessoa Iísica e nela viajar;
c) víaeens de diretores ou representantes de sociedades ou f'irmas,
ouando a aeronave 'fôr de propríeclade ou estiver 'fretada ou locada
pela sociedade ou firma 3. cuio :~
vi .o via iar um dos seus diretores ou
representantes.
~ 3e;> A autoridade do aeroporto r1e
entrada aceitará declaracão, escrita
ÕO resnecti't'o, comandante como documento suficiente, salvo evidência
em contrário, de que a aeronave "ealtza viagem com qualquer dêsses objetivos ..
~ 49 No território brasileiro, os responsáveis . pela aeronave procederão
de' acôrdo com o aplicável do dísposto no Oapítul . lI!.

I

providências iniciais relativas à aeronave cuia entrada não depende :te
autorização
Art. 2Q A aeronave matriculada em

oualquer dos Estados que são Partes
da Oonvencâo sôbre a Aviação Civil
Internacional (Chicago'~1944). poderá entrar no Brasil e sobrevoar 'o seu
terrttórío, independentemente de autortzacão, de ;' côrdo com a primeira
parte do art . 5° da mesma Cony~n
cão. quando não transportar tn?.flco
(pass~gei1"os e/ou
carga) mediante
remuneracâo, ou quando transportá-lo, mediante remuneracão, mas em
trânsito, isto é, sem desembarcá-lo
ou embarcá..lo no território· brasileiro, parcial ou totalmente,
§ 1Q O proprietário ou locatárlo da
aeronave ou o seu comandante, de-

cAPíTULO l i

Pr0vidências iniciais relativas à aeronave cuia entrada depende de
~utorização

Art . 3Q A aeronave matriculada em
cnalcuer dos Estados que são Partes da oonvencão sôbre a Avíacão
Civil Internacional (Chicago-1944) .
Quando enzajada no transporte renumerado do tráfico (passageiros ê/
ou cargas), em serviço aéreo internacional não regular, destinado, parcial
(' totalmente, ao Brasil. só poderá
r'ntr:?;t' no terrtrório naetonal e sobrevná-Io C0m autortsacão m-évia da
Diretoria de Aeronáutica. Civil (:\rtiqo 59, in tine da referida Convençf'o) .

Parágrafo únicn. Se fôr matrlculadó. em Estado não participante dessa
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Convenç2"o dependerá sempre de autorização prévia, que será dada pela
antortdade do Ministro, podendo êste
delegar essa atribuição, quando julgar conveniente,
Art. 49 ." autorizacão poderá ser
pedida diretamente à Dil'etor.ia, ~e
~"'~"'onáutica Civil. pelo propríetárto
'ou exolorador da aeronave (ou seus
renresentantes autorizados) com r.ntec2àênci~ nunca inferior a 15 dias
da ti~h, em que tôr prevista a ':'.hef':;] da
da aeronave 20 primeiro ,aeronortc-aduaneíro no Brasil. Se o interessado nrefertr a via diplomática.
(111, em qua :'1Uel' C3.S0. se se tratar n~
f>"1""()~~,Ve mat-iculada em país não
partfcínante da oonvencõo. o prazo
será de 3(1 dias. no mínimo.
~ 19 O pedido de autorízscão deve":\ conter a~ set-'11!11{~es índioacões
a)
data nrovável da checada ao
aeroporto-aduaneiro de entrada:
1)) nome, nacíonalidade e domícília do nroprtetário ou explorador da
aeronave;
) ma"'cas de nacionalidade e matríoula da' aeronave:
d) nome :10 comandante da aeronave e ~1l8, nacionalidade;
e)
número dos trmulantes, suas
r.atef!orias e país emissor das SUL,

Iícencas ;

rota a ser secuída e se a aeroestá eouipada para vôo IF'R:
aeronorto-aduanetro de entrada.
obedeca ao disnosto no art. 5°
r1p.stP. Decreto. pscaJas e aeronorto
de destino no Brasil, ou aeroportoj)

l1?-,-e
(I)
0111',)

saída:
'hJ ftna.lidade do

~(Tll~n"'iro ci~

vôo, número de
passageiros e carga a transportar
(com indicação do aeroporto de em. "'''que e de destino. e da natureza
da carga e seu pêso total aproximado) :
i) prazo desejado õe permanência
da aeronave no Brasil:
j) se se tratar de transporte renumerado p provier de pontos '~r
vidas por tinhas ref!ulares. exibir dor.lltnpntn de arruíescência dos concesRionf!rios dessas linhas rezulares.
~ 29 A autoridade brasiletra, se entender do .ínterêsse público. poderá
recusar a autortzacâo ou subordináh ~, obediência de' outras rota e escala~.

~ :-:le.>
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,

Concedida a autorizacão, só se
t~"nqrá (>fe~iva denoís de dela cíenttfilj~.do~ ('\~ interessados, por qualquer
meio idôneo.
..

§ 49 No território brasileiro, os respensáveis pela aeronave procederão
de acôrdo com o aplicável do dis-

posto no Capitulo

nr.

CAPÍTULO

nr

Dispcsieôes comuns tanto às aero1~aves- que âeperuiam; como não dependam de autorização
Seção A
A entrada da aeronave

Art. 5e.> A entrada da aeronave
estrangeira, quer com destino ao
Brasil, quer em trânsito para outro
país, terá de ser feita com escala
obrigatória no aeroporto-aduaneiro
brasileiro (art. 16, alínea a) mais
próximo do ponto' em Que atravessar a fronteira, salvo autortzacâo concedida pela Ciretoria de Aeronáutica
Civil para a primeira escala em outro aeroporto-aduaneiro.
Parágrafo único. A' autorização
prevista neste artigo poderá ser pedida por telegrama, tornando-se efetiva somente após recebimento peto
interessado. no exterior. da comunicação confirmando a autorização."
Art. 6° Ao aproximar-se da fronteira do Brasil, a aeronave estranR'eira deverá ...omunicar-se com o- órgão de protecâo ao vôo que' puder
alcancar, a fim de obter, ínstrucões
para o vôo at~ o aeroporto-aduaneiro
a cue 5~ destinar Se não conseeuír
estabelecer êsse contato. poderá nrosseeuír o vôo em condícôes vísuars
para êsse ou outro aeroporto-aduaneiro, próximo. onde fará declaracão
escrita dêsse fato, para averiguações
Art. 79 No aeroporto-aduaneiro em
aue fizer a 1~ escala o comandante
da aerona V'P. estrangeira deverá preencher o formulário de íntormacões
sôbre a aeronave, trípulacão, passap.:eiros e itinerário (art. 16) e exibirà Administração do aeroporto os seg-uintes documentos:
2)
certificado de matrícula da aeronave;
bv certificado de navegabilidade da,

aeronave:
c)
licença de cada um dos tripu-

1»ntes e respectivos certificados (de
habilitação técnica e de 'capacidade
física) :
d) prova de garantia contra danos
a terceiros no solo (art', 16, item c)
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prazo de 90 dias, -- para delíberacão
da autoridade.
~
§ 3Q Decozridos W5- dias da chegada
da aeronave ao aeroporto-aduaneiro
de entrada e não tendo sido dilatado
o prazo de permanência na forma
dos § § anteriores, a aeronave estrangeira será interditada no aeroporto
que estiver e dali só poderá levantar vôo para sair do terrttónio
nacional pela rota e com as escalas
que lhes forem indicadas para alcançar a fronteira, em direção a um,
dos países limítrofes.
Art. 10. O prazo de permanência
e itinerz.rio das aeronaves de que
trata o capítulo II será' fixado "las
autorizações concedidas. Esgotado o
prazo, proceder-se-á semelhantemente ao disposto no § 39 do art. 99 .
Art. 1-1. Conforme o caso e se as
autoridades do Ministério da Aeronáutica julgarem necessário, qualquer aeronave estrangeira poderá ser
intimada a sair do Brasil, ou ser interdítada ao vôo até que saia, ou
ser interditada para impedi-la de sair
até que se esclareçam pontos duvidosos do seu sobrevôo ou permanência no Brasil, satisfaça o pagamento
de multas ou dê garantias complementares de prejuízos ou danos cau-ados.
§ 1Q A interdicão da aeronave índependerá de inquérito ou outra formalidade. podendo ser adotada desde que as autoridades brasileiras, teSeção B
nham conhecimento de fato que, a
seu juizo, evidencie qualquer das rnPermanência da aeronave no Brasil
frações referidas no parágrafo seguinte.
Art. 99 O j;)razo máximo para a
§ 29 As medidas previstas neste ar':'
permanência, no território brasileiro.
tigo serão tomadas quando. violados
das aeronaves de que trata o Capíleis e regulamentos em geral. e, estulo I dêste Decreto, é de 105 dias,
pecificamente, quando fôr cometid-a
salvo prorrogação expressa da autooualeuer das seguintes infrações ou
ridade competente.
irregularidades:
§ lI? Ao completar 9(). dias da chea) inobservância das leis, regulagada da aeronave ao primeiro aeromentos. regras de tráfego ou instruporto-aduaneiro brasileiro, e se desecões que regem a utilização das ae jar exceder aquêle .prazo, o propríeronaves estrangeiras (Arts. 9, 10. 11.
tárío, - lccatárío ou comandante deve12 e 13 da Convencão da Aviação Cirã comunicar à autoridade aeronáu- ",oil Internacional -=- Chica~0-1944):
tica até quando pretende fazer perb) execução de transporte remunemanecer a aeronave no Brasil, em
rado (Art. 7{J da citada Convenção)
que Estados. Territórios ou regiões' pelas aeronaves de que trata o C9,será utilizada e qual o aeroporto em
nítulo I:
que ficará sediada.
c) falta de pagamento de taxas de
§ 2° Essa comunicacão deverá ser
aeroportos ou de impostos e/ou t.9.xas
feita à Diretoria de Aeronáutica. 8isôbre a aeronave (Art. 15 da citada
vil, diretamente ou através da Adminonvençâo) ;
nistração do aeroporto em Que se end) falta de pagamento de multa
contrar a aeronave ao completar êsse que fôr imposta' ao proprietário f're-

~ 1Q A admínístração do aeroporto
examinará cada um dêsses documentos e verificará se as suas indicações
conferem com as lançadas no formulário.
§ 2 Q se a administração do aero-porto verificar que os documentos
apresentados não estão em ordem e
válidos, na conformidade da Convenção de Chicago e de seus anexos,
ou se tiver dúvida a respeito de qualquer dêles ou das declarações exaradas no formulário, sôbre a natureza
do transporte ou objetivo da viagem,
a aeronave ficará 'retida até decisão
da Diretoria de Aeronáutica Civil.
§ 39 Em qualquer das hipóteses nrevístas no § 2Q, a Administração do
Aeroporto se comunicará por via telegráfica com aquela Diretoria, que
deverá enviar instruções a respeito
no mais breve prazo possível.
Art. 89 A Administração do aeroporto-aduaneiro comunicará às autoridades da Polícia. da Saúde e da
Alfândega o dia e hora prováveis da
chegada de cada aeronave estrangeira que estiver habilítàda a entrar
no território nacional (arts. 29 , 39
e 49 ) , e só permitirá. o prosseguimento do vôo depois de satisfeitas perante essas autoridades as formalidades relativas ao desembarque dos
respectivos passageiros, tripulantes.
bag~gens e cargas.'
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tador

OU arrendatário da aeronave.
ao seu comandante,' por infrações de Ieíz, regulamentos ou regras
de tráfego;
.
e) utilização da aeronave por terceíros, estrangeiro ou brasileiro, direta ou indiretamente, ou em' benefício e/ou a serviço de terceiros ainda
quando tripulada pelo mesmo pilôto
que a tiver trazido. ao Brasil;
f) venda, fretamento ou' arrendamento negais da aeronave a terceiros,
estrangeiros ou brasileiros, enquanto
a aeronave estiver no Brasil;
O) emprêgo de qualquer artifício.
ardil ou outro meio fraudulento oara
burlar as leis e regulamentos brasileiros sôbre importação de aeronaves,
de acessórios e sobressalentes, para
as mesmas, ou de mercadorias em
ger&.l. e/ou sôbre operações de câmbio.
E/OU

Seção C

solo (art. 7º alíneas "b", II C" e "d")
bem como se ainda vigora o prazo
de permanência (arts. 9 elO).,
Seção D
A saída da aeronave

Art. 15, Ao sair do Brasil tôda
aeronave estrangeira deverá fazer a
última escala num aeroporto-aduaneíro brasHeiro, onde indicará a prt-.
meira escala que irá fazer no exterlor.
Parágrafo único. A administraçáo
do aeroporto-aduaneiro só permitirá
a partida da aeronave que as autoridades aeronáuticas não tiverem impedido e depois de liberada pelas autoridades da Polícia, da Alfândega' e
da Saúde, dando imediatamente comunicação do fato à Divisão do Tráfego da Diretoria de Aeronáutica Civil.

Vôos de aeronave no Brasil
CAPíTULO

Art; 12. A partir do aeroporto-aduaneiro de entrada, todos os VÔos da
. aeronave estrangeira devem. obedecer
ao Plano de Vôo aprovado pela vautoridade brasileira em cada aeroporto
em que fizer escala,
Art. 13. Por motivo de segurança
de vôo e a critério da Diretoria de
Rotas Aéreas,' não serão aprovados
Planos de Vôo que incluam regiõesdesprovidas de facilidades para a navegacão aérea.
~ 1Q Se, entretanto, o comandante
da aeronave estrangeira não f: conformar com' a desaprovação do seu
Plano de Vôo, poderá solícítar à Direteria de Rotas Aéreas que, determinando as rotas a seguir. lhe -onceda
a permissão especial prevista
se··
gnnda parte do Art. 59 da 'Jonvencã.:>
sôbre a Aviação Civil Internacion~l
(Chicago-1944) .
§ 29 A sclícitacâo de que trata' o
~ , 1Q poderá ser feita a um' órgão de
proteção ao vôo. que a submeterá à
decisão da Diretoria de Rotas Aéreas.
E::-sa solicitação não será atendida S~
a mesma Direto'tia, examinando o
caso especial, ainda julgar desaconselhável o vôo devido às condições de
insegurança em que teria de ser rea-.
lizado.
Art. 14, Em todo aeroporto em oue
fizer escala aeronave estrangeira, a
Administração verificará se estão válido!': o Certificado de navegabilidade
da aeronave. os Certificados relativos
a cada tripulante e a prova :le ~a.
-rantía de indenização a terceiros no

na

IV

Disposições Gerais
Art. 16. O Ministério da Aeronautica fará publicar. atualizando-os sem-

pre que necessário, os seguintes elelnentos de lnform~ção:
a)
lista dos aeroportos aduansiros
brasileiros .em funcionamento;
b) relação dos Estados- participantes da Convençã.o sôbre Aviação CIvil
Internacional (Chicago-1944). com Indicação das marcas de nacíonalídade
atribuidas a cada um;
.
c) garantias admitidas para tndenização de danos a terceiros no ">010;
d) tipo de formulário referido
no
art. 7Q, e outros que vierem a. ser
julgados convenientes.
Art. 17, Para a boa aplicação to
observância dos procedimentos estabelecidos neste Decreto, o Ministério
da Aeronáutica, ouvida a Comissão de
Estudos Relativos à Navegação Aérea
Internacional (CERNAI) poderá 1)111xar ínstrucões que vierem a ser íulgadas necessárras, e 2. Diretoria ele
.Aeronáutíca Civil estabelecerá, desde
logo, um sistema adequado -le contrôlr da permanência no Brasil ~':\S
- aeronaves estrangeiras que entrarem
no pais. organizado de sorte' a conhecer-se, a qualquer tempo, os dados relativos a cada uma. desde a ~ntraja
até a saída do território nacional.
Art. 18, A Diretoria de Rotas Aéreas instruirá os órgãos do serviço

Aros
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de proteção ao vôo sôbre as reg'iõ<:õs
para cujo sobrevôo não serão aprovades planos de vôo (art., 13).,
Art. 19. ~ste Decreto entrará em
vírror no prazo legal (art. : I? e seus
parágraf'os, do Decreto-lei !l9 4:6.57,
de 4-9-42), revocadas es díspostcóes
em contrário. Poderão suas regras
ser aplicadas, pelo Ministério da Aeronáutica. aos que, antes 'dêsse prazo,
o desejarem.
Eio de Janeiro, 26 de maio de 1939
13~,~';' da Independência e 71Q da República.
JUSqELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello.
DECRETO N? 46.125
MAIO DE

DE

27

§

11' 05 servidores aproveitados, na

forma dêste artigo, não poderão .ser
promovidos ou obter melhoria de 63,lário enquanto não apresentarem certificado d-e aprovacào em concurso ou
prova de habiritacão, exigidos para
,ingresso na. respsctrva carreira 'ou
série funcional.
S 2? Os' extn.!1umerários amparados
pela Lei n? 2.284, de 9 d ç agôsto de
1954, estão isentos do cumprimento
da exigência estabelecida no pará':'
grafo anterior. para fi116 de promoção ou melhoria' de salário.
§ 31' Também aos servidores ql1~
ingressaram no serviço dos Territórios mediante competição pública não
se aplica a restrição contida no § 1'J

dêste artígo.

DE

1959

Baixa normas para o aproveitamento
definitivo dos serouicres de que
trata a Lei no 125, de 24 de outubro
de 1947.

§ 4Q O D2partamento Administrativo do Servlço Público examinará.
em cada caso, e mediante proposta
da repartição interessada. a situaçâo
dos servidores a serem beneficiados
p810s § § 2Q e 31' dêste artigo.

Art. 4Q O aproveitamento abranNrá todos os servídores, inclusive os
. funcionários íntecínos, evitando-soe,
o Presidente da República, usando . sempre que possível, o deslocamento
da atribuição que lh~ confere o art.
dos que possuírem maior responsabi87. item I, da Constituição Federal,
lidade- de família, através de sua
decreta:
lotação em repartáções mais próximas
da localidade em que residem.
Art. 19 Os funcionários e extranumeráeios dos extintos Territórios
Art. 5 Q Para execução dêste Dede Iguaçu e Ponta Porã, POStÜ5 em
creto. serão adotadas as seguintes
dismonlbilidade por fôrça da Lei :1
medidas, em caráter urgente:
125~ de 24 de outubro de 194.:7, e que,
a)
O Departamento Administratipor diversos. motivos. ainda não fovo do Se,,'viço Público (DASP) fará
ram aproveitados, sê-Io-ão imediatapublicar, imediatamente. relação inmente na forma dêste decreto.
dicativa do número doe servidores ainda não aproveitados. distribuindo-os
Art. 29 Satisfeitas as demais exisegundo a categoria;
gências legais concernentes à espécie,
principalmente as da Lei nv 1. 71~.
b) no prazo de 30 dias, a contar
de 28 de outubro de 1952. o aproveida publicação acima referida, os órtamento se fará. de preferência.. em
gãos interessados encaminharão ao
cargos isolados, cujo provimento não
DASP os pedidos de aproveitamen to,
depender de competição pública. ou
devidamente justificados e com eGdaem funções de extranumerários-men-" recímentos relativos a vagas e claros
.saüsta, ,nas mesmas condições.
existentes. de modo a se ter perfeito
Parágrafo único. Para o aprovei.ccnhecimento da localidade onde o
servidor terá exercício:
tamento de extranumerários. na forma dêste artigo, poderão ser criadas
C)
uuando houver necessidade de
criar runcão, o pedido se instruirá
funções Isoladas, na medida das 'necom elementos relativos à existência
cessidades do serviço e desde que a
repartição interessada disponha da
de dotação;
d)
de posse dêsses elementos, o
competente dotação orçamentária.
DASP providenciará, em seguida, o
Art. 3<> Para atender às neeessídaexpediente necessário à ultimacão da
dB5 urgentes do serviço, 06 órgãos dt>,
medida, na forma da legislação viUnião e dos 'I'erritórios, que não posgente.
'
sam utilizar-sé do disposto no artigo
anterior, deverão propor o aproveitaArt. 6Q Enquanto não forem anromento dêsses servidores em cargos de
veítadcs todos às servidores dos extintos 'rerrítóríos de Iguaçu e Ponta
carreira. ou em séries funcionais.
Q

ATOS

Porã, ficam vedadas as admissões ou
nomeações a qualquer título, para
cargos. 'ou funções que possam -ser
preenchidos pelos mesmos, em repartições da União ou dos Territórios.
-Art. 7\' l1'.Ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l-e'vogadas as dísposíções em contrário.

Rio de Janeiro, em 27 de maio de
1959, 138 Q da Independência € 71° da
República.
JUSCELINO, KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior
Jorge do Paço Matoso Maia
Henrique Lott
Francisco Neqrão de Lima
Lucas Lopes
Lúcio. Meira
Mário Meneghetti
Clóvis Salgado
Fernando Nóbrega
Francisco de JyJello
Mário Pinotti

DECRETO N. o 46.126 MAIO DE 1959

DE

27

DE

Transj~re)

sem aumento de despesa,
f1!,nçao da Tabela Numérica Especial ,de Bxtramnimercrío-menstüieta
da Colônia Agrícola do Distrito
Federal, para idêntica tabela da
Penitencuiria Professor -Lemos âe
Brito, ambas do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida com o
respectivo ocupante, Romagúeira Pererra do Nascimento, uma função de
Guarda, , , referência 19, da Tabela
Numérica Especial' de Extranumerãrio-mensalista da Colônia Aarícoia
do Distrito Federal para
idêntica
tabela da Penitenciária Professor Lemos de Brito, ambas do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2.0 zste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dis'0051ções em contrário.
.
Rio de Jaúeiro, em 27 de maio de
0
1959, 138 da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

CyriZlo Junior
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DECRETO N.º 4.5.127 MAIO DE 1959

m: 27

DE

Retifica a 1..~laçáo nominal a aue se
refere o parlÍgrajo único do· artigo 1.9 do Decreto n» 27.654, de 29
de tiezembro de 1949.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constí tuição, decreta:
Art. V? Fica retificada, na forma
do anexo, a relação nominal dos
ocupantes da Tabela. Única de Extranumerário Mensalista do Mmístérro
da Fazenda, aprovada pEJO Decreto
n.!? 27. 6~,'.i:, de 29 de dezembro de
ll}·19 , na parte relativa à série funcional de Auxiliar de Coletoria.
Parágrafo único. A retífícaçâo a
'que se refere êste artigo prevalecerá
a parti!' da pubücacâo do Decreto
D.o 27.654, de 29 de dezembro de
1949..
. Art. 2.9 E:ste decreto entrará' em
vigor na data de sua publicacâo.
Art. 3.9 Revogam-se as dísposíções

em contrário.
.
Rio de Janeiro. em 27 de maio de

1959: / 138 9 da Independência e
da República.
.
JUSCELINO

Lucas

71',\

KUBITSCHEK.

Lopes: '

a.

Relação nominal
que se refere
o art. 19 do riecreto ns 46.127, de 27
de maio de 1959.
.
Auxiliar de Coletoria

.i50'~' 'R~f~~ê~~i~' ·is.' _
--'
.i43:.. ~ : ~ ::::::::::::::::::::.: ::::::
\144!. Zoraide Ferreira D'Aviltl..
145. Olavo Lobão da Silyeira.
146 . a 150. Vagos.

DECRETO N9 45.128 MAIO DE

DE

27

DE

1959

Extinaue e suprime 51 (cinqüenta e
u.m)
carços dos Quad1'os Permanente e Suplementar do Ministério
das Relações EJ:teriores.

O Presidente da República, usando da atribuição que -lhe confere .o
art. 87, número T, da Constituícão
e nos têrrnos do artigo I'?, alíneado Decreto-lei nl? 3.195, de 14 de
abril de 1941. decreta:
Art. l<? Ficam suprimidos, no Quadro Suplementar do Ministério das

n:
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Relações Exteriores, os seguintes cargos extintos r
9 (nove) cargos de Auxiliar de
consulado, padrão N, vagos em virtude das aposentadorias
de Arthur
Teixeira de Mesquita, Fernando Mendes de Almeida, José Enéas Ferraz
Filho, Luciano Pedro Turqué. Raul
Gaia, Raul Viana Rodrigues, :Rl3berto da Nóbrega Beltrâo, da demissão de Raul Ribeiro da Silva e de
falecimento de Ernesto Francisco de
Almeida Campos Velho;
1 (um) cargo .de Arquivista; padrão
J) vago em virtude da exoneração
de Lúcia Versesi Sisak;
1 (um) : cargo de Contabilista, padrão L vagc em vírtude da aposentadoria de Paulino de Oliveira Diamico; ,
1 (um) cargo de Redator, padrão
N, vago em virtude da aposentadoria
de Luiz Oamilo de Oliveira Neto;,
1 (um) cargo de Redator, padrão
J, vago em virtude da
exoneração
de Maria. Luíza Figueiredo Pereira
da Silva;
1 (um) cargo de Consultor Técnico, padrão CC-4, vago em Virtude da
exoneração de Renato Barbosa Rodrigues Pereira;
1 (um) cargo de Técnico de Orçamento, padrão K vago em virtude
da posse de Lauro Silva. em outro
cargo.
.
. Art. 29' Fica~ extintos,' no Quadro
.Permanente do Ministério das Rela·
ções Exteriores, os seguintes cargos
excedentes:
. 5 (cinco) cargos da classe I da
carreira de Arquívologísta, vagos em
virtude das promoções· de Augusta
Ferreira Martins, Erminia Biasoto da
Costa, Dila Sílvia Navarro de Andrade, .Maria de Lourdes Alfinito e da
exoneração de Iolanda Lúcia Vettorl;
5 (cinco) cargos da classe I da
carreira de Bibliotecário, vagos em
virtude das· promoções de Arlete
Muller, Armando Brito de Sousa, Lidia Maria de Queiroz Combacau,
Maria de Lourdes Ribeiro de castro
e Stael Alves Pequeno;
1 (um) cargo da classe E da carreira de Bibliotecário--Auxíüar, vago em
virtude da exoneração de Alba del
Vecchio Haddock Lobo;
2 (dois) cargos da classe G da carreira de Datilógrafo, vagos em vir'tude das aposentadorias de Balthazar Franklin Távora. e Ilka Barroso
Lintz.
'

Art. 3Q Ficam suprimidos, no Qua.dro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores os seguínts eargos provisórios;
.
4 (quatro) cargos da classe E da
carreira de Arquivista, vagos em virtude das promoções de Liomar Guerra Novais da Silva Archibaldo de
Miranda e das exonerações de Inez
Saturnina Wist e João Carlos .Osório
Per.eira da Cunha;
5 (cinco) cargos da classe D 'da
carreira de Datilógrafo, vagos em
virtude das promoções de Ivonilde
Santos Rocha, Lydia Rodrigues Fon~
seca, Maria Amélía Neiva de Aguiar
Nelson, Maria Helena Martins Santos e Maria Helena Pitanga Campista;
1 (um) cargo da classe E da carreira de Escriturário, vago em virtude da nomeação tornada sem efei~
to de JaneJacy Bettex.
Art. 4Q Ficam suprimidos, no Ministério das R.elações Exteriores, os
seguintes cargos extintos:
a)
No Quadro Suplementar:
6 (seis) cargos da classe H da. carreira. de. Auxiliar de Portaria vagos
em virtude .das promoções de Benedito Pereira, Oswaldo de Oliveira,
Rodolfo Porthum, Waldemar
de
Amorírn, Waldemar Pinto de Oliveira e posse de Francisco Thomaz
Borges Filho em outro cargo;
3 (três) cargos da classe G da carreira de Auxiliar de portaria, vagos
em virtude das promoções de Antônio de Almeida e Silva, Astrogildo
de Lacerda Mello ·e Silvio José Bar':'
raso Pereira;
1 (um) cargo de Conservador, padrão N, vago em virtude da aposentadoria de Djalma pinto Ribeiro
Lessa;
1 (um) cargo de Motorista, classe G, vago em virtude da aposentadoría de Abel Nicolau Elo!.
b) Na Parte
Especial - Serviço
de Demarcação de Fronteiras:
1
(um) cargo
de Trabalhador,
classe A, 1lJ. Divisão, vago em virtude
da aposentadoria de Salustlano Alves
dos Santos;
1 (um) cargo de Encarregado de
Comunicações, padrão I -29 Divisao,
vago em virtude do falecimento de
CIeto de Morais da Costa.
Art. 59 A dotação correspondente
aos cargos a que se refere o artigo
anterior será levada a crédito da
Conta Corrente do Quadro Permanente do mesmo Ministério.

Aros

Art. '69 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro em 27 de maio de
.19~, 13-8Q da Independência e 719
da República.
I

cação da Lei de Promoções dos Oficiais do Exército (Lei n 9 .2.657, de
1I,) de dezembro de 1955, modificada
pelas Leis ns. 3:474, de 19 de dezembro de 1958 e 3.514, de 11 de fevereiro de 1959), designada
neste
Regulame~to pela abreviatura LPO.
CAPíTULO TI

JUSCELrNO KUBITSCHECK.

N eçrão

Francisco
Lima.

de
DO PROCESSAMENTO DAS PROMOÇÕES

DECRETO N.o 46.128-A DE MAIO DE

DE

27

1959

Aprova o Regulamento da Lei
de
Promoções dos O jiciais cio Exér-

cito.

o Presidente da Re'i)Úb!ica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Cúnstituição, decreta:
Art. 1Q Fica apr-rvaoo o Regulamento da Lei de' Prorncçóes dos Oficiais do Exército, que com êste baixa,
assinado pelo Marechal. R-I Henrique
Baptista Duffles Teixeira Lott, Minis-tro de Estado dos N egócíos da Guerra.
Art. 2(1 As disposições dêsse Regulamento terão aplicação a partir
da organização dos Quadros de Acesso referentes às promoções do 29 semestre de 1959.
.
Art. 31,) Revogam-se
os Decretos
ns. 39.344, de 11 de junho de 1956,
40.613, de 27 de dezembro de 1956,
43.188, de 10 de fevereiro de 1958,
44.221, de 31 de julho de 1958, 45. 564.
de 12 de março de ,1959, e demais
disposições' em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1959;
1389 da Independência e 71Q da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

Regulamento da Lei de Promoções dos Oficiais do Exér-

cito.

CAPíTULO I
DA FINALIDADE
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DO REGULAMENTO

Art. 1Q :f:ste RegÚlamento estabelece normas e processos para a apíí-

Art. 2Q O processamento das promoções obedecerá à seguinte seqüência:
-1) fixação, pela CPO, dos limites
para ingresso dos oficiais, nos 'Quadros de Acesso por escolha (arts. 20,
e 23 da LPO), por merecimento (artigo 18 da L,PO) e, quanto aos subalternos, por antíguídade (art. 12
da LPO);
2) inspeção de saúde dos oficiais
incluídos nos limites acima;
3) organização e remessa à CPO
da documentação relativa às premo- '
ções;

. 4) organização dos Quadros
de
Acesso (antiguidade, merecimento e
,
escolha) ;
5) aprovação. pelo' Ministro
on,
Guerra, dos Quadros de Acesso e sua
publicação;
, 6) recursos. por parte ias interessados e seu julgamento;
7) apuração das vagas a preencher;
8) organização. pela CPO. das Listas e Propostas para promoção e seu
encaminhamento ao Ministro
da
Guerra;
9) promoções.
Parágrafo único. Para o acesso ao
primeiro pôsto e nas promoções por
bravura ou no Magistério' Militar,
adotar-se-á processamento
especial
simplificado (Capítulo V).

. Art. 3Q • O processamento das promocões obedecerá ao Calendário constante do Anexo r. no qual se específícam as atribuições e responsabilidades das diversas autoridades e órgãos.
Art. 49 Para fins de promoção, todo
oficíaí incluído nos limites fíxados
pela CPO (n Q 1 do art. 29) será inspecionado de saúde anualmente, sendo válida por
ano a ata em que
o mesmo seja julgado apto.
§ 19 No caso de incapacidade cemporáría, a cópia da -ata da nova 'nspeção de saúde a que o oficial será

um
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obrigatoriamente
submetido,
após
conclusão do prazo arbitrado ~el3.
Junta Militar de Saúde, será também remetida à opa.
§ 2.° Caso o oficial seja, por qualquer outro motivo, submetido a nova
inspeção de saúde, uma cópia da ata
será remetida à CPO.
§ 31} Os

oficiais des.gnados

para

qualquer comissão no exterior, de duração igualou superior a 30 dias, serão, antecipadamente, inspecionados
de saúde, cabendo-lhes, se ainda se
'encontrarem no estrangeiro um ano
após a data daquela inspeção, providenciar sôbre nova Inspeção por médico de preferência brasileiro e dI;\,
ccnríança da autoridade' díplomátíca do Brasil na localidade, à qual
solicitarão a remessa do resultado da
inspeção à CPO.
Art. 59 A documentação a remeter à CPO será'. a seguinte:
1) pelas autoridades
enumeradas
nos arts. 44, § lQ, e 1:7, § ll?, da f.,PO·
a) ata de inspeção de saúde (uma
via) ;
,
b) rôlhas de alterações (uma via),
referentes ao semestre anterior;
C)
cópia de alterações, inclusive
de punições, publicadas em boletins
sigilosos;
d) fichas de informações, contorme modêlo e ínstrucões constantes
do Anexo lI:
2) pela diretoria do Pessoal da'
Ativa:
a)
fichas de apuração de temno
de serviço, conforme modêlo aprovado pela CPO:
'
1'» relação nominal dos oficiais das
Armas e dos Servi~os, incluídos dentro dos limites fixados pela 01'0. C0~\"l
discrlmínacão dos lugares onde . .ervem.
~

1<:> Nenhuma autoridade

po<ier<'l

eximir-se da elaboracâo da ficha, 1",
informacôes de oficial sob suas ordens: quando não tenha anrectacâc
firmada sabre o mesmo. por acha rse
oficial sob suas ordens há mr-nos de 9() dias, o juízo formu.unl)
poderá sê-lo com b2SC. exclusivamente, nas alterações do referido oficial.
ctrcunstâncía cue deverá ser consignada nanuele documento.
~ 2'? Para o acesso ao ntimeíro !1Ô!;to e nas nromocões por bravura ()"
no Magtstérío Militar, a documentação será a referida no Canítulo V.
Art 69 Nenhum Oficial deverá ser
prejudicado em SUá prornocão por
não satisfazer conrlicões exi~id::lS par')
seu pôsto pela LPO, caso tenha r e..

°

o

o

querido, em tempo oportuno, a satísraçâo do complemento daquelas condições e isto não lhe tenha sido Çoncedido.
§ 19 Considera-se em tempo .rportuno todo requerimento feito a partil' do momento em que o oficial atingir a- metade do respectivo quadro
(Para os Coronéis Combatentes,
do
Quadro Geral do seu posto).
9
§ 2 No caso de indeferimento, ~
oficial será considerado como sa tisfazendo as condições exigidas pela
LPO e que foram objeto do requerimento, somente a partir da pata em
que as teria realmente satisfeito ~e
0_ requerimento tivesse sido deferido
Art. 7Q Todo oficial que, em virtude da função militar que exercer
ou do cuadro a que pertencer, estiver díspensedo, de acôrdo com a LpO
(art. 99, § 49 ) , de alguns dos requisitos para promoção, considerar-se-á
com o Sê os tivesse satisfeito, durante
os primeiros 15 meses que decorrerem após sua transferêncía para outra função. ou ouadrr em que aqueles requísítos sejam exígidos'.
Art. 89 O oficial que deixar .íe ser
promovido por antiguidade, em virtude de não haver sido incluído no
respectivo Quadro de Acesso por não
satisfazer, na éPOC0" quaisquer
úo<)
reonísitos exigidos, m8.S Que. não lO"·
tante, venha a satisfazê-lo, ainda,
antes da data de promoção, 'será cons.derado como se estivesse Incluído
de fato naquele Quadro e promovido
a contar dessa data, cabendo à OPO
as necessárias provídêncías ,
Art. 9(/ O direito de acesso por antiguidade, assegurado ao oficial pelo
art. 89, § 19 , da LPO. terá efeito euspensívo sôbre os dispositivos da Lei
de Inatividade que impliquem na sua
transferência ex-oiticio para a reserva, no período compreendido entre a,
data em que fêz jus ao direito e a de
prcmocão mais próxima que a esta se
seguir.
Art. 10. Tóda função que correspenda a mais de um dos requisitos
previstos nos Arts. 9Q e lcl <ia LPO,
será sempre considerada «orno sendo
. aquela que permita ao oficial satisfázer requisitos ainda não :orL,~llchid0S.
Parágrafo único. Aplíc s SI::' a mesma norma quando o oficiai, em virtude de substituição, passar a ex:ercer função do pôsto superíor ,

Art. 11. Com vistas '30S "recursos
previstos no s 59 do Art '3~ e 13 do
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parágrafo único do Art. 63 .ía T..,PO.
serão obedecidas as seguintes normas:
1) todo Comandante, Díretor : 01
Chefe direto do oficial Interessado
nos resultados de escrutinío., ou em
Quadros de Acesso comunicara ~a
Presidente da CPO, via teiegratiea
e dentro de 24 noras,' a data. do ooletim da respectiva unidade ou organização, que tornar público o recebimento daqueles resultados ou Quadro,:;
ce Acesso;
2) os recursos, .dirigidos sempre ao
Ministro da Guerra, sento encaminl1H"
dos diretamente, pela via mais rápida. ao Presidente da CPO; o Lorna!'ldante, DIretor ou Chefe direto do oncíal interessado dará cíéncia dessa
remessa à .CPO, por via telegráfica;
3) não serao, de forma aigurna,
encaminhados recursos apresentados
fora dos prazos estipulados lia LP0:
4) no encaminhamento dos reeursos, deverão ser confirmadas as mformações prestadas quanto à data
do boletim' referido no ítem 1 acima.
.Art. 12. O oficial que re I) erter ao
serviço ativo ficará como excedente
no seu quadro até que neste se verifique a primeira vaga. do ~eupósto,
quando, então. será ínchndo no referido quadro, a contar da data do deereto de reversão.
.
Parágrafo único. Da mesma forma
p!oceder-se-á no caso de desagregacoes por outros motivos ín-rependentes
da reversão ao serviço attvo, cornaodo-se como referência a data do decreto de desagregação.
CAPíTULO

nr

DO CRITÉRIO PARA CONTAGEM

DE POi\íTOS

Art. 13. Para a organizaçao ~O~
Quadros de Acesso por ruerecírnento
e escolha, os. oficiais seráo apr ecíadcs
em .doís escrutínios sucessivos somente concorrendo, porém, ao segundo
aqueles que, na primeiro, tenriam alcançado, no mínimo, noventa por
cento da média aritmética dos pontos
obtidos por todos os ofici'-t~l:: em confronto naquele primeiro -escrutínio.
Art 14. Incapacita o l)fic,cLl de ingressar em primeíro escruttruo para
promoção por merecimento ou escolha:'
1) condenação passada em julgado
por crime doloso;
2) haver sido punido por uma das

transgressões seguintes:

embriaguez;
faltar à verdade:
c) falta de probidade;·
ti) parte de doente ao -ser 1eslgnado para serviço em campanha,
e) deslealdade;
ts qualquer outra falta atentatória
da dignidade do pundonor militar.
Art. 15. Se o julgamento da CPO
considerar o oficial com uierito msnücícnte. não poderá o mesmo Ingressar no Quadro de Acesso por merecimento ou escotna.
a)
b)

,Art. 16. Os oficiais já mcraídos
nos 'Quadros de Acesso terão 1.evista.
semestralmente, a contagem aos t:espectívos pontos.
.

Art. 17. As atividades profissionais
do oficial, apreciadas, para cômputo
de pontos, no 1'- eserutín-o sê-to -ào
a contar da data de deciaraçâo a aspirante ou, não tendo bav.do esta,
da data do seu ingresso no cncialato
do Exército (nomeação come 2° Tenente, comissionamento ou nomeação a 1° Tenente).
Parágrafo único. Para' os onerais
originários do QA, essa data sera ':lo
mesma da decíar açáo a aspirante dos
alunos da Escola Militar de suas respecti vas turmas, que na mesma permaneceram após a revolucào de 5 Be
julho de 1922.
Art . 18 Para os efeitos dêste, regulamento.. o tempo de servícc em cada
função ou sítuaçào milita'. e é',m cada.
guarntcão especial será cornp-ztado da
data de apresentação

<i

do ci.es1Íg--.a-

menta na respectiva organísacao militar,
Parázrafo único. Serão ceduztdos
os tempos de afastamento das tunçêes
por quaisquer motivos, e&\~~;;<1ú (ei+-~
dos abaíxo especificados, desde QUE'
não seja superior a 90 dias dentro CP.
um ano:
1) comando de Contingentp ou de
Escolta, 'quando esta fôr de organização mínima de um _pelOtão;
2) comando de qualquer traçao detropa à disposição da Justiça Ele.i-

toral:

3) , examinador de Tiro de Guerra
ou Escolas de Instrução Militar;
4) chefia ou auxiliar de Ponto de
Reunião, Junta de Inspeção de Saúde
e Junta de Distribuição;
5) membro de delegação esportiva,
quando autorizado pelo Ministro da
Guerra;
6) para recebimento de numerário;
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em

7) em viagem de ístrução
navios
da Marinha de Guerra, .nacíonaís ou
estrangeiros;
8) em serviço da Justiça (inquérito,
captura, Conselhos de Justiça, etc);
9) em serviço de inspeção ou estudos
de assuntos de ordem técnica. ou' tática;
10) a serviço da Unidade Administrativa;
11) comissão de compras de animais'.
Art. 19. Não se acumularão os pontos relativos "tempo de serviço arregimentadc", "tempo de serviço em
função de EM ou Técnica", "tempo
de serviço em função de QA" e "tempo de serviço como aluno de Escolas
e Cursos de Oficiais".
- § 1Çl O tempo, de serviço passado em
função que possa ser qualificado, _com
referência aos requisitos previstos no
Art. 63 da LPO, em mais de uma categoria, será, sempre que não fôr permitido o acúmulo de pontos, computado com o seu maior valor.
§ 2Q Aplica-se a mesma norma quando o oficial, em virtude de substituição, passar a exercer função do pôsto
superior, de categoria diferente.
Art.. 20. O oficial adido, como se
efetivo fôss e, a uma organização militar, considera-se na função que, efetivamente, esteja exercendo.
Art. 21. Ficam estabelecidos, nas
Fichas de Promoção, os seguintes valares para a contagem de pontos, na.
organização dos Quadros de Acesso
por merecimento e escolha.

b) o' conceito numérico a
ser
computado é o obtido após a- contírmação, restrição ou ampliação feita
pela autoridade competente de que'
trata o § 1Q doart , 47 da LPO.
c) Quando o conceito fôr "excepcional" ou "insuficiente". deverá. o Comandante, Chefe ou Diretor justificálo. em documento anexo à "Ficha. de
Informações" .
d) Para os oficiais do Serviço de
Saúde e do Servko de Veterinária. o
respectivo Diretor dará também,
gundo o critério estabelecido nêste artigo, um conceito "técnieo-nrorlssíonal" , encaminhando-o à CPO. Tal
conceito será somado ao emttido pelo
Comandante. Chefe ou Diretor.
e) Quando o oficial tiver mais 'de
uma "Ficha de Informações", relativa
ao respectivo pôsto, o conceito do Comandante,
Chefe ou Diretor será,
observado o prescrito na letra "b", a
média arítmétíca dos pontos emitidos
naquelas fichas.
2) Tempo de efetivo serviço em junção essencialmente militar:
a) 0,2 de ponto por
semestre ou
fração igual' 0\1 superior a 90 dias
b) Entende-se como "função essencialmente militar" aquela qU'e:
- só pode ser exercida por militar
da ativa ou da reserva convocado para
o servíço. ativo; e corresponde. sempre,
a cargos ou. encargos peculiares às
Fôrças Armadas. definidos em leis e
regulamentos especiais, devendo constar .dos Quadros de Organização e Distribuição ou estar previstos dentro da
estrutura administratíva do Exército.

se-

3), TemlJO
PRIMEmO

ESCRUTÍNIO

de

serviço

arregimen-

tado:

\

A 1)

Pontos positivos:
Conceito elo Comandante, Chefe

ou Diretor:

a) Os conceitos numéricos correspendem aos conceitos sintéticos, de
acôrdo com a seguinte tabela:
Excepcional. - 4
Muito bom - abaixo de 4, até 3
Inclusive ..
Bom - abaixo de 3, até 2 inclusive.
Regular - abaixo de 2, até 1 inclusive.
Insuficiente - abaixo de 1.
I

a)

0.2 de. ponto por semestre

ou

rracão igualou superior a 90 dias.

b) Para os oficiais Intendentes do
Exército. oriundos do extinto Quadro de Contadores, computar-se-á como arregimentado todo o tempo anterior a 24 de maio de 1934.
4)

Tempo de serviço em [unção âe

Estado-Maior ou Técnica:
a)
0.3 de ponto por semestre ou
fração igualou superior a 90 dias.
b) O tempo de estágio de Estado;'
Maior ou Técnico é considerado como "em função de Estado-Maior" ou
"Técnica" se o oficial rõr julgado
apto.
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c) O tempo passado pelos onciais
médicos, farmacêuticos, dentistas e
veterinários em Juntas Militares de
Saúde, hospitais, políclmícas, sana..
tórios, farmácias, gabinetes odontológicos, institutos técnicos' profissionais é considerado como "em função
técnica" .
d) o tempo passado por um oncial em dada função Só pode ser considerado como "em função de EstadoMaior" ou' "Técnica".. se o oficial
possuir o respectivo Curso.
e) Para os oficiais Intendentes do
Exército, oriundos do extinto Quadro
de Administração. computar-se-á como "em função técnica" todo o tempo anterior a 24 de maio de 1934.
1) Para os oficiais servindo em função de Estado-Maior ou Técnica no
Estado-Maior do Exército, Gabinete
do Ministro da Guerra, secretaria
Geral do conselho de Segurança Nacional,' Estado-Maior das Fôrças Armadas e Gabinete Militar da Presidência da República, computar-se-a
um acréscimo de 0,1 de ponto por
semestre ou fração igualou superior
a 00 dias, a tê o' máximo de 3 anos
consecutivos ou não. Não se compreendem neste caso os órgãos subordinados àqueles acima especificados.

5)
Tempo
de QS:

de serviço em

junçüo

a) 0,2 de ponto por semestre ou
fração igualou superior a 90 dias.
b) O tempo passado por ofíciais
dos Serviços de Saúde e' Veterinária
em Diretorias e Estabelecimentos congêneres é considerado "em função de
QS", salvo s,e a função fõr prevista
como de Estado-Maior,
c) O tempo passado fora do Exér,,:,
cito será computado como "em run.çâo de QS":
- para os oficiais do "QA" e

ilQB";

- para os oficiais agregados nos
têrmos do § 29 do Art. 6{) da LPO;
- para os orícíaís agregados em'
consequêncía do exercício de runçao
considerada ",de caráter" ou "de interêsse militar", por ato do Poder
Executivo;
para os oficiais que tenham
exercício, como agregados, cargo público temporário. eletivo ou não, até
18 de setembro de 1946.

6) Tempo de serviço como Comandante de tropa isolada, Chefia ou
Direção de Repartição, Estabelecimento, Comissão ou órgão conçénere
de vida autônoma:

0,1 de ponto por semestre ou rraçào igualou superior a 90 dias, até
o máximo de 3 anos consecutivos ou
não.
7) Tempo de serviço nas guarnições especiais:

Categoria" A" - 0,20 de ponto;
Categoria "B" - 0,15 de ponto;
Categorra "C" - o.io de ponto;
tudo por semestre ou fração igual
ou superior a &0 dias, até o máximo
de 3 anos, consecutivos ou não, para
o conjunto das categorias.
O)
As guarnições não constantes
da especificação da LPO (Art. 63)
e que, em épocas anteriores, ofereceram vantagens de tempo de serviço, sem discriminação. de categoria, considerar-se-ão da Categoria
a)

"C" .
de serviço como aluno
Oficiais, com
aproveitamento:
8)

Tempo

de Escolas e Cursos
a)

de

0,20 de ponto por semestre ou

fração igualou superior a 90 dias,

somando-se previamente as durações
dos Cursos.
b) Não serão computados os tempos perdidos por falta de aproveitamento.
C) serão considerados, para efeito
de cômputo dêste tempo, quaisquer
cursos para oficiais, cujo funcionamento designação, no caso de
Cursos no estrangeiro _ tenha sido
regulado em Portaria .Mmísteríal.
9) Tenipo de serviço corno Instrutor
de Escolas, Cursos e déntros:
a) 0,1 de ponto por semestre ou
fração igualou superior a 9ú dias,
até o máximo de:
- 3 anos num mesmo Estabelecimento Militar de Ensino ou em
Estabelecimento do mesmo nível de
ensino, consecutivo ou não;
- 6 anos em Estabelecimentos de
niveis de ensino diferentes, consecutivos ou não,
b) 'computam-se os tempos passados como Instrutor de Escolas, Cursos e Centros em qualquer das Fôrças Armadas, tanto no país como no
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estrangeiro (inclusive Missões de Ins'truçãoj , bem como na Escola Superior de Guerra (Corpo Permanente>.
c) Igualmente serão computados os'
tempos passados nas funções de íns-,
trutor ou de professôr-em-comíssão
na AMAN e na EsTE quando se
trate do ensino de matérias que não
sejam da atribuição normal dos oficiais do Quadro do Magistério.
. d) Não são consideradas, para êste
efeito, as funções de instrutor nas
Fôrças Auxiliares.
e) Também não se consideram as
funções de Professor nos Colégios
Militares e Escola~ Preparatórias.
10) Ferimento em ação:

0,25 de ponto;
só se consideram os casos de
ferimento em virtude de ação em
combate e que· náo tenham dado motivo à concessão de medalha de §ál~-_
gue.
a)

b)

11) Trabalhos julgados úteis e aprovados pelo órgão competente:
a) Trabalho sõbre assuntá profiscional - 0,25 ponto;
Trabalho sôbre assunto de cultura
geral ou científica - 0,15 ponto;
b) Só se computará o máximo de
2 trabalhos, pará o conjunto das duas
categorias.
C) Só se consideram os trabalhos
aprovados e classificados pelo EstadoMaior do Exército.

12) Cursos:
a) Es8G (cursos) 1,0 ·compu..
tando-ss somente um curso.
EsCEME e ESTE - Conceito Muito
Bem 2,0;
Conceito Bem 1,5;
EsAO - Conceito -Excepcional 1,5;
Conceito Muito - Bem 1,0;
Conceito Bem 0,5;
.Outros cursos militares ou não (de
estado-maior, técnico, de aperfeiçoamento ou especialização), inclusive
em outras Fôrças Armadas ou rio
estrangeiro, de designação por- Portaria Mímsterial - 0,5 ponto para
um .cürso no máximo.
b) Aos oficiais com o curso de Estado-Maior ou Técnico que, por .díspositivo legal, não cursaram a EsAO,

será computado 0,5 ponto, como se
a houvessem cursado com o conceito
I'Bem".
13)' Medalhas
cionais:

e

condecorações

na-

Cruz de Combate de Iª' Classe 1,5
de ponto;
Cruz de Combate de 21). Classe 1,0
de ponto;
Medalha -de Ordem Nacional do JHérito 0.5 de ponto;
Medalha da Ordem -do Mérito Mi·
litar 0,5 de ponto;
Medalha de Sangue 0.25 de ponto;
Medalha de Campanha 0,2 de ponto:
Medalha Militar:
- SI 0,2 de ponto;
- 82 0,15 de .ponto:
- S3 0,1 de ponto;
Medalha de Guerra 0,05 de ponto:
14) Elogios individuais:

Por bravura, se não deu lugar.
a promoção - 0,3 ponto;
Por ação em campanha, tratandose de atuação em combate - 0,25;
Por ação -em campanha, nos demais
casos - , 0,2.
a)

b) No exercício de Comando, Chefia ou Direção, como instrutor de
.Escolas e Centros, ou no serviço normal e instrução - 0,1 de ponto computando-se o máximo de dois elogios por ano,
c) Só - se computam os elogios dos
quais conste, expressamente, a referência "individual". Poderá, entretanto, a CPO anular essa referência,
quando a julgar em desacõrdo com
o estabelecido na LPQ.

15) Tempo de campanha:
O,~J de ponto por semestre ou
fração igualou superior a 90 dias.
b) Consideram-se tempo de campanha: FEB, Revoluç"ão de 1924 e
1932 e outros que a lei determinar.

a)

B -

Pontos Negativos:

1) Punições disciplinares, como oti-

cuü:
a) Repreensão: 0,1 de ponto;
Detenção: 0,2 de ponto;
Prisão: uma prisão: 0,5 ponto;
duas prisões: 1 ponto; três prisões: 2 pontos;
- quatro prisões: 4 pontos;
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e assim por diante, acrescendo-se na
razão 2.
b)
Quando' houver mais de uma
punição em consequêncía de uma
mesma falta <agravação, representação ou queixa, etc.j , só será computada a mais severa.
2) Sentença passada em julgado por
-crime culposo:

Sentença até -6 meses, inclusive 2,5
pontos;
Sentença superior a 6 meses 5 pontos;
.
SEGUNDO ESCRUTÍNIO

1) Soma dos pontos, retertdos
apenas 'ao pôsto atual, dos requisitos a que se referem nos números 3,
4, 5, 8 e 14 dos pontos positivos do
primeiro escrutínio, com idêntico critério.
2)

Soma de:

Tempo de permanência no
põsto: 0.1 de ponto por semestre ou fração 1"" lal ou superior a 90 dias.
b) Pontos computados no - primeiro escrutínio para os requisitos a que
se referem os números 6 7, 9, 10, 11,
12, 13 14 e 15 dos pontos positivos
e 1 e 2 dos pontos negativos.
3) Julaamenio da C?O, de acôrdo
com o Art. 64 da LPO e considerada a mesma , correspondência entre
os conceitos sintéticos e numérico,
estabelecida na letra a do n 9 1 do
Primeiro Escrutínio - A - Pontos
positivos.
a)

4) A soma dos. pontos dos três
- itens acima dará o total segundo o
qual será classificado o oficial
no
Quadro de Acesso por merecimento
ou escolha.
CAPíTULO IV
DA ORGANIZA.ÇÃO DAS LISTAS E PROPOSTAS
PARA PROMOÇÃO

Art. 22. As vagas abertas em cada
pôsto, nas diferentes Armas e Serviços - -excetuadas nas Armas as que
incidam nos efetivos previstos para
as funções privativas de cada uma
- serão grupadas nos dias 5 de abril
agôsto e dezembro, em vagas a serem preenchidas pelos princípios de
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antiguidade e de merecimento. obe-decidas as proporções da LPO em
seu Art. 16 e as normas do Art. 35
e seus parágrafos.
Art. 23. Para a aplicação do critério estabelecido na LPO (Art. 35,
§ 19 ) a expressão "número de oficiais incluídos nos respectivos quadros de acesso" refere-se a cada
turma sucessiva de formação, no
conjunto das Armas, computando-se
aí os oficiais do QB.
Art. 24. Na organização das listas, o número de candidatos será:
1) nas listas para promoção por
antiguidade rigorosamente igual
ao de vagas apuradas, e mais tantos suplentes quantos Oficiais figurem, ao mesmo tempo, na lista de
promoção por merecimento;
2) nas listas para promoção por
merecimento igual ao dôbro de vagas
apuradas; indicados, rígonosamente
de acôrdo com - a ordem do qUadr~
de acesso;
3) na listas para prrimoçâo
por
escolha -..:.- o fixado no
parágrafo
único do Art. 19 da LPO para cada
vaga, até o máxime estabelecído na.
letra h do Art. 20 da LPO.
CAPíTULO V
, DISPOSIçõES

ESPECIAIS

Art. 25. Nas promoções por bravura, os documentos que tenham servido de base para .as mesmas, serão re. metidos pela autoridade que tiver determinado a promoção, direta e imediatamente ao Presidente da cro.
Art. 2G. Para o acesso ao primeiro
pôsto, serão obedecidas as seguintes normas especiais:
L ao completar o Aspirante a
Oficia! o quarto mês de ínterstícío
previsto na LPO, o respectivo oomandante Chefe ou Diretor remeterá
diretamente à CPO e pelo meio mais
rápido, a documentação relativa aos
requisitos exigidos pelo Art. 2-6 da
LPO, a saber:
a) uma declaração do próprio punho, informando se o Aspirante a
Oficial está moralmente ápto à
promoção, se revelou vocação para a
carreira militar, após o estágio rea-Uzado, e se possui irrepreensivel conduta civil e militar;
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b)
informações prestadas, a êsse
respeito pelo Comandante ou Chete
imediato do Aspirante;
c) ata de inspeção de saúde;
2) ao findar o 69 mês, após a declaração de . Aspirante, o respectíVO Comandante. Chefe ou Diretor informará, pelos meios mais rápidos e
mesmo negativamente, qualquer aíteração que modifique as ínrorrnaçôes anteriormente _prestadas ou pos~
sa impedir a promoção do. Aspírante.
Art. 27. Para as promoções no Ma·
gíatérío Militar, as propostas de
que trata o Art. 3'0 da LPO, deverão dar entrada na Secretaria
da
CPC até os dias 5 de _abril agôsto e
dezembro.
.

CAPíPULO VI

Disposições Gerais

,

Art. 28 A CPO enviará ao Ministro
da Guerra, apensa aos Quadros de

Acesso por Antiguidade, a relação dos
Oticíais neles impedidos de ingressar,
por nc o satisrazerem um ou mais requisítos do Art. 9. o da LPO.
Art. 291'.. CPO proporá a agregaçao, ao respectivo quadro, dos oríciais que devam ser transteridos exotticio para a reserva, nas condições
da Lei n." 2.370-54 (Lei de mattvídad.e) Art. 14 e parágrafo único do Ar;.
-tígo 18, rogo que o fato ocorra.
Art. 3D O oficial promovido indevidamente, inclusive por falta de vaga, terá sua agregação proposta pela
OPU, ao Quadro da .espeotíva Arma
l"l, Serviço. deixando de contar antiguídaue do novo pôsto até que lhe
caiba a vaga.
§
"Tratando-se de promoção incevida por falta de vaga, consideras. sempre, como promovido indevidaITlt iJ~, o Oficial mais moderno dos
promovidos, pelo mesmo principio, na
respectiva Arma ou serviço e Quadro
(no' respectivo pôsto, para os Coronéis
Oomnatentes) .
.
§ 2. U Ao oficial, promovido indevidamente por falta de vaga, caberá a
primeira vaga que, relativamente ai)
principio segundo o qual foi promovido, tocar à respectiva Arma ou Serviço e Quadro, considerada a dístríburção prescrn», pelo Art. 35 da
LPO e 23 deste Regulamento. Tra-

tando-se de promoção por escolha, a'
vaga a cnnsfderar será a primeira que
se der para General das Armas, Técnico ou de cada Serviço, conforme o

caso.

§ 3. ° Ao oficial, promovido índevrdamente por não satístazer condições,
previstas na LPO para seu põsto, caberá a primeira vaga que, após haver
ele satisfeito plenamente tais condições, tocar à respectíva Arma ou Serviço e Quadro, relativamente ao príncíaío segundo o qual foi promovido,
consíderaôa, também a dístrrbmçâo
que prescrevem Os Arts. 35 da LPO e
. 23 dêste Rlegulamento. Tratando-se
de promoção por escolha, a vaga a
considerar será a primeira que se der
para General das Armas, Técnico ou
de cada Serviço, após haver o oficial
satisfeito plenamente àquelas condições.
§ 4. o Em qualquer dos casos acima
(parágrafos 2.0 e 3.°),
oficial, promovido par merecimento, preencherá
vaga por antiguidade, se .esta fôr a
primeira que lhe couber.
Art. 31 Quando um oficial fôr promovido em ressarcimento de preteriçao, cancelar-se-á a primeira vaga
que vier a tocar à respectiva Arma
ou Serviço e Quadro, ccnsíderada
sempre a distribuição de que tratam
os . Arts. 35 da LPO e 23 dêste Re
guta.mento ,
Art. 32 O falecimento de qualquer
oficial da ativa deverá ser comunicado por seu Comandante, Ohete ou
Diretor, diretamente à OPO, para estudo dos direitos a que se refere a
LPO em seu Art. 8.° § 2.°.
Art. 33 O grau de sigilo, referido
na LPO, Art. 70, 'é o correspondente
a "assunto confidencial", do Regula-·
menta para Salvaguarda das Informações que interessam
Segurança
Nacional (Decreto n. 27.583, de 14
de dezembro de 1949).
Art. 34 O Plenário da CPO solucíonará qualquer caso omisso neste
Regulamento, submetendo-o à aprovação do Ministro da Guerra.
Parágrafo único. Cumpre, outrossim, ao Plenário da CPO julgar em
cada caso concreto e a requerimento
do interessado, quanto à aplicação
das prescrições contidas nos números
16 e 17 do parágrafo único do Artigo 63 da LPO.
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CAPíTULO
Disposições

vn

Transitórias

Art. 35 Serão mantidos em Quadro de Acesso paralelo ao organizado,
para promoção por escolha, de acôr-.
do com a LPO, os Coronéis não incíuídos neste por qualquer motivo
decorrente da aplicação desta lei. mas,
que tenham satisfeito, até a data de
entrada em vigor da mesma lI8 de
junho de 1956), 'as condições est~bele
cidas no Estatuto anterior (Decretolei n.s 5.625, de 28 de junho de 1943)
para inclusão no Quadro de Acesso
por escolha.
Paragrafo único. Até a complet-a
extinção desses remanescentes; o
Quadro de Acesso paralelo de que
trata êste artigo será apresentado, na
integra, à consideração. do Presidente
da República,' em tôdas as promoções
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ao põsto de General de Brtgada, juntamente com a lista organizada de
aeõrdo com o Art. 19 da LPO.
Art. 36. Ficam assegurados os direitos dos oficiais que, até 18 de junho de 1956, satisfizeram as condições
de arregimentação, de acôrdo com o
Decreto-lei n." 5.625, de 28 de junho
de 1943. e atos administrativos complementares, estando os referidos ofícíais, portanto, isentos da satístacão
do requisito da letra e do artigo 9.0
ou j do art. 20 da LPO.
Art. 37. As prescrições da letra e
do Art. 9 . o da LPO, para os postos
de capttão e tenente-coronel, entrarão em vigor a 30 de junho de 19-61,
e 30 de junho de 1960, respectivamente.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1959.
- Henrique Latt, Ministro da Guerra
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CALENDARIO
~

Datas
Até

1(}

Jan

Até 15 Jan

I

Remessa dos QA à i Presidente da OPO.
I consideração do Mi- I
Ir nistro da Guerra.'
I
. ,
,

I Apresentação ao Mi- Presidente da CPO.
nístro da Guerra da
relação' dos
Ofící ais
incluídos
na" quota.
compulsória e
aVISO
aos Oficiais integrantes da mesma.

31 Jan

J

§

2. I? art. 39

67, alínea ua".

!
I

nos limites,

J

I
I
I

I

I

>

I

m

I
I
I

,I

I

o

I

I Remessa das Fichas de D. G. P.
Apurações de Tempo
de Serviço, referen tes
aos oficiais incluídos

da

1

I
I
Remessa à CPO das: L. P., Art. 44,
cópias de ata de ms- i
peçâo de saúde (Uma I

r

I ção pelo Ministro

o I
I Reg. da CPO, art. 5.·,
I

1- ns , 6 e 7.

i Reg. L. P. -

I

Observações

I Guerra.

Remessa das relaçóes i D. G .P .
nominais dos Oficiais I
abrangidos no limite. I

via) das folhas de aJ- !
terações (uma via) e:
das Fichas de ínfor- I
mações (duas vías) I
referentes ao semestre i
anterior de todos 03:
oficiais incluídos nos I
limites fixados.
28 Fev

II L.art.P.

I

I.
I
€: i Publicação dos Q. A.
I até 10 dias da aprova-

I

I
15 Jan

II

Dispositivos

Autorídades

I.

I

t-:l

O)

J

Trabalhos e Providências

\

Art. 22.1

I

I

I
I

)

I'

1. Q. i L.

P.. art. 45, letras

i "a", "o" e

"c",

I

I

I

J

I

I

I

I
II

J

I
I
I
I
I

I L. P. I

I
I
I

\

I
I
I
I

i

i,

Art. 71-.

Cl

tf

I-d

i

~

~

o

~

I
,
I Cômputo de vagas para j Presidente da CPO.
promoção por escôlha. I
I
I

15 Ma,r

i

Até 21 Mar

25 Mar

I

I

I Remessa das propostas I Presidente da OPO.
I para promoções por I
I escôíha, ao Mínistro I
! da Guerra.
I

I
'/
I
I
I Promoção por escôlha . I Presidente
I
blíca.

da

I
1
5 Abr
r

-I '
I
i

i L. P. •J

Artigo 67.

alínea "a".

I

I

I
I
I
:
,I
I
I
I
,I -

I
I
I
I
Repú- I L. P. - Artigo 8: I?, al-j
terado pela Lei núme- I
ro 3.544~59.
I

I
i
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ANEXO II
P1CHA DF INFORMAÇõES
'i'iIINISTÉRIO DA GUERRA

GU ---------.Unidade
Feríodo até: - - -..- / - - - - - - - - - - Relativo ao:
(Posto)
(Arma)
Conceito do Cmt da au ou Gen Chefe (Diretor):

(Nome)

Ass.: - - - - - - - - General
Qualidades pessoais
e funcionais

I

I
I

Conceito
I
1-----I Sinto
I

I
I

I

Apreciação

I
I

L

Caráter

I
I
I

2.

Espírito de conduta militar

I
I

I

I

3.

I
I

Inteligência

I

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Capacidade física

Capacidade como Cmt,
Ch ou Dir.

Capacidade

c~mo Instrutor

Capacidade como
Adro - Técnico
Cultura Geral e Técnico
- Profis ,
Conduta Civil

CONCEITO FINAL (Média
arit dos 'cone. parciais)
.

I
i

I
I

(

I
I

I
I
I
I

I

II
1

I
I
,-1

I
I

I

I
i

I

. Ciente do Oficial - / - - 1 - (Data)

~/-/

(Local)

(Data)

Ass. (Omt, Oh ou Diretor)
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OBS~RVAÇÕES

Comandante, Chefe ou Diretor.
Examine as qualidades de seu subordinado com interêsse e justiça A
sua apreciação é fator decisivo na es-,
colha de um futuro Chefe integro e
.
respeitado.
2)
Tôdas as qualidades pessoais e
funcionais inscritas na Ficha devem
ser preenchidas.
3)
Na" Apreciação Parcial" quando a fração fôr menor que meio, mtegra-se para meio; quando fôr maior
para o inteiro.
Assim, 2,22 = 2,50; 2,50 "",: 2,50; e
1)

la do Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos tndustnancs ficamsujeitas a previa hàbilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos
têrmos dos artigos 18 a 20 da Lei
n.o 1.711, de 2>8 de ortubro de
1952 (Estatutos dos' FunClOi1>i~'ios
Públicos Civis da União)".
Rio de Janeiro, em 1 de junho de
1959, 138.° da Independência' e 71.°
da .República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

/

Fernando Nôbreça.

2,65 === 3,00.

4) Os valôres têm a significação
que se segue:
I = Insuficiente
de O até O,!)9
R = Regular
de 1 até 1,98
B
Bom
de 2 a cé 2,90
MB
Muito Bom
de 3 até 3,99
Ex = Excepcional
4 (quatro)
5)
Todos os dados, valores e observações são escritos de próprio punho
do signatário da "Ficha".
6) Os conceitos das autoridades de
que trata o art. 47 serão lançados na
própria "Ficha de Informações", em
local nela indicado.
.
7) Uma das vias da "Ficha de informações" permanecerá arquivada na
documentação sigilosa da Unidade,
8)
O oficial em causa deverá pôr o
"Ciente", a data e assinatura tanto
na via a arquivar ~omo na destinada
à Comissão de Promoções de Oficiais.
por intermédio do escalão superior
9) Nenhuma cópia será rornecída
ao Oficial apreciado.
10) Não haverá rasuras na' "Ficha" sem a competente ressalva autentíeada.

=
=

DECRETO

N.O 46.129 JUNHO DE 1959

DE

1

DE

Dá nova redação ao artigo 9. 0 do Decreto n.o 39.324, de 7 de junho de
1956.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 9.° do Decreto numero 39.324, de 7 de junho de 1956,
que aprovou os Quadros e Tabela do
Pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Jndustríáríos, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 9.0 As nomeações e admissões para os Qu~dros e Tabe-

DECRETO

N9 46.130 DE

DE 2 DE JUNHO

1959

Aprova o Regulamento sõbre o alojamento das tripulações da Marinha
Mercante.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
atendendo a que a Convenção n.s 92,
adotada pela 32:j. Sessão da Conferência internacional do Trabalho, foi promulgada pelo Decreto n 9 36.378, de
'22 de outubro de, 1954, aprovada pelo
CongTesso Nacional e,' depois de depositado o respectivo instrumento de
ratificação, promulgada pelo Decreto
nv 36.379, de 22 de outubro de 1954:
Considerando que, para a execução
da precitada Convenção, atinente ao
alojamento das tripulações a bordo de
navios de finalidade comercial, tornase necessária a expedição de normas
regulamentares previstas no próprio
texto de diploma ratificado, decreta:
Art. 19 . Fica aprovado o Regulamento sôbre alojamento das tripulações da Marinha Mercante, que a êste
acompanha, assinado pelos Ministros
de Estado da Marinha, da Viação e
Obras Públicas e de Trabalho, Indús':"
tría e Comércio.
,
Art. 2.° ~ste decreto entrará em
vigqr na 'data de sua publicação, revogaaas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1959;
138~ da Independência e 719 da República.
/

JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Matoso Maia
Lúcio Meira

Fernando Nobrega
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REGULAMENTO PARA ALOJA'MEN~
TO DAS TRIPULAÇõES DA MARINHA MERCANTE.

CAPíTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 19 . O presente Regulamento
.aplicar-se-á a todo navio de alto mar,
como tal definido no Regulamento das
Capitanias dos Portos, com propulsão
mecânica, de propriedade pública ou
particular, destinado ao transporte de
carga ou de passageiros, com finalidade comercial.
Art. 29 • O presente Regulamento
não se aplicara:
a) aos navios de menos de 500 toneladas;
b) aos navios em que a vela fôr o
meio principal de propulsão, embora
equipados com motores auxiliares; ,
c) aos navios destinados à pesca comum;
d) aos rebocadores.
Art. 39 • ~ste Regulamento aplicar.se-a, também, aos navios cuja quilha
houver sido batida após a entrada ,em
vígor no Brasil da Convenção n? 92
da Conferência Internacional do Trabalho (8 de dezembro de 1954) .
. § 11,>. No caso de um navio em construção ou transformação substancial
no país de registro na data da entrada
em vigor da Convenção a que se refere
êste Regulamento (8 de dezembro de
1954), a autoridade competente poderá consultados o armador ou suas entidades de classe e os sindicatos de
marítimos interessados, exigir as alterações julgadas possíveis, a fim de que
sejam obedecidas as disposições dêste
Regulamento, considerando-se os problemas práticos que poderão surgir.
Tais alterações serão consideradas suficientes e definitivas até que seja
feito novo registro para o navio.
§ 29. Tratando-se de navio cuja
construção houver sido terminada no
país de registro antes de 8 de dezembro de 1954 e que não preencha os re~
quísítos estabelecidos no Capítulo _II
dêste Regulamepto, a autoridade competente, após consulta ao armador ou
sua entidade de classe e aos sindicatos de marítimos interessados, considerando-se os problemas práticos que
poderão surgir, poderá determinar as
alterações julgadas possíveis para que
sejam satisfeitas as determinações do
mencionado capítulo, 'as quais serão
promovidas quando r
a) o navio fôr novamente registrado;

b) modificações substanciais de estrutura ou reparos de maior importância forem feitos no navio em consequêncía da aplicação de um plano
preestabelecido e não em decorrência
de acidente ou de casos de emergência.
. .
§ 3<1. Quando um navio fôr novamente registrado depois de 8 de dezembro de 1954, a autoridade compe ..
tente poderá, considerando os problemas .práticbs que poderão surgir, depois de consultar o armador ou suas
entidades de classe e os sindicatos dos
marítimos interessados, exigir alterações que julgar possíveis a fim de que
o navio passe a obedecer às determinações dêste Regulamento. Tais alterações serão consideradas suficientes e definitivas até que seja feito
novo registro para o navio.
Art. 4<1. Para os efeitos dêste Regulamento, consideram-se:
a) "navio de passageiros", tôda embarcação como tal definida no artigo 19 que possua certificado de segurança, expedido de conformidade com
a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar ou
um certificado para o transporte de
passageiros;
b) "oficial", tôda pessoa, excluído
o comandante, que exercer a função
de: imediato, piloto, comissário, maquinista, maquinista-motorista, radiotelegrafista, médico e mestre de pequena cabotagem;
c)
"subofietal" ,~tôda a pessoa que
exercer a função de: contramestre,
carpinteiro,
enfermeiro, eletricista.
condutor-motorista ou condutor-maquinista;
d) "pessoal subalterno", todo membro da tripulação não enquadrado nas
alíneas anteriores;
e) "novo registro", o registro feito
por ocasião da - troca simultânea de
bandeira e propriedade do navio;
f) "tonelada", a tonelada bruta registrada.
.
Art. 5Q A aprovação dos planos de
construção, reconstrução ou remodelação de navios, prevista no presente
Regulamento, competirá à Diretoria
da Marinha Mercante e às Capitanias dos Portos, na' conformidade do
estatuído no Capítulo XX do Regulamenta para as Capitanias dos Portos,
aprovado pelo Decreto nv 5.798, de 11
de junho de 1940.
Art. 6Q A autoridade incumbida da
aplicação do presente Reg ulamento,
sempre que julgar aconselhável, solicitará a colaboração das entidades
sindicais interessadas.
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Art. '7Q A autoridade competente,
sem prejuízo de outros dispositivos Iegais, inspecionará todo navio e certificar-se-á de que os alojamentos da
tripulação estão de acôrdo com o disposto neste Regulamento, sempre
que:
a) um -navio seja registrado pela
primeira vez ou receba um novo registro;
-,
b) os alojamentos da tripulação tenham sido substancialmente modificados, ou reconstruídos;
c) seja apresentada denúncia por
entidade sindical interessada, a qualquer tempo, de maneira que a verificação nâo implique 'em atrasos para
o navio.
CAPíTULO II
DOS

ALOJAMENTOS DE TRIPULAÇÃO

Seção I
Disposições Gerais
Art. 89 Os planos de construção,
reconstrução ou modificação de navio
nas, escalas previstas em lei, serão
submetidos, previamente, à aprovação,
do órgão competente, com .atendimento das seguintes condições, sem prejuizo de outras decorrentes de determinação legal:
a) seção longitudinal e projeção horizontal dos alojamentos, Indicando
sua dtsposícáo em relação às outras
partes do navio;
b) disposição dos móveis e outras
Instalações, .
C)
disposição e tamanho dos beliches;
.
d) natureza e localização dos equipamentos de ventilação, refrigeração,
ílumínaçâo e de aquecimento;
e) meios de acesso para os alojamentos;
j) localização das aberturas dos
alojamentos;
g) instalações sanitárias;
h) material a empregar nas anteparas, paineis, tetos e pisos;
i) localização dos dispositivos para
o escoamento -de águas,
j)
sistema de aquecimento por
) meio de vapor, água ou ar quente, ou
eletricidade, indicando sua disposição
e meios de .proteção contra risco de
incêndio. '
Parágrafo único. Os planos a que
se refere êste artigo, em caso de emergêncía ou de modificações ou reconstrução provisórias executadas em país
estrangeiro, poderão ser submetidos à
aprovação, posteriormente, de acôrdo
com a legislação vigente.
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Art. 99 A localização, meios de
acesso, material empregado e disposição dos alojamentos da tripulação, relativamente às outras partes do' navio, garantirão' adequada segurança e
proteção contra as intempéries e o
mar, bem como isolamento contra o
calor, frio, ruído excessivo, odores ou
emanações.
Art. 10. Serão proibidas quaisquer
aberturas nos camarotes que forem
diretamente ligados aos espaços destinados à carga, às praças de máquinas e caldeiras, às cozinhas, aos paióis
de "eletricidade, de tintas, das máquinas e outros paióis gerais, aos compartimentos de lavanderia, aos lavatórios comuns ou às instalações sanitárias.
§ lI? As anteparas que separarem
êstes locais do camarote, bem como
as anteparas exteriores, serão construídas de aço ou outro material similar "aprovado pela autoridade competente, desde que estanque à água e
a.. gás,
.
§ 29 Serão convenientemente isoladas:
a) as anteparas externas dos camarotes e salões de refeições;
b) as praças de máquinas; as anteparas divisórias das cozinhas e outros
locais onde houver produção de calor, .
sempre que tal calor puder afetar os
alojamentos contíguos OL.. corredores;
C) as tubulações de vapor e de água
quente visando a evitar seus efeitos
caloríficos em relação aos alojamento~ e corredores;
d) os camarotes, os, salões de refeições, os salões de recreio e os corredores no interior do alojamento da
tripulação, de forma a evitar qualquer eon íensaçâo ou calor excessivo.
Art. 11. As anteparas interiores seráo contruídas com material aprovado pela autoridade competente, não
suscetível de possibilitar a proliferação de bichos.
.
Al't. "12. As rêdes principais de vapor. e as auxiliare para guinchos e
outros aparelhes similares não passarão pelo alojamento da tripulação e,
sempre que tecnicamente possível,
pelos corredores
de acesso àqueles
alojamentos. Na impossibilidade, serão convenientemente isolados e embutidos.
'
Art. 13. Os painéis ir teriores serão
folheados ou feitos de material cuja
superficie possa. ser ràcítmente mantida limpa, vedado o uso de madeira
entalhada ou outro qualquer tipo de
construção que possibilite a proliferação de bicho.

336

ATOS DO PODER EXECUTIVO

viciado e a estufa esteja convenientemente instalada e protegida
§ 3.9 O sistema de aquecimento deserão construidos de modo a poderem
ser fàcilmente limpos e, se forem pinverá manter a temperatura no, alotados, deverão ser de côr clara,
jamento da tripulação em um nivel
renovando-se ou restaurando-se a
satisfatório sob condições atmosféripintura sempre que necessário, proicas e climáticas normais, nunca inbida a caiação.
ferior a 16 graus centígrados, sendo
que nas enfermarias o !imite mínimo
Art. ,15. Os pisos dos alojamentos
será de 24 graus centígrados
da tripulação serão revestidos com
material aprovado pela autoridade
§ 4.9 Os radiadores e outros aparecompetente, de fácil limpeza, cuja
lhos de aquecimento serão instalados
superfície seja impermeável à água.
de maneira a evitar o risco de íncêndia e a não constituir fonte de perigo
Parágrafo único. As junções dos reou de descontôrto, pelo que, quando
vestimentos dos pisos com as antenecessário, terão uma antepara de
paras serão arredondadas sempre que
. proteção.
necessário para evitar fendas.
Art. 19. Os camarotes, os refeitóArt. 16. Adotar-se-á, para os carios e todos os outros locais reservamarotes e os .salôes de refeições, sisdos à tripulação, serão convenientetema de ventilação controlado de formente iluminados por luz natural e
ma a manter o ar em condições sa~
dotados de luz artificial adequada,
tisfatórias e assegurar uma circulapara o que serão observadas as seção .suficiente em tôdas. as condições
guintes regras:
atmosféricas e climáticas.
a)
a iluminacão natural deverá
Art. 17. O navio utilizado regularpermitir a uma' pessoa com visão
mente em viagens dentro dos trópinormal ler à luz do dia, em tempo
cos e no golfo Pérsíco será equipado
claro, um [ornal comum em qualquer
com meios mecânicos de ventilação
parte
do espaço disponível para movie com ventiladores elétricos, usandomento livre;
se um só dêsses meios quando fôr sub)
no caso de não ser possível
ficiente para assegurar ventilação saobter o mínimo de üumínação pretisfatória nos espaços em que estiver
visto na letra a, será instalado um
instalado.
sistema de iluminação artificial que
§ V? Será equipado com um sisteproduza mesmo resultado.
ma de ventilação mecânica ou com
ventiladores elétricos, o navio utiliArt. 20. Todo navio terá uma inszado em navegação fora dos trópicos,
talação que permita iluminar, a elef3.cultado à autoridade competente
tricidade, o alojamento da tripula.excluír desta exigência e que naveção, <lê maneira a beneficiar ao mágar somente em águas frias do heximo os ocupantes do recinto, e, no
misfério norte ou sul.
caso de não existirem a bordo duas
§ 2.9 Salvo quando se tornar imfontes independentes de produção de
praticável, a fôrça motriz necessáenergia elétrica, será obrigatório um
ria ao funcionamento do sistema de
sistema suplementar de ilummaçào
ventilação deverá estar disponível
de emergência. constituído de lamsempre que a tripulação se encontrar
piões a óleo, querosene ou gás, adea bordo e as circunstâncias assim o
quadamente protegidos. ou outros
exigirem.
aparelhos aprovados pela autoridade
competente.
Art. 18. O navio utilizado em viaParágrafo único. Nos camarotes,
gens fora dos trópicos será equipado
sõbre
cada beliche, será instalada
com instalação conveniente de aqueuma lâmpada elétrica para a leicimento para o alojamento, que funtura.
cionará sempre que a tripulação estiver a bordo e as circunstâncias o
exigirem.
Seção II
§ 1.9 O sistema de aquecimento será a vapor, água quente, ar aquecido
Dos Camarotes
. ou eletricidade.
Art. 21. Os camarotes ficarão loca§ 2.Q Quando o aquecimento fôr
lizados a meia nau (meio navio) ou
produzido por estufa, será levado em
a ré, acima da' linha de água carreconsideração seu tamanho e protegada.
.
ção, de maneira que o ar não se torne
Art. 14. As anteparas e os tetos

dos camarotes e salões de refeições

°
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§

1.Q Em caso

no

excepcional, se as

.dimensões, tipo ou serviço do navio

tornarem qualquer outro local impróprio ou impraticável, a autorídade competente poderá autorizar a ínstalação dos camarotes na proa, mas
nunca à frente da antepara de colisão.
2.<:> Nos navios de passageiros, a
.autoridade 'competente poderá, sob
condição de que sejam adotadas disposições satisfatórias para iluminação e ventilação, permitir a Iocalízacáo de camarotes anaixo da linha
d'lÍgua carregada, mas,
nenhum
,caso, tendo como teto os corredores
dê serviços,
Art. 22. A superfície, por pessoa,
.dos camarotes destinados ao pessoal .
subalterno não será inferior a:
a)
1,85 metros quadrados (2rl) pés
quadrados) em navios -de menos de
800 toneladas;
b) 2,35 metros quadrados (25 pés
quadrados) em navios de 800 até
3 . 000 toneladas;
c)
2,78 metros quadrados (30 pés
quadrados) em navios de mais de
3. 000 toneladas.
Parágrafo único. Nos navios de
passageiros, onde mais de quatro
membros do pessoal subalterno forem
alojados em um mesmo camarote, a
superfície mínima por pessoa poderá
ser de 2,22 metros quadrados (24 pés
quadrados) . .
Art. 23. Nos navios onde forem
empregados vários grupos de suboficíaís de pessoal subalterno e havendo necessidade de um efetivo substanci.almente maior ào que seria empregado normalmente, a autoridade
competente poderá autorizar a redução da superfície, por pessoa, dos
camarotes, desde que:
a)
a sunerficie total dos camarotes destinados a êsses grupos não
seja inferior .àquela correspondente ao
-ereuvo, caso não· tivesse sido êste aumentado;
b)
a superfície mínima dos camarotes não seja inferior a:
, I - 1,67 metros quadrados (18 pés
quadrados) por pessoa, nos navios
de menos de 3.0D'Ü toneladas;
TI - 1,85 metros quadrados (20 pés
.quadrados) por pessoa nos navios de
3.0{)O ou' mais toneladas.
Art. 24. O espaço ocupado pelos
belíches, armários, cômodas e assen-

*
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tos será incluído

no cálculo da

perf'ícíe, não o sendo, porem, os

suf'S-

paços pequenos ou de forma In egular,
que não aumentem o espaço disponível para movimento e nos quais não
possam ser colocados móveía,
Art 25. O pé direito dos camarotes
da tripulação será, no mínimo, de 1,9(1
metros (6 pés e três polegadas).
. Art. 26, Salvo em se G1 d,f,ando de
navios de pequena tonelagem, assim
considerados ou de oitocentas (800)
toneladas, os camarotes serão em nú ~
mero suficiente para atender às seguintes lotações:
a) oficiais chefes de seção (convés, maquinas, Câmara e saúder :
oficiais de náutica e de .uáquinas,
chefes de divisão; onerais radíotelegrafistas e operadores de ra ..
díotelegrafía - uma t>e3~oa para
cada camarote;
b) outros oficiais - uma pessoa
por camarote, sempre que possível, e, em nenhum caso mais de
duas;
c)
subofíciais -- uma ou duas
pessoas por camarote e, em nenhum caso, mais do que cruas:
d) pessoal subalterno duas
ou três pessoas por. camarote
sempre que possível e, em né!nhum caso, mais do que quatro.
§ F' A autoridade competente após
prévia audiência das entidades síndtcais dos marítimos e dos :;<'1 madores
ínteressados ou seus síndícatos, poderá autorizar o alojamento até 10
membros do pessoal subalterno em um
mesmo camarote,' desde que, se trate
de navio de passageiro ~ ihes assegure
condicões mais satísfatórías e conror-.
taveís.
§ 29 O número máximo da lotação
de cada camarote será marcado, de'
maneira indelével e legível, em íugar
bem à vista.'

seção III
Dos Beliches.
Art. 27. Os membros da tripulação
Esporão de beliches individua-is,
§ 1<'> Os berícnes não serao corocados
lado a lado, de forma que, para se
atingir um dêles, se tenha de passar
pelo outro .
~ 2\' Nào serão superpostos mais do
dois, beliches e, no caso de serem os
beliches colocados ao longo 00 costado do navio, será vedada a super-
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quando houver uma vigia sô-

~ bre o beliche de baixo.
§ 3 Q Sempre que os beliches forem

§ 39 O mobiliário
dos camarotes
deverá ser fixo ou dispor de dísposítívo para pearnento ,
§ 49 Cada ocupante terá à sua disposição uma gaveta, ou espaço equivalente. com capacidade mínima de
0,56 metro cúbico (2 pés cúbicos). .
§ 5Q Os camarotes terão cortinas
nas. vigias e serão providos de 'Ir.
espelho, pequenos armários embutrdos
para artigos de "toíllete', uma estante para livros e um número suficiente
qe cabides.
-

superpostos, o inferior não ficará síiuado a menos de 30 centm.eu os Oi.
polegadas) acima do chão e o sup~~
rior rícará, aproximadamente, a meia
a,ltura entre o fundo do beliche inferior e o lado mais ba.ixo dos vaus do
teto.
~ 4Q .Ai; dimensões internas minrmas
d.e um beliche serão de 1,90 metros
por 0,68 metros (6 pés ~ S ~olegatt9.!
por 2 pés e 3 poregadas) ,
Art. 31. Sempre que fôr pCSSIVE':J.~
Art. 28. A armação e, se houver, ,os beliches dos membros da tripulação serão separados por quartos, d~
a borda de proteção de -im beliche
modo a evitar que aquêles que dão
será de material duro e liso, aprovado
serviço durante o dia se utilizem dos
- pela autoridade competente e não
mesmos camarotes dos' que dão sersusceptível de corroer ou abrigar l:>~,
viço à noite.
ehos ,

Parágrafo único. QuanulJ forem
usadas armações tubula- e,': para a.
construção de belíehes, serao comp:e..
tamente fechadas. sem perfurações
que possam dar acesso a bichos.
Art. 29. Cada beliche Lera um es·
sre.do de molas ou um enxergão de
molas, neste último caso ccbei to por
um colchão com enchímenro de material aprovado pela autorrdaue competente, que não seja de tia.ha nem
favoreça a localização de oíchos.
Parágrafo único. Sempre -lue um
beliche fôr colocado sôbre outro, um
fundo à prova de poeira, ifl .nadeíra,
de lona ou outro material auequarlo
será adaptado sob o estrajo ce molas
do beliche superior.
Seção IV
Do Mobiliário

Parágrafo único. Nos camarotes d~
uso coletivo será obrigatória a colocação de cortinas em cada um dos
beliches.
Art. 32. Todo o mobiliário sera
construído de material liso e duro
não susceptível de se deformar ou
corroer.
Seção V

no

Refeitório

Art. 33. Em todos os navios serão
instalados refeitórios, observadas as.
seguintes condições:
I - Nos navios de menos de 1 O'Ü'J
toneladas haverá refeitórios separados:

para o comandante e oficiais;
para os suborícíaís e pessoal subalterno;
II -, Nos navios de 1.000 ou mais
toneladas haverá refeitórios separados;
a) para o comandante e oficiais;
b) para os suhoficíaís do convés e
o pessoal subalterno do convés;
c) para os suboficiais das máquinas e o pessoal subalterno das máa)

b)

Art. 30. Os camarotes serão planejados e mobiliados de forma a facilitar a boa arrumacão e limpeza
e a assegurar um confôrto razoável
D.oS seus ocupantes.
§ 10 O mobiliário deverá incluir um
quinas.
armário para roupas destinado a cada
ocupante, com, no mínimo, 1,52 me§ 19 Os refeitórios a que se referem
tro de altura (5 pés) e uma trensas alíneas b e c do item II dêste arversar com 19,30 decímetros quadratigo poderão se destinar um, a todos (300 polegadas quadradas), com
dos os suborícíaís, e o outro a rode
uma prateleira e argolas para cao pessoal subalterno.
deado.
'
§ 29 Um único refleitório poderá ser
§ 2<> Cada camarote terá uma mesa , desttnado aos suboficiais e ao pessoal
ou escrivaninha de tipo rebatível ou
subalterno do convés e das máquinas,
corrediço, com assentos confortáveis,
se assim se manifestarem os armade acôrdo com as necessidades.
dores, ou .respectivas entidades sín-
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clicais, e as entidades sindicais de marítimos interessadas.
Art. 34. Nos navios de 5.00D ou
mais toneladas, havendo mais de ~
pessoas do serviço de' câmara, sera
instalado um refeitório separado, Nos
demais casos. não havendo refeitório
separado,. o pessoal do serviço de cámara terá direito de utilizar os refcitÓl'ios destinados aos outros gTtlposo
Art. 35. As dimensões e o matel'ial de tOCIOS os refeitórios deverao
ser suficientes para atender ao número provável ele pessoas que os utilizarão ao mesmo tempo, sendo as
mesas e os assentos do tipo aprovado nara aplicação em indústria
naval."
Art. 36. A autoridade competente
poderá modificar as disposições l'eferentles à acomodação nos refeitorios, na medida em que as condições
especiais existentes a bordo dos navios de passageiros o exigirem, atendendo-sê, entretanto, ao disposto no
Regulamento para a Construção de.
Navios de Passageiros.
Art; 37. Os refeitórios serão separados dos camarotes e o mais perto
possível -da cozinha.
Art. 38. Quando .nâo houver copas
com acesso direto aos refeítórícs, será
obrigatória instalação adequada »ara
a lavagem dos utensílios de mesa e,
também, armários para a guarda de
tais utensílios.
'
Art. 39, As partes superiores das
mesas e dos assentos serão de material resistente à umidade, sem rachadura e de limpeza fácil.
Seção VI

Das Arcas de Recreio
Art. ~O. Er{l todos os navios, num
convés desabrigado, haverá um ou
mais locais ao que a trípulacão poderá
ter acesso, quando não estiver em
serviço,' cuja superrícíe, ou superfícies, medirá 150 metros quadrados
(16,1 pés quadrados), para cada trípulamte que provàveimente ocupara.
ao mesmo tempo para os navios ate
3.000 toneladas brutas e 1,80 metro
quadrado (19,4 pés quadrados) para
os navios de mais de 3.000 toneladas

brutas.
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Art. 41. Haverá em todos os navios, locais de recreio, convenientemente localizados e mobiliados pardo
oficiais e para pessoal subalterno.
Nos' navios onde não fôr possível separá-los dos refeitórios, êstes serão
preparados e mobiliados de forma ü
criar ambiente recreativo .
Seção VIl

Dos Sanitários
Art; 42.: Serão instalados gabinetes
sanitários separados, distribuídos na
forma do art , 43 e na proporção miníma seguinte:
a) a bordo de navios d'e menos de
800 .tone ladas, 3 (três);
. b) a bordo dos navios de 80{) ou
mais toneladas, até 3.000 exclusíve,
(quatro);
,
c) a bordo dos navios de 3. DGO toneladas ou mais, 6 (sei.':);
d) a bordo dos navios onde os oficiais radiotelegrafistas ou operadores tenham um alojamento isolado,
as instalações sanitárias serão contíguas ou situadas nas proximidades.
Art. 43. As instalações sanítánas
para todos os membros da tripulação
(me não ocupam camarotes onde
hajam instalações sanitárias ser~o
distríbuídas para cada classe a razao
àe:
.
a) uma banheira e ou um chuveiro para oito pessoas ou menos;·
b) um· vaso sanitário para oito
pessoas ou menos;
c) urna pia para seis pessoas ou
menos.
§ 1. Q
Quando o número de pessoas de uma classe ultrapassar um
múltiplo exato dêste número em
menos da metade do número de pessoas indicado neste artigo, o exce'dente· poderá ser desprezado para
aplicação do presente dispositivo.
§ 2. Q Se o efetivo total da trípuIaçâo ultrapassar de 100 ou se se
tratar de navios de passageiros que
efetuem normalmente v1ãgens cuja
duração não ultrapasse de 'quatro noras, a autoridade competente poderá
autorizar a redução do número de
instalações sanitárias exigidas.
Art". 44. Será prevista uma distribuição de 30 litros de água doce, por
dia e por homem, para o pessoal das
máquinas e 20 litros, por dia e por
homem .para as
outras categorías,

*
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incluindo-se nestes totais a dístnbuicão de água destinada à lavagem
ele roupa.
Art. 45.
Em todos os locais comuns, destinados ao asseio índívídual haverá, pelo menos, uma torneirâ de água doce e uma de água
quente. ou um sistema adequado de
aquecimento de água.
Art. 46. As pias e as banheiras
serão de dimensões adequadas e ,de
material aprovado para aplicação de
indústria naval, de superfície lisa,
não suscetível de rachar. lascar ou
corroer.
Art. 47.
Todos os gabinetes sanitários terão ventilação direta do ar
livre, independentemente de qualquer
outro local do alojamento.
Art. 48. Todos os vasos sanítáríos
serão do tipo aprovado para aplicação em indústria naval e terão uma
forte descarga d'água, sempre em
condições de funcionamento e controlável individualmente.
Art. 49. Os canos de esgôto e descarga. serão de dimensões adequadas
e instalados de forma a reduzir ao
mínimo os riscos de obstrução e a
facilitar a limpeza.
\
Art. 50. As instalações sanitártas
destinadas a mais de uma nessoa
serão de acôrdo com as seguintes
prescrições:
_ a) os revestimentos do· piso serão
ce material durável aprovado para
aplicação de indústria naval, fáceis
d~ limpar e impermeáveis à umidade
e serão providos de um sistema ertcas de escoamento de água;
b), as anteparas serão de aço ou
outro material aprovado para aplicação de indústria naval e estanques
às águas até uma altura mínima de
23 centímetros (9 polegadas)
acima
do convés;
c)
os locais serão suficientemente
iluminados, aquecidos e ventilados;
d) os gabinetes sanitários ficarão
situados em local fàcilmente acessí..
vel dos camarotes e locais destinadas
ao asseio individual. sendo. porém,
separados; êles não terão comunicação direta com os camarotes nem
com passagem que constitua o único
meio de acesso entre camarotes e
gabinetes sanitários. não se . aplicando esta última disposição aos. localizados entre dois camarotes cujo número total de ocupantes não ultrapasse a quatro pessoas;

EXECUTIVO

e)
onde houver. mais de um VaBO
sanitário num mesmo local, serão 06
. mesmos convenientemente isolados
a fim de assegurar seu uso privado.
Art. 51. Em todos os navios haverá tanques, com dispositivo. de escoamento, que poderão ser instalados nos locais destinados ao asseie
individual, na proporção dos trípuiantes e da duração normal da viagem, num mínimo de 1 para 30 tripulantes, quando não fôr possível a·
existência de uma lavanderia se·parada.
\
~arágrafo único.
Os tanques serão suprtdos suficientemente de água
doce, quente e fria e, na falta de
água quente serão previstos meios
de aquecer a água.
Art. 52. A secagem de roupas sera
feita em compartimentos suficientemente arejado e quente, onde ha-.
verá adríças de roupas ou outros dispositivos para pendurá-las, separado
dos camarotes e dos salões de rcfeições.

Seção VIII
Da Ei1fermaria
Art. 53.
Nos·navios com tripulação de quinze ou mais homens e que
se destinem a viagens de mais de
três dias, será instalada uma enfermaria localizada de tal modo que
seja de fácil acesso e seus ocupantes
possam ser confortàvelmente
alojados e receber adequada atenção
em. quaisquer condições de tempo.
Art. 51. A entrada, os beliches, fi.
iluminação, a ventilação, o aquecimento e a instalação de água serão
traçados de forma a. assegurar o
confôrto e a facilitar o tratamento
dos ocupantes.
Art. 55. O número de beliches na
enfermaria será de um \ para cada
grupo de 40 pessoas ou fração, até
um máximo de ~V{) pessoas e, a' partil' déste último número, um leito
para cada grupo de ro pessoas ou
fração.
Art. 56. ,Os ocupantes da enfermaria disporão, para seu uso exctusívo, de gabinetes sanítáríos que farão parte da própria enfermaria ou
ficarão situados em proximidade
imediata.
Art. 57.
A enfermaria não será
usada senão para o tratamento eventual de doentes.
Art. 58. Todo o navio cuja tripulação não possuir um médico, de-
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verá estar provido de uma caixa de'
medicamentos do tipo aprovado pela
autoridade competente, acompanhada de instruções làcilmente compreensíveís.
.
seção IX
Dos

Escritórios, Mosquiteiros e Toldos

Art. 59.
Independentemente dos
camarotes. haverá, nos navios, espaços suficientes e convenientémentc
arejados, de fácil acesso, para pen-.
durar os írnpermeáveís.
Parágrafo único. A bordo de todo.'>
os na vias com mais de' 3.000 toneladas, será preparado e mobiliado. de
modo a servir de escritório, um local
para o serviço de convés e outro para
o servíco de máquinas.

Art. 60. A bordo dos navios que
tocam regularmente os, portos infe~
tados de mosquitos, haverá mosquiteiros apropriados para serem adaptados nas escotilhas, vigias e portas
que dêem para o convés desabrigadó .
.
Art. 61. Todo o navio que nave-

gar normalmente nos trópicos ou no
golfo Pérsíco será equipado com toldos para serem instalados nos conveses desabrigados, situados logo
acima do alojamento da tripulação,
bem como sôbre a, ou as partes, do
convés desabrigado que sirva de local
de recreio.
Art. 62. No caso de navios nas.
condições previstas no artigo 23 no
que diz respeito aos membros da trípuíação ali referidos, a autoridade
competente poderá;
modífícar as
eondíções fixadas nos artigos precedentes na medida do possível, a fim
de que possam ser levados em' consideração os hábitos e costumes naeíonaís, em particular e determinar
disposições especiais sobre o número
de pessoas que ocupam os camarotes,
refeitórios e instalações sanitárias.
Art. 63.
Os alojamentos. serão
]mantidos em estado de Iimpesa e em
eondiçôes habitãveis,' convariientas,
vedada sua utilização para armazenazem de mercadorias ou provisões
que não' sejam de propriedade de
'Seus ocupantes.
Parágrafo único. O comandante,
ou um oficial por êle designado para
este fim, .àcompanhado de um ou
mais membros da tripulação, ínspe-
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cíonará todos os alojamentos, pelo
menos uma vez por semana e registrará
resultados da inspeção.

os

CAPíTULO III
DA

FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES

Art. 64. sem prejuízo do disposto
nos artigos 3. o e 65, competira :15
Capitanias dos Portos a verírícação,
em qualquer época, do cumprimento
dêste Regulamento.
Parágrafo único. . As Capitanias
dos Portos, verificada a infração a
êste Regulamento, além de ohrígarem o armador às alterações ou reparos lavrarão auto na forma de
disposto no Capitulo X do Regule1menta para as Capitanias dos Portos,
aprovada pelo Decreto n.v 5.798, de
11 de junho de 1940.
Art. 65. Caberá às Delegacias de
Trabalho Marítimo a fiscalização dv
cumprimento das determinações déste
Regulamento. no que concerne à tn:1·nutenção, em benefício do tripulante,
do asseio, higiene, iluminação, ventilação e número de pessoas alojadas.
§ 1. 9
Verificada a infração, G
agente da fiscalização da Delegacia.
de Trabalho Maríttmo lavrará auto
de infração na forma do artigo ()::l~
da consouéacão das Leis do Trabalho, procedendo-se de acôrdo com o
estipulado no Título VII da referida
Consolidação.
§. 2- .9
Verificada, pelo agente de
físcalízaçâo ela Delegacia de Trabalho Marítimo, qualquer infração ~
dispositívo cuja- aplicação seja da.
competência da Capitania dos Portos, será a esta encaminha-do, por intermédio do Delegado, o têrmo de
fiscalização então lavrado.
Art. 66. As ínfracôes ao disposto
neste RegJlamento ~ serão punidas,
pelas Oapitanías dos Portos, com as
penalidades previstas no Regulamento para as Capitanias dos Portos.
aprovado pelo Decreto n.v 5.798, de
11 de íunho de 1940, e pelos Delegados de Trabalho Marítimo com ss
penalidades estipuladas no artigo 223
da Consolidação das Leis do Tra~
balho.
'

Rio de Janeiro. em 2 de junho de
1959. - Jorae do Paço' Matoso Maia.
- Lúcio Martins Meira.
Eernanâo 'Nóbrega.

A'T.OS

DEORETo NQ 46.131 JUNHO DE

DE

3

DO

PODER EXECUTIVO

DE

1959

Regulamenta a concessão das gratificações previstas no art, 145, itens
V e VI da Lei. n 9 1. 711, de 28 de
outubro de 1952, aos servidores que
exei çam. cargos ou funções relacionados com o serviço da engenharia,
no Serviço Público Federal e nas
autarquias, e àá outras providéncias,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, deereta:
Art. 1~ Aos' ocupantes de cargos ou
funções relacionados com o serviço da
engenharia, no Ser/iço Público Fede1'<:1" e nRS autarquias, poderá o ser concedidas as gratificações previstas no
art , 145, itens V e VI. da Lei nv 1.711.
de 28 de outubro de 1952, calculadas
sõbre o respectivo vencimento ou salário, até o máximo de 30%. pelo exercicio em determinadas zonas ou locais, e até o máximo de 4."()%, pela
execur ( de trabalho de natureza especial; com risco de vida ou saúde.
Art. 29 As gratificações poderão sei'
con., .. dietas ao servidor que, no desempenho de atribuições inerentes a
seu cargo ou funç~o:
! - tenha exercício em ou se afaste
eventualmente para:
a) zona ou local afastado do centro urbano:
b) zona ou local insalubre.
II - a) tenha contato habitua! e
direto com material que possa ser- nocivo 2. vida ou saúde;
b) trabalhe,
habitualmente, em
condições ou situações que possam
oferecer p2rigo 2, vida ou saúde.
I Art. SI? A gratífícaçâo de que trata
o ítem. II do artigo anterior caberá
somente quando o rísco à vida ou à
saúde fôr de caráter permanente.
Art. 4" As vantagens estabelecidas
neste decreto somente serão pagas ao
servidor que estive:' no efetivo exercício de atividade própria do seu cargo ou função, atribuída em Lei ou
R~guhmento ,
§ I'? O servidor não fará jus à gratWcl1çâo durante Quaisquer afastamentes do efetivo exercício de suas
3,t1·ib1..ür.6e~;, exceto !lOS casos:
a) de férias, se no ano anterícr
tiver exercído as atívídades do cargo
O" funç3.o, percebendo gratificação a
que se refere êste decreto;
!n de licença concedida em consecuéncta C~, doenca Profissional ou acídente em serviço- .

C)
de afastamento em virtude de
casamento ou em virtude de falecimento de cônjuge, fi~hos, pais ou

irrnáos ,
.
§ 29 As gratificações serão pagas

base da Irequôncia mensal do servidor"
Art. 5° Continuarão a ser pagas as
gratificações previstas neste decrete
ao servidor que fôr nomeado ou designado para exercer cargo isolado
de provimento em comissão ou fU!1Ç2.0 gratificada, cujos exercícios sejam
privativos de ocupante de cargo ou
f'.H1cão de engenheiro.
Fârágrafo único Na hipótese dêste
artigo, o cálculo da gratificação será.
feita n: base do pa, ão da vencimento
do cargo efetivo ou da referência d~
salário da função.
Art G'? A iniciativa da proposta das
gra tificaçóes de. que trata êste decreto cabe ao dil'ig'ente da repartíçâo,
serviço ou autarquia,
~ 1Q Ao formular a proposta, 2L autoridade a que se retere êate artigo
indicará, minuciosamente. as razões
que a justificam em face dos têrmos
dêste decreto.
§ 29 A seguir, a proposta, quando
se referir ao item L' alínea b, e ao
item lI, do art. 29 dêste decreto, será
encaminhada ao Departamento Nacíonal de Saúde, do Ministério dI.
Saúde, que sôbre ela emitirá parecer
individual e círcunatancíado, do qual
constarão obrigatoriamente:
a) a insalubridade da zona ou local;
b) se o risco é de vida ou saúde;
C) se o risco é imediato ou remoto:
d) a média diária de horas em que
é executado. o trabalho do qual decorre o risco; e
e) os meios de proteção adotados
para evitar os riscos e a eficácia dos
mesmos .
. § 3 Q O parecer de que trata o parágrafo anterior concluíra se a ínsalubri,tladc ou o risco são de na tureza
permanente e, no caso afirmativo, (;
Departamento N~cional de Saú.de proporá o quamiasm. da gratírícacão a ser
atribuída ::',0 serv, -r, dentro dos limites estabelecidos no art. 1<; dêste decreto.
.
§ 49 O expediente do Departamento Nacional de Saúde será submetido,
a seguir.xcom o parecer conclusivo do
Departamento Administrativo do Serviço p,!l)lico, ao Presidente da Rep'.1blíca
~ 59 Quando a proposta tiver rundaroento no item r. alínea a, do artigo 29 dêste decreto, será submetida
to. decisão do presidente da República.
'r -

Aros DO PODER ExECUTIVO

por intermédio do Ministro de Estado
da viação e Obras Públicas.
Art, 79 O pagamentc das gratíflcaçôes previstas \ neste decreto será
efetuado através dos recursos constantes da rubrica orçamentária própria.
Parágrafo único. Quando não díspuser de 'rubrica orçamentária específj~a a repartiçào ir,j-,er'
vda devera
provídenciar o pedidt"' de abertura do
respectivo crédito adicional.
Art. 8<> A concessão e a perda dos
beneficios a cue se refere êste decreto
serão sempre efetivadas' mediante
portaria. individual ou coletiva, do
dirigente do ãigão de adminístracào
direta ou autárquica, após processamente aprovado pelo Presidente da
RepúblIca.
Art. 99 A atríbuiçâo ao servidor d.e
encargos diversos daqueles que justif'icarn a concessão das gratítícações
de que trata êste decreto:
a) nos casos do art
2(J. item. r. alínea b, e item lI. dêste decreto" deverá ser comunicada ar. Dapartamento Nacional de Saúde" para que êste
verifique se deverá ser mantida ou não
a gratificação em causa. emitindo parecer individual e circunstanciado;
b) no caso do art. 2.°, item I, alínea
a, dêste decreto, a comunícacâo será
feita ao dirigente do órgão de administração direta' ou autárquíca, que
decidirá' sôbre a manutençâo, ou não,
da gnJ,tj[jcação concedida.
Art,' 10. As gratificações serão deviÔ:r:.s a partir da data de publicação da
'pDrtaria de concessàu.
Art , 11. A~ gratificações a que se
retere êste decreto nâo serão computadas para efeito da. concessão de
quaisquer vantagens, e nem serão Inccrporadas ao vencimento ou salárto.
p,wa quaisquer efeitos. inclusive cálculo de- provento de aposentadoria e
disponibilidade.
Art. 12. compete ao respectivo 61'[':
de pessoal. sob pena .de responsabilidade, tiscalízar o pagamento das
-gratificaçõe::;, <.'-(~ acôrdo com os requi-sitos estabelecidos neste decreto, e
pro:..ídencíar sua imediata suspensão
nas hipóteses previstas neste decreto.
Art. 13. As vantagens concedidas
neste decreto não poderão ser percebidas cumulativamente, nem ao mes.mo tempo que outras quais qU81' gratíficaçôes de natureza idêntica_
Art. 14. Os órgãos de pessoa! encazmnnart o, no p . . azo de 61J csessenta)
dias a contar da vigencra ~12:-;~e .leereto, ao Departamento Nacional de

Saúde os elementos necessários à revisão das gratificações já. concedidas.
Art. 15. ítste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições
em centrá.. .o .
Rio de Janeiro, em 3 de junho de
1959; 138 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUnITSCHEK

CyriZlo Júnior
Jorge do Paço tnatoso
Maia
Henrique Lott
Franctsco N eçrão fÜ'J
- Lima
Lucas Lopes
Lúcio M eira
M m'iQ M eneohetti
-Ctouis Soloruio

Fernando Nóbrega
Francisco ae Mello

Màrio Pinotti

DECRETO N'? 46,132 JUNHO DE 1959

DE

3

DB

Concede o abono provisório aos
servidores do Instituto Nacio1UJ!F;
de Imigração e Colonização.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no §) l '
do art. 29 da Lei n() 3.531, de 19 de
janeiro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do Instituto Nacional de imigração e Colonização o abono provisório concedido
pela Lei nl) 3.531, cse 19 de janeiro
d'

1b59.

Art. 29 Para o fim previsto no artigo
anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto nl) 45.359, de
28 de janeiro de 1959,
Art. 39 As vantagens financeiras de
que trata êste Decreto serão pagas a
partir de 19 de janeiro de 1959.
Art. 49 O abono de qUe trata êste
decreto correrá à conta do crédito
especial aberto pelo Decreto númei.
45.423, de 12 d,e fevereiro de 19'59.
Art. 59 Ê.:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dísposíçôes em contrário .
Rio de Janeiro, em 3 de junho de
1959; 138<> da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

344

ATOS DO PODER

DECRETO

N.O 46. 133
.JUNHO DE 1959

Concede à

« Aerolíneas

DE

4

DE

Argentinas"

auiorização para continuar a jun'cionar na República.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a Empr'êsa de
Estado "Aerolineas Argentinas" €,
usando da atribuição que lhe confere
o art. 87, inciso I, da Constituição
Federal, e nos têrmos do Decreto número 35.5-14, de 1~ de maio de 1954,
decreta:
Art. 1.0 ~ concedida à "Aeroííneas
Argentinas', Emprêsa de Estado, com
sede em Buenos Aires, República Argentina, e que funciona no País em
virtude do estabelecido nos Decretos
ns. 22.144, de 21 de. novembro de
1946, 29.588, de 14 de maio de W51
'e 37. 85{), de. 2 de setembro de 1955,
autorização para continuar a funcionar na República, como pessoa jurídica de direito privado, constituida ce
acõrdo com a Lei argentina n.O 13,653.
de 30 de setembro de .1949, e Decreto
n.O 26.100, de ,7 de dezembro de isso,
com as modífieaçôes estatutárias yrevistas pelos Decretos ns. 6.136, .íe 5
de abril de 19-56, 11. 522, de 2 de julho
de 1956 e 4:.678, de 7 de maio- de 1957,
e constantes dos novos estatutos aprovados por êsse último decreto do Govêrno da República Argentina, com o
capital declarado de Cr$ 500, Ü{)O,OO
(c_uinhentos mil cruzeiros), destinados - às suas operações no Brasil, ficando a aludida emprêsa obrigada a
cumprir integralmente as leis e :reQ'ulamentos em vigor no Brasil, ou
que venham a vigorar, sôbre o objeto
da referida autorização, A êste Decreto acompanha a tradução .iíícial
das resoluções, leis e decretos que
contêm as alterações
estatutárias
apresentadas.
Art. 2.0 Ficam ainda estabelecidas
as _seguintes eondições:
I -:- A "Aerolíneas Argentinas" é
obrigada a manter, permanentemente. um representante geral no Brasil,
com plenos e ilimitados podêres para.
tratar e derínítívametne roesolver as
questões que se suscitarem quer com
o Govêrno, quer com particulares. podendo ser demandado e receber citação inicial pela Emprêsa.
II - Todos os- atos nue a emneêsa
praticar no. Brasil ficarão sujeitos
unicamente ~s leis e 'regulamentos e

EXECUTIVO

à jurisdição dos tribunais judícíáríos
e admínístratwos brasileiros, sem ;'lue,
em tempo algum, possa a referida
Emprêsa recIam ar ('Ualquer exceção
ou imunidade fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão
servir de base- a qualquer reclamação.
III - A sociedade não poderá tealízar no Brasil quaisquer 'dos seus
objetivos, ainda mesmo constante dos
seus Estatutos, mas que sejam nrtvatívos de emprêsas nacionais e v edados' às estrangeiras, sendo que só poderá exercer os que dependam de
prévia permissão governamental, depois de obtê-la e sob as eondíçes em
que fôr concedida.
IV - Fica dependente de autorizacão do Govêrno, para -ereíto de tuncionamento no Brasil, qualquer alteracão nue a sociedade tenha de fazer
nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-á cassada a autorização
para funcionar na República se infringir esta Cláusula.
V - A presente autorização é dada.
sem prejuízo de achar-se a empresa
sujeita ás disposições legais vígentes;
especialmente as referentes às emprêsas comerciais.
VI - A infração de qualquer das
cláusulas para a qual não exista cominação especial, será ounída com a
multa de dezmü cruzeiros
' ..
(Cr$ 10.000,(0) a. cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 50, ono.om, sendo que, emC2.S0 de reincidência, poderá ser cassada a autorização concedida pelo
Decreto. em virtude do qual for-am estabelecidas as presentes cláusulas.

Rio de Janeiro, 4 de junho de :959;
138.0 da Independência e 71.° da Re--

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo

DECR.ETO N. o 4$ .134 JUx.I-IO DE

DE

4

DE

1959

Concede reconhecimento aos cursos de'
letras neolatinas e pedagogia da Faculdade "Auxilium" de Filosofia, Ciências e Letras.

da

O presidente
República, usando .
da atríbuícão que lhe confere o artig()
87, item I da Constituição, e nos têrmos do artigo 23 do Decreto-lei n.v
421 de 11 de maio de 1938, decretar

Artigo único. f: concedido reconhecimento aos cursos de letras neolatinas e pedagogia da Faculdade «AuxíIíumv de 'Filosofia, Ciências e Letras
mantida pela Congregação das Filhas
de Maria Auxiliadora e situada em
Lins, no Estado de São paulo.
Rio de Janeiro, -4 de junho' de 1959;
138. 9 da Independência e 71./? da República.
JUSCELINO KUBITSCHE:K.

didática da Faculdade de Filosofia
Universidade da paraíba, mantida
pelo Govêrno do Estado e situada em
João Pessoa.
Rio de Janei,ro, 4 de junho de 1959;'
1381;1 da Independência e 71 ~ da.
República.

na

JUSCELnlO

KmlITscHEK

Clóvis Salgado

Clóvis Salgado. '

DECRETO N'? 46. 137 DECRETO NQ 46.135
JUNHO DE 19'59

DE

-4

DE

Concede reconhecimento ao curso de
auxüiar de enfermagem da Escola
âe Auxiliares de Enfermagem Sagrado Coração de Jesus.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo
87, item I, da Constituição, e nos têr-""
mos do art. 14 da Lei n Q 775, de 6 de
agôsto de 1949, decreta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento ao curso de auxiliar de enfermagem da Escola de Auxiliares de
Enfermagem Sagrado Coracão de Jesus, mantida pela Irmandade da S~nta
Casa. de Misericórdia de Marília e sítuada em Marílía no Estado de São
Paulo.
Rio de .raneíro, 4 de junho de H159;
1389 da Independência e 'l1/? da República.
~
JUSCELINO

DE

4

DE JU~Ho

Aprova o Estandarte do 6Q Batalhão
de Infantaria da Polícia Militar do
-Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constrtuiçâo, decreta:
Art. 1ÇI. Fica aprovado o Estandarte do 69 Batalhão de Infantaria da
polícia Militar do Distrito Federal,
cujo simbolismo e características constam da exposição descritiva que com
êste baixa, assinada pelo Ministro de
'Estado da Justiça e Negócios -Interiores.
Art. 29 • :tl:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
RIo de Janeiro,
4 de - junho de
1959, IS8i? da Independência e 719 da
República.

em

JUSCE,LlNO KU13ITSCHE"K

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO N9 46.136
4: DÊ ·JUNHO DE 1959

DE

1959

Cyrillo Júnzor
DN

Concede reconhecimento aos cursos
de filosofia e didática da FaCULâaae de Filosofia da Universidade
da Paraíba.

o Presidente da Reuública, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87,· item I, da oonstituícão,
..e nos. têrmos do artigo 23 do Decreto·
lei nÇl 42-1, de 11 de maio de 19,38, decreta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento aos cursos de filosofia e

ESTANDARTE DO 69 BATALHA0
DE INFANTAR!A DA POLíCI.A
:MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
., EXPOSIÇÃO

DESCRITIVA

Das características

Art. li? O Estanda.rte do 5i? Batalhão de Infantaria da Polícia Militar
do Distrito Federal é uma peça simhólica representativa dessa Unidade da
Corporação, cujo uso nas 'diversas situações do cerimonial será feito nos
moldes dos estandartes congêneres das
Corporações Militares, aos quais e
equiparado para todos os fins.

Aros
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DECRETO' N' 46.138 JUNHO DE 1959

Do feitio

Art. 2Q. O Estandarte terá as se...
-guíntes característícas i.
I _. de forma. retangular de 1,60 x
1,15 metros, montado em haste cilín.dríca com ponteira e canto de metal
cromado, sendo confeccionado em taiIe azul-celeste e a haste forrada de
gorgorâo -de sêda da mesma côr levando, enrolado em' espiral de passo
igual a sete (7) centímetros, um .galão dourado de-um (1) centrrnetro de
largura e, prêso à ponteira, um laço
de fita azul-natíer de dez (lO) centímetros de largura, com .duas pontas
pendentes, ambas com franjas doura'das nas extremidades, e ostentando
em caracteres prateados, uma destas
pontas a ínscricâo: Polícia Militar do
Distrito Federal e a outra _ponta a
ínscríção: 69 Batalhão de Infantaria,
sendo a roséta do lado em forma de
três cõres circulares concêntricas e de
raios diferentes, dando a seguinte seqüência de côres de dentro para fora:
azul-natíer, amarelo-ouro e vermelho:
I

TI - o estandarte propriamente dito
terá uma barra de faile vermelhosangue, de quinze (5) centímetros,
ern todo o contõrno do retângulo;
In - ao centro, em vermelho-sangue acha-se estamnado o escudo Inglês de quarenta e cínco (45) centímetros de altura por trinta (30) centímetros de. largura, distanciados quinze
(15) centímetros, seus
extremos de
altura, da barra vermelha;
IV - na parte de cima do escudo
inglês nota-se uma aguía romana, com
as asas abertas e o bico para a direita
do observador e sustentando em suas
g:3,rras o nv 6, em côr prateada. Abaixo do nv 6, vê-se o emblema da Infantaria com os fuzis em côr natural,
marrom, tendo no seu cruzamento a
cabeça de um cão pastor alemão.
Sob a cabeca há uma faixa branca
com os dizeres: "Altivez e Fidelidade",
em caracteres dourados;
V - no espaço interior, compreendido entre o escudo inglês e a barra
. vermelha, em estilo de elípse, porém
sem se tocarem, notam-se as seguintes
inscrições, em letras prateadas de dez
(lO) centímetros. na parte superior:
Policia Militar, na parte inferior: 9
de outubro de 1924.
Rio de Janeiro, em 4 de junho de
1959. -- Cyrillo Júnior.

DE

4

DE

Concede ao Bureau tnternationat d~
L'Edition Mécanique
(B.LE.M.'
autorização para funcionar no Bra-

sil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição, decreta:
Art. lI? E' concedida ao "Bureau
International de L'l1:dition Mécanique", sociedade civil de fins econômiCOS, com sede em Paris, França, autorização para funcionar no Brasil, de
conformidade com os estatutos que
acompanham êste decreto,
Art. 2° Qualquer altera.çâo que a.
sociedade proceder nos respectivos
estatutos deverá ser previamente
aprovada pelo G-ovêrno, sendo-lhe
cassada a autorização constante do
artigo anterior, se infringir êste dispositivo.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 195~,
1381? da Independência e 7lQ da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

CyràZo Junior.

DEORETO NQ 46.139
JUNHO DE 1959

"CE

4

DE

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Moços de sorocaoo;
com sede em Sorocaba, Estado de
São Pal!lo.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO NQ 46.140
JUNHO DE 1959

DE

nectara de utilidade pública a

4

DE

Mat'~l'- .

nuiaâe de Campinas, com sede em
Campinas, Estado de São Paulo.

. Ainda não .foi nublícado no Diário
Oficial por falta -d~ pagamento.
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DECRETO NC?

4~

.J~.dO

,141
DE

DE

5

DE

19M

Abre, ao Poder Judiciário - Justiça
do Trabalho, . o crédito especiat de
Cr$ 614, 928,O() para o fim que especifica.
.

Art. 2° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re'vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro', em 5 de [unho de
1959~ 1389 da Independência e 719 d~
República.
JUSCELmo

o

Presidente da República, usando
<la autoríaacão contida no art 31.l da
Lei. nO 3. 4~tô, de 10 de dezembro de
, 1958, e tendo ouvido c Tribunal de
Contas, nos têrmos do art./93 do'Regulamento Geral' de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1':1 Fica aberto ao Poder Judiciário Justiça do Trabalho. o
crédito especial de Cr$ 614.928,00
(seiscentos e quatorze mil e novecentos e vinte e oito eruzeiros) , para
.atender às despesas decorrentes da
mesma Lei nl? 3.486.
Art. 21,\ 1tste decreto entrará. em
vigor na data .de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rjo de .raneíro, em 5 de junho de
1959; 1389 da Independência e 71':1 da
República.
JUSCELINO

curuto

KUBI'rSC1IEK.

Júnior.

S. Paes de Almeida.

DECRETO

N9

4l.i.142

JUNHO

DE

DE

5

DE

19'53

Abre, ao Poder Ju-iiciério
Justiça
Eleitoral
Triburuil
Regional
Bleiioral de Goiás, o crédito especial de Cr$ 3'Ü'O. COO ,CO / para o fim
que especifica.
..

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei n 93.514,
de 3C de dezembro de 1958, e, tendo
ouvido o Tribunal de Contas, nos
têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, deereta:
Art. 19 Fica aberto ao Poder Judiciário - J'ustiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o
crédito especial de Cr$
3(}(), 000,00
(trezentos mil cruzeiros), para atender, no corrente exercício, às despesas decorrentes da execução da Lei
3.514, de 3.Q de dezembro de 1958.

KUBITSCHEK.

Cyrillo Júnior.
S.

Paes de Almeida ..

DECRETO N'? 46.143
JUNHO DE 1959

DE

5

DE

outoraa

concessão à Rádio Socieãa»
de Educadora Cariri Limitada para instalar uma estação radiodifusora.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o'
art. 87, n 9 I. da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Sociedade' Educ~dora Cariri L.i.mitada e
tendo em VIsta o disposto no art. 5~.
nv XI!, da mesma Constituição, deereta:
Art. lO? Fica outorgada concessão
à Rádio Sociedade Educadora CarirI Limitada, nos têrmos do art. 11 do
Decreto n9 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer. a titulo precario, na cidade de Crato, Estado de
Ceará, sem direito de exclusividade,
uma estação de ondas tropicais. destinada a executar serviço de rádiodifusão.
Parágrafo único. O contrato' d~
corrente de.'ita, concessão obedecera
as olâusulas que com êste baixam,
rubricadas rselo Ministro de Estado dos' Negocias da Viação e Ob~'as
PúbHcas, e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a cauta?
-da data da publicação dêste decreto
no Diário Oficial> sob pena de ficar
sem efeito, desde logo, o mesmo
decreto.
Art. 2Çl He-<lo:mm-se as dísposicôes
em contrário
Rio de .rancíro, 5 de" junho de
1959; 138'? da Independência e 71.
da Repúbl1ca
JUSCELINO

KUEITSCI-IEIt.

Lúcio Meira.
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DECRETO NQ 46,144 JUNHO DE 1959

DE

5

DE

Reti/ü;a o art. 19 do Decreto 1úímero 44.763, de 27 de outubro de 1958.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRJETO NQ 46.115 JUNHO DE 19'59

DE

5

DE

Retifica o art. 1Ç! l~o Decreto número 44.955, de 1 de dezembro ele
1~58.

o Presídente da R.epública, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da. Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1. bss de 29
de janeiro de 1'94ú (Código de Minas) , decreta:
Art. 1Q Fica retificado o art. 1Q do
decreto número quarenta e quatro
míí novecentos e cinqüenta e cinco
(41.955), de um (1) de dezembro de
mil novecentos e cinqüenta e oito
(1958), que passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão
brasileiro Chaffyr Ferreira a lavrar
minério de ferro em terrenos de sua
propriedade, no lugar' denominado
Granja Corumi, distrito e município
de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, numa área de doze hectares
e trinta e nove ares e quarenta e seis
centiares
(12,3946 Ha),
delimitada
por um polígono "irregular que tem
um vértice a duzentos e cinqüenta e
quatro metros e dezenove centímetros (254,19m) no rumo verdadeiro
de vinte e quatro graus e seis minu~
tos - nordeste CW? 05' NE), do Pico
Belo Horizonte e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comnrrmentos e rumos verdadeiros: sessenta. e um metros -e trinta centímetros
(61,3'Üm), oitenta e nove graus e vinte e seis minutos noroeste (B9~1 26'
NW); duzentos e seis metros e quarenta e cinco centímetros (2Q;645m)
cinqüenta e um graus e quinze minu-'
tos noroeste (519 15' NW) duzentos
e noventa e seis metros e vinte centímetros (296,20m), treze graus e
doze minutos nordeste (13Ç! 12' NE)·
trezentos e dezesseis metros e q~laren~
ta centímetros (316,40m), cinqüenta e
nove graus e trinta e cinco mínutos
nordeste (.5~~ 35' NE); cento e sessenta e três metros (l63m), um grau

sudeste (lo SE); oi~enta e dois me~
tros e vinte e cinco centímetros
(82,25m), zero grau e cinqüenta e
oito minutos sudoeste (0<:158' SW) : vinte e nove metros e dez centímetros
(29,lOm), zero grau e trinta e oíto
minutos sudeste (O'?38' SE); dezenove
metros e dez centímetros (19 10m)
vinte e um graus e onze minut~s su:
doeste (21l? 11' SW);' trinta e seis
metros e dez centímetros (3·6,1o!}m),
trl.nta e sete graus e cinqüenta e dois
,mmutos sudoeste (379 52' SW)· trinta e dois metros e setenta e' cinco
centímetros (132,75m), trinta e um
graus e trinta e cinco minutos sudoeste (319 35' SW); vinte metros e
quarenta e cinco minutos C20,45m) ,.
três graus e cinqüenta minutos sudoeste (-3 0 50' SW); vinte metros e
oitenta centímetros ('2'O,SOm), dezesseis graus e oito minutos sudoeste
(16Q 8' SW); trinta e cinco, metros
e quarenta e cinco
centímetros
(35,45m), oito graus e quarenta e
nove minutos sudoeste (8C:> 49'· S,\;V);
vinte e três metros (23 m) , quatorze
graus. e cinqüenta e seis minutos
sudoeste (149 5'5' SW); vinte e trêsmetros e sessenta centímetros. , ..
(23,60m), vinte e sete graus e cinqüenta e sete minutos sudoeste
(27 9 57' SW); onze metros e oitenta e cinco centímetros (1l,85m), cinco graus e quarenta e dois minutos
sudoeste (5 Q 42" SW); trinta e nove
metros e vinte e cinco centímetros
(39,25m) , quarenta e. três graus e
dois minutos sudoeste (43 9 Ü'2' swi :
dezoito metros e oitenta centímetros
(lS,SOm), vinte e sete graus e quarenta e dois minutos sudoeste
(27(l 42' SW); vinte e seis metros
(2tim) , dois graus e vinte e um minuto .sudoeste (2') 21' SW); treze metros e trinta e cinco centímetros
(13,35m), dezessete graus e um mnnuto sudoeste (17Q l' SV'l); dezessete
metros e cinco centímetros 07,05m).
zero grau e cinco minutos sudeste
({lQ 5' SE).
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita ao
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30,. 23~, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência, na jazida, como
associado, de qualcuer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias diseríminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamen-
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to da taxa prevista pelo art. 31, parágrafo único, do Código de Minas. e
será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de junho de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO" KUBITSCHEK.

Mario !ri eneghetti .

DECRETO NÇl 46. 146
JUNJIO DE 1959

DE

5

DE

Concede a Irmãos Cioccari t.imitnâa
autorização para
funcionar como
emprésa de mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985 de
29 de janeiro de HI4.0 (Código de Minas). decreta:
Artigo
único. E'
concedida a
Irmãos Cioccari Limitada, constituída por contrato arquivado' sob número BCl. 039 e alteração sob número
100.194 na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, com sede
na cidade de Caçapava dó Sul, auto-rização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, em 5 de junho de
1959; 1389 da Independência e 71 9 da

República.

.

JUSCELINO

KUBITSCHEK .

M ária M eneghetti .

'DECRETO NQ 46. 147
JUNHO DE 1959

DE

5

DE

Autoriza o Govêrno do Estado do Pará a pesquisar ouro. no município
de Párto de Móz, Estado do Pará.

. Ainda não foi publicado no Diãrio
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N.9 415.148 JUNHO DE 1959

DE

5

DE

Renoua o Decreto n. 9 40. OB5, de 9 de
outubro de 19S{).

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n,v I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Ieí n.? 1.985, de 29 de janeiro de 1940, (Código de Minas), decreta;
.
Art. V? Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um ano (1), nos termos da letra b, do art. Ll? do Decreto-lei. n,v 9.605 de 19 de agôsto de
194,5, a autorização conferida à Sociedade de Mineração Pi tanguj Ltda ,
SOMPIT pelo decreto n.i? quarenta,
mil e noventa e cinco (40.095), de
nove (9) de outubro de mil novecentos e cinqüenta e seis (1956) para pesquisar minério de manganês no' Município de Saúde, Estado da Bahia.
A presente renovação que será uma
via autêntica dêste Decreto, pagará a
taxa de quatro mil cruzeiros (Cr$
4. ÚOI},{){)
e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Producâo Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1&59;
138 9 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DEORETO NQ 46 .149
JUNHO DE 1959

DE

[)

DE

Altera o art. 1.9 do Decreto n.(J 16.628,
de 2() de setembro de H!44.

O presidente da República, usando
. da atribuição que lhe confere o art.
87, n,v L da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.i) 1. 985, de 29 de janeiro de 1940, (Código de Minas), decreta: '
Art. 1.<:1. Fica alterado o artigo primeiro (l.'!) do Decreto número dezesseis mil seiscentos e vinte e oito
(16.628), de vinte (20) de setembro
de mil novecentos e quarenta e quatro
(1944), que passa, a ter a seguinte redação: Fica autorizada a socied~de de
Mineração Carbonífera União Ltda. a
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lavrar carvão mineral, numa área de
mil cento e sessenta e um hectares e
oitenta e oito ares 0lt31,88 ha) compreendendo os lotes coloniais números
",inte e seis (2$), vinte e oito (28),
trinta (30), trinta e dois (32), trinta
e quatro (34), trinta e cinco (35),
trinta e seis (3ti), trinta e oito (38).
trinta e nove (39), quarenta (40), quarenta e dois (42), quarenta e quatro
"(44), noventa e nove (99) a cento e
dezessete (117), cento e dezenove (119),
cento e trinta e nove (139) cento e
trinta e nove A (139-A), "Cento e quarenta (140), cento e quarenta A (140A), cento e quarenta e dois (142),
cento e quarenta e trés (43); cento
e quarenta e três A C..43-A), cento e
quarenta' e quatro (144), cento e quarenta "e cinco (145), cento e quarenta
e sete (147), cento e quarenta e oito
(148), a cento cinqüenta e um (51),
cento e cínqüenta e sete (157), f: cento e cinqüenta e oito (158), no lugar
denominado Morro da Miséria, distrito e município de Críciúma, Estado
de santa Càtarina.
Art. 2.Q • A presente alteração do
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa. prevista pelo Código de Minas e será transcrito no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Aort. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1959;
138~ da Independência e 71Q da Re~
pública.
l

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.I:! 4.6.150 JUNHO DE

DE

5

DE

1959

Renova o Decreto n,9 40.093, de 9 de
outubro de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere -o art.
87, n.1:! r, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n,v 1.985, de 29 de janeiro de 1940, (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têrmos da letra b do art. 1Q do Decretclei n. Q 9.6'05, de 19 de agõsto de 1946,
a autorização conferida à sócíedade de
Mineração pitangui Ltda. "SOMPIT"

pelo Decreto número quarenta mil 6'
noventa e três (40.093), de nove (9)
.de outubro de mil novecentos e cinqüenta e seis (1956), para pesquisar
mínerio de manganês no municípío der
Saúde, Estado da Bahía,
Art. 2<,1 A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste decreto",
pagará a taxa de dois mil e seiscentos
cruzeiros (Cr$ 2.600,O{)) e será transcrita no lívro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
A-rt. 3.9 Revogam-se as dísposiçôes.
em contrário
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1959:
138 9 da Independência e 719 da Re-·
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N'Q 46.151 JUNHO DE 1959

DE

5'

DE

Autoriza o Gouêrno do Estado do'
A mazonas a pesquisar ouro no município de Maués, Estado do Ama·Zonas.

Ainda não foi publicado no Diário,
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N.Q

4()

JUNHO· DE

152 1959

DE

5

DE

Renova o Decreto" n.'? 4-0.073, de 8 de
outubro de 195'6.

O Presidente da República, usando"
da atribuição que lhe confere o art.
87, n,v r, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n,v 1. 985, de 29 de ianeiro de 1940, <Código de Minas), de- ,
ereta:
Art. 1Q Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de 1 ano, nos têrrnos da
letra b do art. 19 do Decreto-lei número 9'.605, de 19':'3-46, a autorizaç-ão
conferida à sociedade de Míneração-'
Pitangui Ltda. SOMPrT pelo Decreto
número quarenta mil e setenta e três
(40.073), de oito (8) de outubro de
mil novecentos e, cínquenta e seis,
(1956), para pesquisar minério de
manganês, no Município de Saúde.
Estado da Bahia..
Art. 2º A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste decreto,
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DO

pagará a taxa de dois mil e quinhentos
eruzeíros (CT$ 2.500,(0) e será transcrita no livro próprio da Divisão de
Fomento ela Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
A'1't. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1959;
1389 da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N° 46.153 JUNHO DE 1959

DE

5

DE

Autoriza o Govêrno do Estado do Pará a pesquisar ouro, no município
de Pôrto de Móz, Estado 40 Pará.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N° 46.154 iUNHO DE 1959/

DE

5

DE

Autoriza o Govêrno do Estado do Pará a pesquisar ouro no município
de Pôrto de M6z, Estado, do Pará.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO

N.9 46.155 JUNHO DE 1959

DE

5

DE

'Autoriz(f- o cidadão brasileiro octavio
S. Rolim a lavrar caicàrio no municipio de Apiai, Estado de São »ouio.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
ffl, n,v I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n. 9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. l,Q. Fica autorizado o cidadão
. brasileiro Octavio S. Rolim a lavrar
calcário, em terrenos de sua propriedade e outros no lugar denominado
Serrinha, distrito de Itaoea, Município de Apiai, Estado de São
Paulo, numa área de duzentos e
quarenta e nove hectares e setenta e cinco ares (249,75 ha) , delí-
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mítada por um triângulo que tem um
vértice a cento e. dez metros (110m)
no rumo verdadeiro vinte e nove graus,
vrnte e seis minutos sudeste (299 26.
SE) do centro da travessia da estrada
velha Apíaí-Itaoea no ribeirão Palmí- '
tal e os lados, a partir desse vérttce..
os seguintes comprimentos e rumos ver
dadeiros- dois mil e setecentos n~e
tros (2. 700m), setenta e quatro graus.
cinqüenta e seis minutos sudoeste ....
(74956' SW) ; dois mil cento e dez metros (2. 110m) , quarenta e oito graus.
cinqüenta e oito minutos sudeste .....
(489 53 SE), dois mil e quinhentos
metros (2.5{)Qm), vinte e sete graus
quatorze minutos nordeste (27Ç1 14' NE) .
Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo
único do art , 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas..
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovadopelo Decreto n.t? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a.
existência, na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que serefere o art .. 2.9 do citado Regulamen-to ou de outras substâncias discrimi~
nadas pelo Conselho Nacional de Pes-quisas.
Art. 2,9 O concessíonárío .da autori-zação fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Municipio, em cumpri-menta do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art, 3.(> Se o concessionário da aurízaçâo não cumprir qualquer das abri-- .
gações que lhe incumbem.' a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 88,·. do código de Minas.
Art. 4° As propriedades vizinhas.
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 4ü do Código de Minas.
Art. 5Q O concessionário da autorização será fiscalízado pelo Departa-menta Nacional da Produção Mineral:
e gozará dos favores discriminados noart. 71 do mesmo Código.
Art, 6.9 . A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão deFomen,to da Produção Mineral, do Ml-
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nistérío da Agricultura, após o .pagamento da taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000,00) .

Art. 7Q Revogam-se as disposições
-em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1959;
1389 da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSclIEK.

Mário M eneohetti,

DECRETO NQ 46.156 JUNHO DE 1959

'DE

5

DE

Autoriza o Gouêrno do Estado do Pa-'
7á a pesquizar OUTO, no município
de Pôrto de Móz, Estado do Pará.

Ainda não foi publicado' no Diário
-Oficial. por falta de pagamento.
DECRETO NQ 46.157 JUNHO DE 1959

DE

5

DE

Autoriza o Gouêrno do Estado do Pará a pesquizar ouro, no municipio
de Põrto de Móz,Estado do Pará.

Ainda não foi publicado .no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N. 9 46.158 DE JUNHO DE J.959

DE

5

A utoriza o cidadão

brasüeiro João
Hilário da Cunha a pesquisar esteatita no município de Conqonhas Estado de Minas Gerais.

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

Art. 1. Fica autorizado o cidadão
brasileiro 'João .Hílárío da Cunha a
pesquisar esteatita, em terrenos de
propriedade da Prefeitura Municipal
de Congonhas no lugar denominado
Goiabeiras, distrito e município de
Oongonhas, Estado de Minas Gerais,
.numa área de seis hectares, três ares
e vinte e oito centíares (6,0328 ha.j ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a duzentos e quarenta e' seis metros e setenta centimetros (246,70 m.j , no rumo magné-

tíco de oitenta e cinco graus sudoeste
(859 SW) do marco quilométrico número trezentos e setenta e oito
(Km . 378) da rodovia BR-3 e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e sessenta e cinco
metros (265 m .», vinte e sete graus e
trinta minutos noroeste (27 930' NW) ;
cento e oitenta e cinco metros
085 m.) , oitenta e quatro graus e
dez minutos sudoeste (849 lO' SW);
cento e noventa metros 090 m.) ,
oito graus sudeste (8 Q SE); cento ~
noventa e nove metros <199 m j ,
quarenta e seis graus sudeste (l16 9SE ) ;
cento e cínquenta e quatro metros e
cínquenta centímetros (~54,5'O 1?),
sessenta e dois graus e quinze mmu~CJs nordeste (621? 15' NE). "
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 30.230, de 1. d;e
dezembro de 1951, uma vez se veríríque a existência na jazida, con:o ~s
socíado, de qualquer das substâncías
a que se refere o art. 2. 9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. <,I O titulo da autorízacão
ele pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros «ns 300,00 e
será válido pelo prazo 'de dois (2)
anos, a partir da data dá transcrição
na livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de junho de
1959; 138. Q da Independência e 71.9
da República.
JUSCEL1J.~O KUI:!ITSCREK

Mário M eneghetti '

ç

DECRETO N.9 46.159
DE JUNHO DE 1959

DE

5

Autoriza o cidadão brasileiro Jaime
Bp,~if/.0 a pesquisar fluorita no mutucuno de Tubarão, Estado de
Santa Catarina.

'0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n .v I, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n. <? 1.985, de

líroS" 'DO" 'PODEB: ExEcUnVO

29 de

janeiro de 1940 (Código de
decreta:
Art; 1. ç Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Jaime Búrígo a pesquisar
tíuortta, em terrenos de propriedade
de Dante- Scremim, distrito de Azambuja, município de Tubarão" Estado
ele Santa Catarina, numa área de
vinte e sete hectares e cínquenta ares
(27,50 ha.j , delimitada' por um retánguío que tem um vértice a cento
e noventa metros <..19'0 m..», no rumo
verdadeiro de trinta. e nove graus
nordeste -(3DQ NE), da confluência
dos córregos da Paca com o.. ribe~ráo
da Areia e os lados, divergentes, desse
,'vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quinhentos metros (fiCO m.j , leste (E); quinhentos
e cínquenta metros (550 m.) , norte

DECRETO N.9 4G,161 -

~inas),

I

(N) .

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica. sujeita às
estipulações do n.egulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.230, 'de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifrque a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art . 2. do' citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será válido pelo prazo de doís . (?)
anos, a partir da data da transcrtçao
no livro própr ío da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mínistérío da Agricultura. ,
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em con trário .
Rio de Janeiro. em 5 de junho de
1959; 138. da Independência e 71. Q
da República.
ç

DE JUNHO ~E

DE

5'

1853

Declara caduco o titulo de conCeS~((0'
outorqtuio. à Companhia Fôrça e

Luz de Abaete, com sede nu cuiaue
âe

IdJucte, Estado de

Mmas Ge-

rais, peio Decreto n. 9 21.843, de 14
de outubro de 1946.

o Presidente da República, usando
dn atríbuícâo que lhe confere o artigo 87, inciso I,
da Constituição, e.
nos termos do Decreto-lei n.v 24.643,
de 10 de' julho de 1934;
Considerando que não foi cumprida
a determinação constante do item IV
do artigo 2.9 co Decreto n.v ~1.943.
de 14 de, outubro de 1946, apesar \1&
ser prorrogado o prazo nêle previste;"
, Considerando que se esgotou, sem
que fôsse atendido, o prazo estipula":
do no Decreto n. Q 24, 394, de 26 de
Janeiro de 1948, para a entrega do
projeto relativo ao eproveítamentó
de energia hidráulica no trecho denominado Coi redeíra do Funil, no
rio Lambari, distrito de Bom Des-,
pacho, muníctpío de igual nome, Est.ado de Minas Gerais, decreta:
'
Art. 1. 9 Fica declarada a caducidade da titulo, da concessão outorgada à Companhia Fôrça e Luz de'
Abaeté, pelo Decreto n. Ç> 21. 943. de
14 de outubro de 1945, para O aproveitamento' de 'energia hidráulica no
trecho 'denominado "Corredeira do
F'unil" no rio
Lambari. distrito de
Bom Despacho. rnunícípío de igual
nome, Estado d13 Minas Gerais: ,
Art. 2. Q Este -Decreto . entra em
vigor na data de sua publicação.
, Art. 3. Q Revogam-se as dísposições
em contrário.
..

ç

JUSCELINO KUBI'ISCHEK

Mário Meneçhett:

Rio de Janeiro. em 5 de junho de
1959; 138.'9 da -Independêncía e 71. Q
da República.
JUSCELrno KUBITSCHEK

111á rio 1Yl eneghet ti

DECRETO N9 46.160 - DE 5 DE .JU, NHO DE 1959
DECRETO N,

Concede uuiorizcçõo a Cooperativa de
Consumo dos Servidores e Assistidos
do . Departamento Arâioceeano de
Ação Social, de Naiat, a aãotar
nova categoria.

Ainda não f'oi" publicado no Diário
O [icuü por falta de pagamento.

Q

46.162
1959

DE

5

DE JU!'<-rIO DE

Autoriza Azevedo & soâr« a ccnstruir' uma linha de trunsmisstic,

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e
nos têrrnos do artigo 5, Q do Decreto-

A'ros DO, PODER
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lei n. 9 852. de 11 de novembro doe
1938, decreta:
Art. 1. r;> Fica autorizada Azevedo
& Sodré a construir uma linha. de
rransmíssão entre a' íocandade Bela
Vista e o põsto de gasolina de sus
propriedade, na rodovia Fernão Dias,"
no distrito de São Sebastião da Bela
Vista, no Estado de Minas Gerais.
§ 1. Çl Por ocasião da aprovação do
projeto serão fixadas, pelo Ministro
ca Agricultura, as características
técnicas da. linha de transmissão.
§ 2. Q A referida tinha se destina
ao fornecimento de energia' ao referido põsto de gasolina.
ArL 2.?
A presente autorização
fica sujeita às disposições do Decreto n. Çl 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 3. Çl _Oaducará a presente a utorízação, independente de ato declaratório, se a concessionária não
cumprír as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produçâo Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro do prazo de cento e'
oitenta CUJO) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, OS estudos, projetos e orçamentos.
11 - Iniciar e concluir as, obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados pelo Ministério da ~gli

cultura.

Art. 4.1,l O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publícaçüe
Art. 5. f,' Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de junho de
1959: 138. Q da Independência e 71.4,>

da Repúbl1ca~

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário

DECRETO

N9

Meneotietu

46.163 DE 19M

DE

5

D~ JUNHO

Commanliia

Leste

Mineira de Eletricidade.

o Presidente da República, usando
do

87, inciso 1, da Constituição e tendo'
em vista o que requereu a Companhia
1"6rçe. c Luz São JOF-.o do Matipó, decreta:
Al't . 10 Fica revalidado o Decreto
n? 39.063, de 18 de abril de 1956, que

ampliou a 7JÜDú de fornecimento de
energ-ia elétrica da Cornpanhís Fôrça
e Luz São João do Matípó, com a inclusáo da localidade de l~ealeza. município

G'~~

~v.ranhuaçú, ~stado

atribuição que lhe confere o artigo)

de Mi-

nas Gerais. na sua zona de concessão
e restringiu a zona de concessão da
C·";l~l panhía Leste '1inClra de Eletricidade com exclusão da mesma locaIidade.

o

Art. 2° Caducará
presente titulo.
independente de ato declaratório. se a
concessionária não satisfizer &8 condições seguintes:
I - Registrá-lo, na Divisâo de
Aguas, do Departarnento Nacional da.
Produçâo Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro de trinta (30,
dias a partir da sua publíeacão ,
[J -Ap:'csentar em três (3) vias, a
mesma Divisão. rientro do prazo de
cento e vinte (120) dias, a contar da
data da publícaçâo do presente Decreto os estudos, projetos e orçamentos respectívos.
[11 - Jníciar e concluír :as obras
1:05 prazos que
forem determinados
pelo "Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agrí.rra,

Art. 3° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publícaçâo.
. '.rt. 4° Re"og:lm-se as disposições.
em
nu.
Rio de .Ianeíro, 5 de junho de 1969.
138 da Independência e 71O? da República.
JOSCE:LINo

Reualiâa o Decreto n 9 '39.063, de 18 de
abril ele 1955. q1le ampliou a zona
de tornecimento da
Comrpasüuu
Fôrça e Luz ião João do JWatipó e

restringiu a da

~Ectr.rIVO

KUBITSCHEK.

1:-1ârzo M en eçhetti.

DECRETO NQ 46.161 DE 1959

DE

5

DE JUNHO

Autoriza a Çompanhia

Fôrça 8 Luz'
Cactioeirense S. A.. a reformar .e
aniptiar o seu sistema de [HstTibui~

ção de energia elétrica.

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

Aros :Do PODER EY..zUUTIVO
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nos têrmos do Decreto-lei nO 2.059,
de 5 de março de 1940, considerando
que, pela Resoluçac n Q 1. 659, a medida foi julgada conveniente .leIo
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica. decreta:
Art.' 19 Fica autorizada a São Paulo Light S. A., Serviços de Eletri~i
ereta:
dade, a construir uma. linha de ransArt. 19 Fíca autorízada a compamissão trifásica, em circuito <mzelo,
nnia Fôrça e Luz Cachoeirense S.A.,
um ponto da linha tronco oe
a reformar e ampliar o sistema de ' entre
88 kv Piratininga-Sâo Caetano, ~f·e
distribuição de energia elétrica do
atingir as subestações das tábrícas
distrito de Cachoeira do Campo, muMercedes Benz do Brasil S. A. ti
nicípío de Ouro Prêto, Estado de MiWlllys overíand do Brasil S. A., no
nas Gerais.
munícípío de São Bern;:t.rdo do Campo, Estado de São Paulo, sob tensão
Art. 2Q Caducará o presente, titulo.
nominal 'C1e 88 kv, entre condutores,
independente de ato declaratório, se
freqüência de 60 ciclos, e extensão toa concessíonàría não satisfizer as setal, aproxímada.. de 2,5 km.
guintes condições:
§ 19 A linha de transmissão destiI - Submeter à aprovação do Mina-se ao fornecimento de energia elénístérío da Agricultura, em três (3)
trica às fábricas Mercedes Benz do
vias, dentro do prazo de noventa (90)
Brasil S. A. e Willys overiand do
dias, a contar da data da puhlícaçâo
Brasil S. A. em São Bernardo do
dêste Decreto, projetos, estudos e orCampo.
çamentos. referentes às obras a serem
§ 29 Mediante portaria do MinIstro
executadas .
da Agricultura, por ocasião da apron - Iniciar e concluir as obras nos vação
dos projetos, serão fixadas as
P,_ d.ZOS que forem fixadas pelo Mintsdemais características da linha e (ias
tro da Agricultura.
subestações respectivas.
Pargrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
Art. 29 Caducará a presente autose, prorrogados por ato do Ministro
rízaçâo, independente de qualquer ato
dl=l Agricultura.
declaratório, se a concesstonáría não
cumprir as seguintes condições:
Art. SQ O presente Decreto entra
I - Apresentar à Dívísâo de Águas,
em vigor na data. da sua publicação.
do Departamento Nacional da ProduArt. 4Q Revogam-se as disposições
ção Mineral, do Minis~ério da Agda. contrário.
cultura, dentro de noventa (90) dias,
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1959. a contar da data da publicação dês te,
decreto, os estudos, projetos e orç9.-,'
lS8Q da rndependêncta e. 719 da Rementos das obras.
pública.
I1 - Iniciar e concluir as obras
JuSCELINO KUBITSCHEK.
nos prazos que forem fixados' pelo
Mínístro da. Agricultura.·
Mário Meneghefti.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da AgriDECRETO NQ 46.165, DE 5 J;lE JUNHO
cultura.
. .
DE 1959
Art. 3Q O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicaAutoriza a São Paulo Light S. A .,
ção.
Serviços àe Eletricidade, a construir
uma linha de transmissão no mu..
Art. 49 Revogam-se as disposi,ç6es
nicípio de São Bernar.do do Camem contrário.
po, para servir às fábricas M erceâes Benz S. - A. e Willys ooerumâ
Rio de Janeiro, 5 de junho de lV59;
. do Brasil S. A.
1389 da rndependêncta e 710 da República.
.
O Presidente da. República, usando
.JUSCEIJNo KUBITSCHEK
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I)' da oonstrtuíção e
M árío M eneçhetü,

8'2, inciso

I da Constituição, e nos
têrmos do artigo 51? do Decreto-lei
n9 852, de 11 de novembro de 1938;
Considerando que o Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
com a Resolução nl,) 1.586 se manifestou pela. conveniência. da. medida, de-:

Aros DO PODER ExECUTIVO
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DECRETO N9 46.166 -

DE

5

DE JUNHO

DE 1959

Outorga li. Prefeitura Municipal de
Bonfim concessão para o aproveitamento de energia hidráulica, da cachoeira do Caqueiuie, no rio Macaúbas) no distrito ãe Piedade dos Gerais. municipio de Bonfim, Estado·
de Minas Gerais.

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição de acôrdo
com o artigo 150 do Código de Aguas
(uecretc n 9 24.643, de 10 de julho de
1934), decreta:
Art. 19 É outorgada à Prefeitura
- 'lunicípal de Bonfim concessão para
o aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira do oaquende, no rio
I.v.:acaúba,s, no distrito de Piedade dos
Gerais, no município de Bonfim, Estado de Minas Gerais, respeitados os
direitos de terceiros.
~ 19 Em portaria do Ministro da
Af.,Acultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência.
§ 29, O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica para serviço público, de, utilidade pública e. para, con cio de energia elétrica no munícípie' de Bonfim, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente concessão fica
su "".ca às díspostções do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1~57, ;ue regulamenta os serviços de
energia elétrica.
'Art, 3t? Caducará o presente título,
!'"1dependentemente de. ato declaratório, se a concessionária não satisfizer
8· seguintes condições:
I· - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto do aproveitamento
f"";'àroelétrico, observadas as normas
técnicas relac.vas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
n, - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho de aprovação da respectiva minuta. do Ministro da Agrícultura.

III - Requerer à Dívísâo de Aguas
do Departamento Nacional da Produ-'
ção Mineral do Ministério da; Agrícuttura, medíante : a arquívamento da
certidão comprobatória, a averbação
de registro do referido contrato no
Tribunal de. Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcadas pelo l'tIInistro da Agricultura, executando-as
de acôrdo com os projetos aprovados
e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos rereridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do frrmecímento
de energía elétrica serão nxada;,; !; :;:e-'\
vistas tr íenalmenta pela rererida Divísão de Águas.
Art. 59 Findo o prazo da concessão/ todos os bens e instalações que,
na momento existirem em função ex-

clusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da. energia
elétríca, referente ao aproveitamento
concedido reverterão ao Estado de
Minas Gerais.
S' 19 ·A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a:
concessão seja renovada, mediante
as condições que vierem a ser estlpuIadas, desde que façá a prova, de que
o Estado de Minas Gerais não se opõe
a utiliza.ção dos bens objeto da reversão;
§ 29 A concessionária deverá. entrar
com o pedido a que se rerere e parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência.
da concessão, entendendo-se, se o não
fizer, que não pretende a renovação.
Art; 6 Q A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do respectiva contrato pelo Trtbunal
de Contas. '
Art. 79 Revogam-se as disposições
.em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1959,
1389 da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk

Mário Meneghetti

111'OS

DECRETO Nl? 46,167 JUNHO DE 1959

DE

5·

DE

Transfere, sem .aumento de ãespesa,
funções de -Tabelas Numéricas sepecia2s de Bxtramurneràrío-mensalista do Ministério ãa Attricultura,
que ?JZenciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição, deereta :
Art. 19 Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extr::mumerário-mensalista do
Mínj.st-8rio da Agrículturn, abaixo in-'
dicadas:
1 - uma O) funcão de Servente,
referência 19, excedente, ocupada por
.rese Alves do Carmo Sobrinho, da
Tabela Numérica Esnech'll de Extranumerário-mensalista- do Serviço Escolar da Unrversídade. Rural,para
idêntica tabela da Superintendência
de Edificics e Parques, tamos m em
caráter excedente, ambas do Centro
Nacional de Ensino e pesquisas Agronômicas; e
,
I1 - uma (1) função de Artífice,
referência 19, ocupada por Ismael Alcântara Vieira da cunna, da Tabela
Numérica Especi-al de : Extranumerário-mensalista da Superintendência ue
Ec1ificios e Parques, para ídêntca tabela do Servi(;o -Escolar da Universidade Rural. ambas do Centro Nacion:::.J de Ensino e Pesquisas Agronõmí ~
CP,s.

Art. 29 :i!.:ste d·êcreto entrará em
viçror na data de sua publicação,
Art. 3l? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5. de junho de 1959.
13W· da Indeoendêncía e 71Q da República.

JUSCELINO KUEITSCHEK.

Mário

]';feneçhetti .

DECRE?O NQ 1:$ .1G8 -JUNJIO lJE lS59

DE

5

n~

..

'I'ransiere, sem. ausnento de ãesuesa,
tuncõe» âe Tabelas Numéricas Especiais de Extranurnerário-mensaLista do Ministério âa À.í]Tic:J.L1:l<'ru.,
que menciona.
.

.

o
~a
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Presidente .da 'República, usando
atribuição que lhe confere o artí-

so 87, item 1. da. Constituição. decreta:
Art .. 19 . Ficam t ransferidas uma
runcão de Servente, referência 18,.
ocupada 'por Juvenal dos Santos, e
outra de Costureira, referência 16,
ocupada por Albertina Augusta Nazareno, ambas da Tabela Numérica,
Especial de Extranumerário-mensalista da Escola de Iniciação Agrícola
"Gustavo Dutra'" da Superintend~n
cía do Ensino Ag~'icola e vetertnàr:o,
para idêntica tabela da Inspetoria
Regional de Fomento Agrícola, no
Estado de Mato Grosso, da Divisão de
Fomento da Produção. Vegetal, do Departamento Nacional da Produção
Vegetal.
Art. 29 ~~ste· decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dísposíçôes
.em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1959;
138tt da Independência e 71 da Reç

púbI:ca.
JUSCEI,lN? KUBIT~Cm:K.

Mário Meneghetti.

DECRETO NI? 1S .169 JUNHO DE 1959

DE

5

~

Retifica o Decreto nÇ) 44.431 deU de
setembro de "1958

O Presidente da República, usando
da atribuícão que lhe confere o artigo 87,· item I, da - Constituição, decreta:
.
.
Art. 1(1 A letra a do item lI, do
art. 19 do Decreton!? 44.481, de 8 de
setembro de 1958, passa a ter a se.,.
guínte redacâo:

.

três (3) funções de Mestre
Especializado,
referência
22,
ocupad-as por Rubens Moreira da
Costa Lima. Plauto Milton Cavalcanti e Pedro Ferreira de
Souza."
Parágrafo único. O disposto neste
ar tígo prevalecerá a partir de lD de
lia)

setembro de 1958.

Art.

29 'Êste decreto entrará em

vigor na data de sua publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1959;
13-3 9 da Independência e 719 da Repúbl:ca.
JUSCELINO KUBITSCEIi:I-:.
J..![ó.~io

Meneçheiti .
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gia Elétrica e, uma vez ultimados os
seus trabalhos, apresentará, dentro
do. prazo de um ano, a contar da.
data da sua. instalação, relatórío cirInstitui um grupo de trabalho para
cunstanciado, contendo planos, proestudar as providências finais para
jeto de financiamento interno e exo aproveitamento do Salto-Funil,
no rio Paraíba do Sul, e dá outras ' terno, orçamentos atualizados, projeto de Estatuto da sociedade de ecoprovidências .
nomia mista e sugestões diversas.
o Presidente da República, usando
Art. 49 As despesas decorrentes
da- atribuição que lhe confere o ardas atividades do grupo de trabalho,
tigo 87,· inciso I, da Constituição, e
ora tnstítuído, correrão à conta do
tendo em vista a exposição de motisaldo do crédito aberto pelo artigo
vos do Conselho Nacional de Aguas
49 do Decreto n Q 38.970, de 4 de
e Energia Elétrica, decreta:
abril de 1956, para fazer face aos
gastos com a extinta Comissão EsArt. 19 Fica instituído um grupo
pecial de Estudos do Aproveítamende trabalho encarregado de rever e
Hidroelétrico do Salto-Funil, no
desenvolver as bases econômico-fi-o to
rio Paraíba do Sul.
nancerras, bem como promover enParágrafo único. As despesas a
tendimentos finais para financiamento, visando a constituição de que se refere êste artigo, deverão' ser
aprovadas pelo Plenário do Conselho
uma sociedade de economia mista
Nacional de Aguas e Energia Eléque se encarregará de realizar o
trica.
aproveitamento hidroelétrico 'do Salto-Funil, no rio Paraíba do ,Sul, EsArt. 59 Os membros do grupo de
tado. do Rio de Janeiro.
trabalho, instituído por êste Decreto, .perceberâo a gratificação de ; ...
§ 19 O referido grupo de trabaCr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) por seslho. será constituído de representansão a que comparecerem, até o mátes do Conselho Nacional de Aguas
ximo de dez por mês.
e Energia Élétrica; da Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
69 ltste decreto entra em viProdução Mineral, do Ministério da gorAit.
na data de sua publicação.
Agricultura; do Departamento de
Obras . e Saneamento, do Ministério
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
da Viação; da Diretoria de Obras e
Fortificações, do Ministério .ds GuerRio de Janeiro, 5 de .Iunho de
ra' da Estrada de Ferro central do
138Q da Independência e 719 da
B{'asll' - da Companhia. Siderúrgica 1959,
República.
Nacio';al e do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, desigJUSCELINO KUBITSCmm:
nados pelos titulares das pastas resFI enrique Lott
pectivas e pelas Diretorias das demais entidades.
S. Paes de Almeida
§ 29 O representante do Conselho
Lúcio Meira
Nacional de Aguas e Energia Elétrica
será o presidente do referido grupo
Mário. Meneghetti
de trabalho.'
Art. 29 Fica o Presidente do oonselho Nacional de Aguas e Energia
DECRETO NQ 4ti .171 - DE 5 DE
Elétrica. autorizado a. solicitar, dos
JUNHO DE 1959
dirigentes dos órgãos discriminados
no § 19 do artigo anterior, que os Dispõe sõbre o Qua.dro de Pessoal e
representantes indicados fiquem à
a Tabela de Extranumerário-mendisposição do mesmo Conselho, sem
salista" do Instituto de Aposentadoprejuízo dos vencimentos, tempo de
ria e Pensões dos Bancáhos e dá
serviço e mais vantagens a que teoutras protnâénciae,
.
nham direito nos órgãos a que pertencem.
o Presidente da República, usando
Art. 39· O grupo de trabalho se
da atribuição que lhe confere o artigo
ínstalarâ e funcionarâ na sede do
87, item I, da Constituição e, tendo
Conselho Nacional de Aguas e Ener- em vista o disposto no art. 19 § 19 ,
DECRETO NQ 46.170 JUNHO DE

DE

5

DE

1959

o

o

Aros DÓ PODER ExECUTIVO

da Lei n 9 1.765, de 18 ele dezembro
de 1952, decreta:
Art. 1~ Picam aprovados, na forma
dos anexos, o Quadro de Pessoal e a
Tabela única de Extranumerâriomensalista do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (1. A .
P.B.) .

Art. 2Q ' Ficam suprimidas as funções gratíf'rcadas relacionadas no artigo 2Q rio - Decreto nO? ::;~ .3'Ü6, de 2 de
junho de 195n.
Art. 30 Fica revogado o art. 12 do
Decreto n'? 39.300, de 2 -de junho de
1956.
Art. 4. 'pjc8.m igualmente revogados
c art. 8:;1 e o § 29 do art , 18 do Decreto nv 38. GaB, de 2~ de janeiro de
1956.
Art. 59 Pura efeito de ríxacão dos
vencimentos dos cargos de Tesoureiro
e Tesoureíro-auxütar, na forma do
disposto no art. 19 da Lei nv 3 205.
de' 15 de julho de 19m, ücsm classificadas na 3~ categoria a Tesouraria
da Adminístracão Central e na 5~ categorla as Tesourarias das Delegacias e Agências do Instituto',
Art. 6Çl Os cargos de TesoureIro serão exercidos em comissão por Tesoureíro-auxíltar da mesma Tesouraria ,
Art. 79 O exercício dos cargos de
Tesoureiro e Tesoureiro-auxiliar cependerá de prestação de fi~nça, na
conformidade da legislação em. vigor,
.

Art. SI? 'É devido aos ocupantes dos
cargos de Tesoureiro e TesoW'eiroauxiliar o auxílio para clIferen{ia de
Caixa, d.e que trata a Lei n 9 1.711, .
de 28 de outubro de 1952, resoettadas
as disposições regulamentares que
disciplinam a matéria.
Art. 99 Os Tesoureiro -auxüíares de
igual padrão de vsncimentos poderão
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ser' livremente movimentados para
tesourarias da mesma categoria.
Art. 10. Aplica-se às Te"oU1':l~'ias
do I. A. P. B .. no que couber o n.egímento das Tesourarias d!) serv.co
Publico Federal.
Art. 11. Fica assegurado aos atuais
ocupantes dos cargos de 'Tesourei~'O
e Tesoureiro-auxiliar o pagamento (la
diferença resultante da rectassincacão constante das tabelas anexas, no
período compreendido entre a vlgênda da Lei nv 3.2Q5, de 15 de julho de

1957, e a data da publicacâo dêste
decreto.
Art. 12, Sáo consideradas princípais e auxiliares, para os eteuos do
art. 255 da Lei n 9 1. 711, de 203 de outubro de 1S52. as carreiras de Mestre
e Artífice, bem como as séries tuncionaís de Auxüíar-Admírnsr.atrvo e

Escreyente-datilógrafo.
Parágrafo único. E' assegurado nos
ocupantes da série funcional de Auxilíar de Expediente, da Parte S11plementar, o acesso à série de Escrevente-datílógrajo, _da Parte Pet"manente. na forma dêste artígo..
Art. 13. Todos os atos reíativos ao
pessoal do I. A. P. B., de qua lquer

categorta, serão publicados no Boletim de Pesoal tnstítuído pelo Decveto n 9 43.925, ele 26 de junho de ~958.

Art. 14. íl:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào ,
Art. 15. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em' 5 de junho de
1~50, 138 9 de Independência c '11Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCH::K

Fernando Nóbrega

INSTITUTO DE APOSEl'JTADDRIA E PENSõES DOS BANCARIOS
QU:\DRO DE

I -

SI1:D :'çÃo

c:-~:~cs ~

t

Carreira ou

08XgO

P"..nm

PERi'.BNENTE

C·;!

cr:o
o

Cargos [SO?fXl.OS de provimento em Comissão

fl.~:ERIOR

I

r,~.t)

PESSO!\L -

SI1'D AÇÃ.O N DVÂ
I

ou

i

; ClllS,

CI:;,s.

Carreira ou Cal'ga

~c.

I

ou

1'Pz,d,

Dl.d.

I

I:xc. Vagos Provo
(

,

I
1
5

....... cc-l i --

1

....... cc-z]

1

....... cc-z ' I --

....... cr-z. I

~

1

1.
'i

;~

2

i~

.1

lii

1.
2
1,
B

jr

l.;

li
il

2

:1

--

...3

-

,~

2

--

ri

2

1
3

5

(

:

-- [1
--

11'

I

-

1I

l

=li

l -I

i
I

Chef~

oonsuítor Técníco

--

Médico-Chefe (D81egacia P:
classe)
! cc-5
Delega,do (Deleg. 2~ classe) i cc-s
C11eíe de Carteira
i cc-s

2

2
1
3

5

~

l>-J

0

.-

-.. I cc-õ

Consultor Médico
Chefe de Divlsâo

.-

i cc-5

, I cc-ô

!

Diretor de Sanatório classe .-., .. ,
Diretor de Amoulatérío
- 1~ classe

p.\I

cc-s

-i

,! cc-s

Assistente do Presidente .,: cc-'l
Inspetor-Geral "',
1 cc-'t
Médico-Chefe (Dalegucia Zal

classe)
-:
II Delegado
(Deleg. 3

11

I! cc-7

classe) cc-'t

s
i-d

........................... í -

(Ad. Central),.; cQ-5

'~l

o

DBlegaclo (Deleg. 11,\ classe): cc-c

3
d

-

do Gabinete do Pre-]
sídente
I cc-4

Tesoureiro

3

Ç)

1

I

1
2
1
G

'!l

i --

1 -

2

,)

rj

r

2

,..,~..

I

Presidente
' ,; cc-i
Diretor de Departamento .. : cc-z
.contador-Geral
i cc-2
Pracurv.dor-Geral
:
: cc-2

-.-

t>:J

~
o

-~

:j
~

o

2

I Tesoureiro

3

Tesoureiro

1

xc

11

I

I

!

I

!

r

I
Agente (Agência
Santos)

Especiat\
.- - .. i oe

SanatórIo

(2:1.:

i De
-'

_.

4 1 Delegado (Deleg , 41) classe) \ oe
5 I Delegado (Deleg. 3~ classe)!
classe)-

\

,

í

4

4llo classe)

I.

1
1

I

1

I

...........•. : I l'!o:C

I

I'

\

l

-

/

I -

I

I
I
I I
I
I
I

I I
I I
-

I

I

I -

I

classe)

I Me

I -

í

I

i

Chefe de Serviço

1 FG-l

-

do Contencioso -.'. . ..

\

selho Fiscal

,

,I
I

-

I
FG·l

I Chefe da Secretaria elo con-\

I

I

I

,.

: FG-l

I

:
I

li

\
I
I cc-z l .
d
' II
(TesourarIas
as DeI
egacias

Tesoureiro

19

I,

I

J

- )1

-

-

i

I I
I I
-

I
I
I I

-, I
I· I
f
I -

I

i

;
i
I

4:

I

5

I

I

I

l
I
!
I
I
!
!

Santos)

I Diretor

de Sanatório clas se

I

1 -

1

I
-

r
1

1
I -

I1
'I

I
i-

~~i

i NC
I
dei

l NC
NC

30.\

\ Me
( Médico-Chefe (Delegacia 4lj.11I
I classe)
MC

I

I
I
I
I
I

1·-

1=

Delegado (Deleg. 5fJ. classe) I

CAgo Esp.

I

I
I

l -

5

i

f

I'

\

r

,I

I
I

1-

I

l-

1

l-

I
I,

I

I

,

I1.,
I

t::1

o

'ó1
~

;:Q

tr:l
>1
rol

D

3c::
o

I
1

'5~!

;

>
:3

CII

!

I

Médico-Chefe (Delegacia
classe)
:

5

1

I

(Deleacía
,

!
i

!

1

4

l-I

r

Médico-Chefe
classe)

-

II

I

..
Médíco-Ohefe

1

I

,

II
I

Diretor de Sanatório - 2"':
. classe
I oe
Delegado (Deleg, '.tE!- classe) I De

1

I
I

!
I

I

I

1

I

J

Agente (Agência. Especial \
Santos)
,,
'I oe
Inspetor de seguros
, .. : oe

1

1i

I
I

1

I
I
-l

I

I

de. Belém, B. Horizonte. [
Curitiba, Distrito Fede-li
ral, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João ·... essoa, Maceió, Manaus, J.ih:t ~
tal, Niterói, Pôrto Ale-I
gre, Recife, Salvador, sãol
paulo, Vitória e das .:.g.1
de Campinas e Juiz de
Fora)
-I

I

.

I Chefe
I'

I
J

- )I!

I

I

Chefe Médico (Delegacia 5~!!

I

12

1NC

Delegado (Deleg. 5: classe) I, NC
Diretor de Sanatório' (3~!
classe)
i M:C
_
I
Chefe Médico (Dehgacia 4\1-1

5
1

5

NO

deI

Chefe Médico (Ag .. Esp.
Santos)

-=-

I

. I
Inspetor de Seguros ..... ~ .-l oe

de
I Diretor
classe)

I -

11 1',te

I:
I
1

1

1

-I

'Nr;

!
I

r

Chefe de ServIço

12

\ FG-l

1- I

1

,
1
Ir

.r :

i Chefe do Contencioso

,

1

í

II Chefe
da Secl'etari~, do con~1
selho Fiscal
-

FG-l

'I

I

I
I
I

!

"G-l

I

~
f-'

SITUAÇÃO

I
I
I

N;0

de

SITUAÇÃO NOVA

I

I Clas.

Carreira ou Cargo

I
5 ' I Assistente de

I

Departamentol

Assistente da. Contadoria ..

I
FG-2

I

FG~2

\

I
Assistente da Procuradoria. ) FG 2 !
I
I
Chefe de Dispensário (De-/
I
legacia lf!o classe)
FG-2 I
I

2

w

2

,

I

)

Chefe de Procuradoria (De-I , !
legacia Iª' classe)
r FG-2 I
I
I
Administrador dO Edificio\

2

1

Sede -

1FG·2

classe A

Admínístrador do ~dificloSede - classe B ..•...•..

1

FG~3

Oficial de Gabinete (prest.1

2

\

I

dêncía) .••........... . •• FG-3

Chefe de Seção

40

Fa-3 I

Ch~~~ ~~~~.~~. ~~~~~~

1

I

FG-3 \

I

20

Chefe de Seção (Delegacia I
l~ classe)
i FQ-3 !

2

Agente (Agência 1'" classe), Fo-3 I

2

.

I
I

!

"I I
.1

Administrador SanatórIo (1"'1
I
classe)
FG-3

!

I

o o o o • o ..... o

000

Carreira ou Cargo

de

I

I

I

I

~

!
I

I -\
I

I

I
I
Cargos I
I
N.O

Exc.

i ou
pad.

Cargos

1

v.g~!provll-----

ANTERIOR

'J
I

I

I,
(

I

I
I
!

i
~!

I"
I

,I

I

I
!I

11

-11
- ,I

5

1
2

II Assistente
I

I

I

i

w

Contadoria i
,
,
I FG-2 I

•
i
I' 'Assistente da ProcuradoriaI
Geral '
! FG-2 I

Iegacta 1fi. classe)

I
I

2

I

40

I

i

dêncía)
Chefe de Seção

1

I

Chefe de Seção do
_' Fiscal
I

I.

20

I

II

2

II

li

2

~o

) FG-3

I FG-3

coroelhJ
! FG-3
I

Chefe de Seção (DelegaCia\
1'" classe) ••••.•.•.•.•. , [o'G-3
! Agente (Agência 1~ classe) I FG-3
1

I

~n

e:t

I
Oficial de Gabinete (Presi ~ i

I

I

~

ot1

M

~

Administrador do Edifício-\
Sede - classe B " .... i FG-3

,

o

Chefe de Procuradoria (De-I
legacia 1~ classe)
/ FG-2

1

i

t::l

I FG-2

Administrador do Edifício- i
Sede - classe A
: FG-2

r

!11

I

1

I
I

!

>

t5

i,

Chefe de Dispensário (De-!

2

t<)
O>
N

-

FG 2

I

2

i

da

Geral

.f
I

I

Assistente de Departamentol

I'

I
I

·

i
I'
i ciss..
I
i ou i Exc. jVagos Provo
I Pad.]
\
I
I

I
, I
Administrador Sanat~rl0 n.r:-I

I
I

'

classe)

•....••. /

F'G~3

i

-

Administrador do EdifiCiO·1
Sede -.:... classe C

2

I
!

i

I

'

I

'.

Inspetor Regional

FG-4 )

I

Encarregado da Bibl1o!:l'ca. i FQ-4 I
5
1

1

.

I

ral

9

I

.

~

-

I

FG-4

Encarregado do Refeitório. FG-4

I Chefe de Portaria
I

! Encarregado
I

2

I

Ce
I
-/ Fo~4 I

II Secret'ário
do Proc. oerall FG-4 li
Secretário do Contador Ge-]
I

1

2

Secretál'10 de Diretor
Departamento

eial

I Chefe

I

FG-4

SO-I

do Serviço
(Deleg. lI!- classe). FG-4

de Expediente
natórlo l!1o classe)

(sa.11

FG-4

II

i
!
!
I

i
I

I

Agente (Agências 2'" classe) FG-4 I!

10

Encarregado Fiscalização de
I
Imóveis
/ FG'o1 i

A~~~t~~~~ ~.e..~~~~.t~~~lFG~'1

1
I

\
I

I
I

r

1-

I
\

j

I

I

3'

1

=I

I

,I
I
Ch~fe de Seção (Delegacia
I
2"" classe)
1 FG-4 I

-

l

I

Administrador de Edifício
ou Conjunto - classe A FG·4 I

10
3

FG-4

I

I

I

I
,I

I
I
!

II

~

Vi

s
~
toS

;a

~

:.<-

~-

c::

~o

J

\ - I

I

I:

\

I\

I
w

c:T.!
W

II .- Funções Gratificarias
e."

SITUAÇÃO

Carreira ou Cargo

de

]

I

; ou

J

! elas, \

N.O

I Pad.·

Cargos

I

I

Cargos

\

I

Auxiliar de Gabinete
Presidente ;
,

dOI

Administrador de i:difício· ~
Sede - classe D ., .... '

2

i

I Secretario do Tesoureiro'\;
I
Geral. . . . . . . . . . . . . . . . ..

o

V.

t;f

o

~

.0
tj

FG-5

t<J

15

C)

q

\
I

I fG~5

•

I

EncarregEtdo o.e Turma (De-.
-Iegaéía 1!,t classe)

... ,,' i

legacía 1'f!. classe)

ela 11). classe)

!

1

,.,.:

FG~5

-

Administrador de· Edi.~fci0\
ou Conjunto classe B .. : FO-S

15

I\ Encarregado
!
I

.

15

I

I

: J?G-5

Chefe de Portnria (i>Gieg;a-

2

3

r

8G-5

Secretário de Delegado t'DeJ .

2

~

I

/-

ll'G-i)

:::J

I

..

80-\

Enca.rregado do Serviço
cial -...:. Deleg, 2:). classe

3

'11

>-'l

i

Becretárío de Ohefe de Di·, i
visão
,.,
li pG.-5

8

.i

I
I

Exc. vagos: Provo

>-

1.FG-5

-

Darreira ou Cargo

~

-

Encarregado de Turma ... ! FG-5

6

4

N.Q
ele

I

!i

.

1

I

I

Exc. IVa.gos; Prov.

I

40

CJ)

SITUACÃO NOVA

ANTERIOR

~
.\

2
2

I
I

!

"

I

i

de -Turma -i
Sanatório l'!o classe .. ). I rc-õ
r

,[

I

!

I

1

!

15

i
01

II

:4
é3

1

I.

I Chefe de Expediente - Sa- i
natórlo 2' classe . '.' ...

-

:1

1 : Administrador de Sanatório!'
10

i FG-G.

31.\ classe

de seção (Delega.d?.1
II. Chefe classe)
!
3~

I

i

\ Chefe de $eção (Ag: Espe-:
pecíal Santos)
r,i
5
Agente (Agência 3~ classe> ~

2

I

I

15

I Administrador
I

12

5

de

ou Conjunto -

1

I Encarregado

.

I
I

FG-S

~G-5

I
I

I

1

li

10

I

I

I

I

I

I

5

15

classe OI FG-6

!

.:

' I

12

FG-6

I Encarregado do Serviço so-:

5

I cíal (neleg. 3~ classe) .. FG-()
i Encarregado de T. u r ma·
(Srmatório 2~ classe) ... 1, FO-G
.
I
\
I Chefe 'qo Expediente (Sa-[
I nat6rio 3·, classe)
I FG-6
'j'

2

3

i

Encarregado· de Of'lcina

I

.

5

I Encarregado

6

I'

I'

.

12

r
I

3

I'

3
I

15 I
4

1

FG-6

Encarregado de Tu r ffi't1.j
(Del-eg. 2 Q cl ass e)
i Fc~6
Secretário (Deleg. 2'" classe i ( FG-6
Encarregado de Portaria]
Deleg. 2~ classe)
í FG-6
Encarregado de T u r m g I
(Deleg. 3~ classe)
FG-6'

······1

classe)
Secretário

4~!

·1 FG~6
Espe cía 1

! ·~antos)... . .. .• . . . . . .. . .. FG~6
(Ag.

I
I

I

.I

Chefe de Seção (DelegaCia\
3l;l classe)
[ FG-5

Il

I
I

I

Chefe de Seção (Ag. Espe~
pecial Santos)
"'1
Agente (Agência 3Q classe>

I
I

I
I
I

\

I

1\

\
I

l

I

FG-5

FG-5

,
I
;1

II,I

I

I
I
'1

Encarregada Lde Tu r m f,:
(Banatório 2° c.asse) ... .1

FG·6

'I

I· -

l

6

Encarregado . de Portari!1 .
COeleg. 1g classe)
1 FG-6

12

Encarre-gado~

3

II

.4
1

Tu r f i e.l

j

l'j

:>7

tlj
~

t':I

c'.

Cl

:3
Ó

I

.

I

classe)
FG-6
Secretário (Deleg, 2g classe) FG-6
(DeJ.eg.

3

de

o
I"'d

I
I

"1 FG-6

Limpeza

~

tll

ti

ot;l

I
I

I'

I

1=

Encarregado de Turma dei

15

I

-l ~"G-6 \
.
I
Encarregado do Serviço 80-1
I
- cíal (Deleg. 3~ cla-sse) .. i FG-6 l
Enc:nregado de Portaria

5

I

I

FG-6 I

I,

I
I

OI

I

I
I

3

. !
I

. Administrador de EdiffclO
ou Conjunto - cl~e

.1

I

Chefe de Seçê.o de :Expedi-!
ente (Sanatório 3~ classe) FG-6
Encarregado de Oficina' .. : FG-61

1

1

I Chefe doe Seção (Deleg.·

I

I

de Limpeza .. , FG-6

.

2

• FG-G

Enc&rregado de Portaria:
(Deleg , 1 ~ elasse)
'

pedíente
classe)
\ FG-5 I
Admínístrador .de Sl1natór[o:
j
- 3~ classe .... "." .... ' FG~5 I

I
I

I
I

de

-

Ediffcl!):

de Portaria

I

I
EX-\
'(Sanatório 21:'

2

I
FG-5
FO-S

I

.

ohere de Seção

1

2

Encarregado de Port!;r1~i
(Deleg; 2~ classe) .. . . .. FG-ô
Encarregado de' Tu r m fi,
(I)€leg. 3~ classe)
FG-6

I

l

Cn-efe d·e seção (Deleg. 1"'1
I
classe)
FG-6/
Secretário . (Ag.
Especial

Santos)

:

I

FG-6 I

!l

I

-I

=I

t<.l
O'l

til

SITUAÇÃO

ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA
(J.)

I

N.O

de

carreira ou Cargo

!

I

Cargos

I
prov'l

J

n

~

~

3

-

-

FG-6

-

-

-

F"G-S

-

-

-

F"G-6

-

-

-

II

FG-7
~~
FG-7

-

-

-

jI

le.
1"

oarreíra ou Cargo

1

'

FG-6

~-

!

N.o
de
[
Cargos I

~

ir

1I

I

3

>

'

é3

til

(la

t:I

-

ns
}e-

-

-

I

61

I

t:I

-P

.0-7

-

-

-!
I

VG-7

-

-

-

~R

o
6

t<:l
~

~tJj

I

Q

I

§
~

o
J

r:'f"':._"

j

2S :

!

ria:

I

. i FG-7!

,~!

FG-8

-

. ) FG-8

I

I'

(

-..:

-

II
II

,

-:j

1

I -

I

-

II

I -

1, -

-

II

'I FG-8 II -

n al

I

i - i -

I FG-B I -

3~i,

1

_

I

'( -

-

i

I

I
I
I
~~~---:--,~--~---,-_--,----------:-_-..---)--L

-_~-----.:...------:,

_

III -

Cargos isolados rie provi71ttmto efetivo
srru AÇÃO

1

SITUAÇÃO ANTEllIOa

.1

-------1---

Classe

N1;l de

padrão

-cargos

ou

Classe
I Carreira ou cargo!
ou
I,
padrão

I

)
L
~

J
H

L

i

i
I

I

I

I
I

8

10

I

I Tesoureiro
! líar

Auxt-

-..

J

i Tesoureíro

Auxí.

I

t

liar

I
7 I Tesoureiro
AuxíI liar
"
.
I
I

I

II
I!

I

i

I'

I

I'

I
I
I
I

!
I

I

I

I
I
I
I

I

II
I

I
I
I.

I
j

I

!
i

I'

i

III,1'i1
11'

1

H

i

I
I
K

I
I

, .

I

II

I
I

"

I

I

~
)

II

II

I

I
I
Exc. I Vagos I Prov.

I

I

I---I--!-~

L

I
I

I

I

I

I
I

I

I

)

I
I

I

1

I

OC·7

I

i

i

í

11

I"

I
!
27 ! Tesoureiro
AUXl ~ i
1
líar (Tesouranaj
! - da Administra ~ !
., ção Central) .. ' i

I

---

-I-~-T----J----l

7 - I Assistente ,Técnico.:

I.

NOV., ,

M

I
I
I
i

I
I
I
'I

-

I

-

!

>
g
~

o

~

.f?

~o
q

0-3

:ao

I

-lljJi'I

II

!
1I

1I

Ij

I
I

I
I

i

I
I
I
I
I
I

I

I

e.oJ

~

IV -

carreiras
co

NQ de

I

cargos I

OU

I

I

4
4
4

L'I
II
Classe I
I
cargo I ou
I zxc. I Vagos I Prov.
padrão \
I
I
I

Carreira

II

Artífice

I

41

I
I
I
G
I
F, I
E / I

I
'

1,- I
I
1 I
I - I

I

l'
I I,

II

I
I

í

I
I

I
1/
I
I
I
I
I!
I
I

I

-

I

I

I'I

I

I

.I

1

I

I

1
I
I!
I
I
I
I'

1

I

_

I

I
41

5)·

I

61

I

)

Ascensorista

I

I

_

4
4
4'
4

I

I

I
I

I

I
I
I

-j

31

I

I

3 I

I

-I -I -1-1
I

1- I

Artífice

1
I
I
I
I
I

--

-

I

j

G
F
E

I

!I

\

Observações:
O número dei
cargos providos I
nesta carreira, I
I íncluindo o ex -I
I cedente, não pO-1
I - dera ser superiorl
I _ a 16.
I
I 2) O cargo exce-!
dente de classe I
c, íncluído na]
tabela, por um]
I lapso deixou dei
I constar do De-I

I
I
I
I

1)

I

I

ereto

I

de 1956.

51

61
7
8

--

30

I

-

I
-.1
I

I -

1- -

I

I

41

I
I
I
-I
I

I
I
l
I

1 I
- I lDj-I-I-~
g
IC)ll- l -

de

I

1

i

\

:

~

l
I

I
I

I

S

I
I
!

I

i

II

I

I

I

-

i

J

I
Ascensorista - !

I

1

I
I
IHI-l-

I
I

_!

I
!

I

G
F
E

8

ó1

1

I

junho I

II
l
i
i

1

n'?39.3D6,1

2 de

1 ,I

I
I
I
)

I

I

i
'

I
F-I
E
I
DI
G

I'

I

I
jHI-I-I-

I
I

I
I

I

16

!
!
I
I
I
I
I
I

1

I

-I
-

I

I
I
't
I
I

\

Classe I
I
\ Carreira. ou cargo!
ou
sxc. I Vagos I Provo
cargos I
'.
I padrão I
I
I

-

o

- I
I
I
I

30

I

1
- 1 - 1I -__- 1 \

I

7
8

-

I

-I

I

NQ de

IDI-I-I-

1

16

I
i
I
I
I

:5;'

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANTERIOR

I

-1-

1I· I Di
-13
-I

I

1I

3

~

:0
tIj

~

~
o

I

18

I
[

Assessor de
Previdência
Observações:

I
I
I

I
I

I

J

I Os cargos e as va-I
I gas da _ classe I
I inicial desta .car-I
I reira serão pro-I
I vidas, exclusiva-I
I mente, mediante I
pelos)
a c e s s o,
"I
I o e u p antes das I
I classes finais dasl
de on-:
I carreiras
I dai Admínístra-]
tivo, de Esta tis-I
J
tíco e de Assis- t
\
tente Social, na]
proporção de 7)
I . (sete) ocupantes I
dei
I da carreira
I Oficial Admínís-]
um]
I tratlvo para
(1)
da carreíra]
de Estatistico, el
um (1) da car-]
de Assis-I
I reíra
tente Social, íní-]
cíando-se a se-I
nc a
pelo I
I q
I acesso dos on-j
I ciais AdminIstra-I
tívos.
I
O acesso obedecerá I
I ao critério do]
I merecimento ab-]
I soluto,
apurado!
1
na forma da -1e-1
I gislação em vt-]
I goro
I

I

N

I
I

I
I

II
J

I
I
I

I

ü

ê

I
j

I

I
I
I

I
-I

I

I
I

I
I

1

18

I I
I

\

I
I
I
I
I
I

!
i
I
i
I

I

,
i

i

iI

)

I

I

I

I

1

1

I

t.

I

I
I

I
I

,I
I

I
I
I
I
I

I

I

1

I

I

I

1

1

I

I

I

I

,

I
I
II

I
I
I

I,

I

1

I

I
I
I
I

I

I

i

1

!I

I
I

I

I
I

!

I

!r

I

í

I
I

1

I

I

I

!

I

I

I

I

I

I
I

l"1

~

t:tj

><
t'1
o

I

!

I
I
I
I

I
I
I

I

I
I

I

I
I
I

I

I
I
I

8
'O

I

I

~

til

otl

I
I

I

!

1

I

I

1

II

I

I
\

-

II
I

I

I

I

,

I
I

,

í

I

I

I

-

I

I

I

I

[-

I

I

i

I

-

!

I

I

í
I

I

í

1

l-

I

I

I

r

I
I

i

I

I

-

I

I

!

I

I

~
I
I

i

~

o

i
1

I

1

I

!
I
I

I

I

I
i
I

J.

w

et>

co

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANTERIOR

Número
de

1

cargos

.

Carreira ou

Ca~'g(l

Classe
ou

W

-l

o

I
Exe.

Número
de

Vagos I Prov.

Carreira ou cargo

cargos

\ padrão

Classe
ou

I

zxc,

Vagos I Prov.

padrão

I

i

I

I'

I

I

sssistente Social

M
L
K
J
I
H

2

3
4

5
6
7
27

I

,

Assistente Social
2

6
1

3
4
5
6
7

7

27

M
L
K
J

>
f-'l

.0
[Il

6
1

I

H

7

I
I

5

I

.I

I'

\

I

Observaç6es:

P1

g
l-3

8
N

i

1

1

I

as vagas da' clas-:
se inicial des-:
ta carreira serão;
providos, exclusi - i
vamente,
medí-l
ante acesso, iJe··
los ocupantes da:

I Os cargos vagos t"i

i
I
!
1

I
I

I

I

I
1

final

dai

carreira de con- I

tador ,

I

I

I

I,

1

\

I

1

r

I

1

classe

~
l%j

Auditor de
:
Contabilidade!

I

~

g
~

I
I

t::J

o

[

,

I

li"

I

I

-I

I
I
I

i

1

i

!

!

A.uxiliar âe Stlrviços

IAuxiliar de Serviços;

I

. Médicos

I

5
10
15

20
25

75

I

I

II

I

;

I
I
I
I

Méclicas

I

-!
)
t

H
G
F
E

\

I

D

1
.t

23

- 1
l

I

O

5

28

I

H
G

5
10
1&

I

5

~\-I

20

68

I
I

I,

Contador
5
6

II

6

L

1

7
8

I

9

10 -

H

6

12

17

48

K

~ I

J

I
12 I
10

4ã1

I

I

8
9
10
11
12
13

Continuo

I

!

I

G

I

i

'"E
D

HI

c

I

B'

I

I

1

1

1
2
2
7

I

13

- Oontaãor

I

1

M
L
K

I
I

ti>

;j

1

til

J

t:::I

9

I
H

o

6

~

g

17

::o
t::I

5

I

I
H
G

M

!I':l
()

d

E

13

D

5

14

c

1

I'
13

1

I.,

J2 ! I

!
I

I
I

iO

j\1:

I

L
K
.J
I

I
I

I

12

7

77

Desenhista

!,

Desenhista

~o

1

1"

12

1

!

I

D

2.

16

8
9
10
11

!

i
1

1

Continuo
T
TI

I
I
!

77

5

1

M

F
E

1
I

-I

i

1

2

1--1

4

1
1
1

2

I

i

I

I

2 I
- I
7 I

M
L
K

J

-

I,

1
1
2

~

-::J

""'

I
4

, SITÚAgÃO ANTERIOR

Nl? de

1\

Ii '

I
'1
Classe I

I

I
I

I Carreira. ou cargo I
ou
I padrão I
cargos I

I
I
3
4'

5
6

8

I

Enfermeiro

I

I

K

I

J

I
I
I

I

I

I

:

I

10 I

-

36

I

I

I
I

6

7
8
1
9

2

1

1

Eng.

(Grupo

Eng. (Grupo

I
I
1)

1)
I)

·1
.[

I

·1

\
I
I Eng. (Grupo II ) ,[
r
I
I Eng. (Grupo 1) .. , [
I
I

I Eng. (Grupo II) ·1

\

\

10 I Eng. (Grupo 1) .[
3 I Eng. (Grupo TI) ,I

I
I
4 , Eng. (Grupo II) . I
5 I Eng. (Grupo II) .:
- I
I
55 I
I
I
II
I
I

II
I

G

F

I

I Eng. (Grupo
I

H

II
I
I
I
I
I

,

-

-

I
II

II

O

N
M

M
L
L

K
K
J'
I

I
I

-

I I

II
I
I
I
I
I
I
I

r

I

I
I

-

II

II

I

ou
Exc. I Vagos 1 Provo
I padrão I
I
I

cargos ! -

,

!

I

I

I

i

I

I

I
[

I

)
i

I

I
I
I
I
I

I

I
I

I
I
I

I

-

-

i
1 I

I

3
8
2

I

1'4

I
I
I

-

I
I

I
I
I

-,-

-

-

I

8

I
I

1

I

2

I

I
I
I

I
I
I
I

I

I

-

2

3

-I

5

~

,- J

!

-'I

\

I

;

-

-

3

I
I

I
I
I
I
I

i

4
3

I

30

1-

Enfermeiro

i

4
5
6
8

!
I

I

I
!'
I
I
I
lO i
I
36 I
3

-

l
- I
I

9

-

II Classe I

. Carreira ou cargo I

I

I

-

I

~

I

I

-

N9 de

w

-J

I
I

(

j

I

1·
I
Exc. I Vagos I Prov.

I

I

!

I
I

S~AÇÃO NOVA

I
I

II
I
I
I

-1

}

8'

-)

I

I

II

-I

-I

~

12

-I
-J

-

I

I
I

I
1
I.

I1

I

I

II

30

I

!
I
I
I

i

K
J
I

H
G

F
I

Engenheiro

l

I

!I

II

-

O
N'
M

I

\

-

-

I
I
I

I

j

4
4

I
\

Observações;
I
I
I
I
I O número de car-']
I ~ gos providos, in-I
I cluíndo os exce- I
I dentes, não po-I
I derá ser supe-I
I
I ríor a 30.

I
I

i

-

-

I
I

I

I

5

-

I
I

I

J

8

I

i

I

I
I
l- II

I

I

!

II

I

o

8

l
I

i

I
I
I
I
j

t;;:t

--

13

I

o

dl

t:'J
M

';J3

-

t:rJ

>l
t'l

o

I

1

-

I

~

.-:l
UI

I

\

-I

i

I
I

I

i

/

K

-

I

I

I

I
,I

1
3
8
2

I

I

,I

I

-

I

I

L

I

-

i
I
I
!
I
I
I
i
l- I
J 14 I

-

I

I

1

I
I
I
I
I
I
I

J

-

~

I

Escriturário

19
129
102

G
F
E

100
150

250

I

100
145 \
230 1
•

I

I

roa

250

i

:1

J
I

3

H

I

I

I

I
1

I
,I
I
!
I

==
-

II

II

1

I

f

!

3
4

I
I

)

J

K

I
I

1

7 I
-

I

I

25 ;

I

II'.

Fiscal
2

!

I

1'.1:

3
5

\

:

I

I

7

1

I

L
K
J

10

I

I

I

18 )

!

H

41}

\

i

Observações:

I Os cargos provtsr -l

I

I
\

r

I

rios' serão auto-:

màticarnente S'1- 1
prímíríos à medi-i
da
que
forem l

[

sendo

I
!

as

provi dar. I

vagas

classes
res. O
cargos

das i

superlo- i
total dei

providos]
poderá ser'
superior a 45
f
não

r

II
,I
I

!r

I
I

I

(

I

I

I
I
I
124 I
82 I
19

I
I,
Ii

225

i

~

~ '

I
I

.I

I

11

1
1-

I

I

I

3.

I

5

I
,

10
18

!

45

I

7

i

!

I

r

!

i'
!

I

2 I

I
i

I
I
I
I

I

I
2
l-

1-

1
\
I

I

1

!

iI
1

!
i

I
I

!

[

I

(

M
·L

1

I

,,

i

r

I

I

1
1

I
I

I

I

!

i

\

I

[

EstaUstíco

5
6

\

II

J

i

,

-.

i-~ tiI:l

12 I

25

E

ti'

!

I
M
L
K

G
F

475

1
II

Estatístico

3
4
5
6
7

I

I

I

Escriturário

~

>"'J

o

til

t::I

o

~

c

I

:»

,i

l:=j
>l

I

('l

1?7

c:

lI 27

=:!
o

I

l:'1

t"J
~

I
I
I

i_

!
I
I

i
I

I
I

1

I

I

W
-1

e.,:,

II

SITUAÇÃO ANTERIOR

_

..

SITUAÇÃO NOVA

I

I

i
j.
\
j
.:. .imero I
I Classe I
I
de
I Carreira ou Cargo i ou
I Exc.· I Vagos 'I prov
cargos !
! I-adrão I~
I _
I
i
I:! Giuutia-liuros I,
)I
'
I
I
I
8 /
G
a· I -- ,
12
F
12 I 20 !
i
E -I i 10 I -

401

I

I

I -!

,I

I

I

I

1

Médico (Grupo
Médico (Grupo
1 Médico (Grupo

_I

nI
1)'
n\

I
I
10 I Médico (Grupo 11) I
I
I

50. 1 Médico

(Grupo I) \

I
11
Médico (Grupo II) I
I
I

I

I

Médico (Grupo I) [
Médico (Grupo ro I

1
13 I Médico (Grupo
14

n.

I
I

I Médico (Grupo Il) I

_I

267

I

I ~.
I
.\

15 I

67
12

~

II

IM\-

:

\

!
!

1j

I'
I

L

L
K
K
J
I

j

Guarda-livros

)
i

I

Inspetor
-

I

I

I

I1 I
I
1
I
I
I

I
I
I

I
I

!
I
I

-,
\
I
-

-

I
I
!
I

-

I

1
-

-

I

-

20 I
3(} I

J

I
~
1 1 - 1

50

I
~

61

1

-

I
1

-

-

-40
3 1 -

I
13 I

-.!

3

I

62

1-

-

I -

!

1
1
~

79

I

J

I

'I

I
I

J

I

30

~

\

Médico

•

1

I

I

I'

I
\

O
N

I

IM
i

\

I

I
I
\

L

1

I

1

I
I
I

I
I

-

I

I

I

I
I
1

,

I

'1
I,

í

1

I

I

J

I

I

-

I

I
1
K
I
l I !

-I
240 !

-

II

1

I
I
I

i

-I-@

-

Ii

I

ot:l
lt1

M

I

~

'

til

I ~=
1

-

I

I

G
8 I
F
12:
E - l O I'

I

t

l

iI
I

I

15 , \

I

I

I

II

1

8

I

I

I Vagos \ Prov.
,-

II

I

-::J

.~

I

li

I

I

i

I Exc.

" I

I = =I = :

I

OU

:padrão

~\

I

-

O
I - I
N
! - I
MIl
M

l Classe

cargo

8
12'
20

13õ(

I

1
I

3

20
30
40

I

OU

I

i

I

I

Inspetor

I

'I

I

I

Número \
de
Carreira
cargos

I

I

i

co

-

1
I
I

1

=I

.: ~

~

i

I

I
I

1

I

1

I

I

I
1
~
1 I
i

I
I
I
32 !

!
I

l-I
'35 j

d

-

~

C5

Mestre
4

I

I

I

j

; I
12

i

I

I

1
li
G

i

I

I
1

I

I

Mestre

!

-

--,

-

-

2

-

4

--

I

-

I

-

-

1

I
H

i

4:

7

I
I
I

3

--

6

I

I

I
I

-

-

-

2
2

1

obs .: O número 'dei
c a. r g os provídos]

I

i

n e s t a carreira,
incluindo o exce-]
dente, não poderá:
ser superior a 7. i

I

I
i

Oficial Aàminis-

tratioo
M

35 I
45
55
65

75

I
I
I

I

I

85

I

360

I

-

L
K
J
H

I
I

I
I
I

i-

i
I

-

--

-

I
I
!

I
I

Ottcuü Administratipo
4
1

1
3
1

22

- 32

-

35

.-

45

--

I
I

-I

I
I
I

II

I
I

I

I
i

I
I

I

I
I

-

3
6

I

8

I

27

-

4
1

--

o

'~

--

22

I

I
I

3
6

!

i

_.

8

--

27

-17

-

I

l<J

~

--

10 1

-

"l'

ot:!

t:::l

I

-

t:!

::<l

,
H.
G
F
E

o

-

-

1
3
1

...,>til

32

lO
--

I
I
I
II

!

I

Operador tâecano,
grafo

I
I
I

I
I -

360

I

I

J
1
H

65
7D
85

I

-I

K

55

I

I
I

M
L

::'l
t":l

c:::
,~

:ao

11

obs.: Os c a r 6' o ~.:
p rovísóríos

1I

serão:
automàtícamente I
suprimidos a. me-:
dida que forem i
sendo providas as:
vagas das clas-:
ses superiores. I
O total de cargos i
providos não po-I,
derá ser superior I
a 27.
I

I
I

I
I

i

w
_1
CJl

PARTE SUPLEMENTAR

.Ir

SITUAÇÃO ANTERIOR

]

I

I

Número
de
r Carreira ou cargo I
ou
I padrão
cargos I

I

I

I '
I
r

Assistente

I
l

I
6

I

Cargos isolados dei
provimento eteuvo, extintos, a se-]
rem
suprimidos I
quando vagarem I
de . ;

I ministração

·,··1

1 I Atuário ... , .... ·.. 1
1 I Conservador ······1
1 I O~icial Administra-)
\ tívo
\

I

!

!

,I

I

I II
II denVagas I quadro]
tes I
!

Classe I Exce- '

I
I
II

I

II

o I
L
N

I.
!

i
I

!I

I

I
I

I

I
I

I

_

j

I

-

I

I

-

I

P.P.
P.P.
P. P •

,I

i

P.S.

I

I

I

1

I

II

I

II

I

I

I

I

II

I

I)

I

I

I

I

'I

I
I
I

I

\

I

I --

I

~------~

II

I
I

I

Assistente-de Admi-!
.1
1 nístração
N
1 j Atuáríc
.........0
I
I
I
~! Conservador ..... !
.::
'
11' \
6

I

!
I

I

I

II

I

I
\
N I

I
J
I
I
I
iI
!
I
Classe I ExceI Prode
I Oarreíra ou: cargo
ou
den- \ Vagos I vis6cargos I
padrão
tes I
I rios
I
I
I
!
)
I
I,
I
I
I

)1 Número

I

I

SITUAÇÃO NOVA

r

I

I

-

=! =
I

I
I

Er
g
8
~

g

f;1

~

~

- ' ~o

I

I

\

I,

I

I

--_.~~-~~---

~

-J
...::I

TABELA úNICA DE EXTRANUMERARIO- MENSALISTA --

PARTE

SITUAÇÃO ANTERIOR

I

Número I
de
I Séries Funcionais
funções

Referên-

I-

I
I
I
I

I

I -

cía

25
24
23

22
21

II
I
I

I

I

-I
r

I

1

ig10 II
5

3
43

I'
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/
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~
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'
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~
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I
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I

I

23

10'6

22

~J
156 :
I

21

1-

11

32

I

I
I
I

78
i

I

156

I

I
)
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Serviçal

'

......

I

I
I
19 I
I

20

Servente ..........

I
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DECRETO N9 46.172 - DE 8 DE
JUNHQ DE 1959
Transforma a Comissão de Orçanizacão da' Triticultum Nacional (COTRIN) em Comissão de vraanie«:
ção da T1"iticultura Nacional e Ar*
mazenamento Geral (COTRINAG)
e dá outras providências.

o Presidente da República. usando
das. atribuições que lhe confere' o artigo 87, no .::, da Constituição Federal e,
Considerando a necessidade da .vdoção de medidas tendentes a normatizar o abastecimento dos produtos
essenciais ao consumo do povo e
a estabilizar os preços dêsses produtos;
':
Considerando que, para isso, necessário se torna a ampliação da rêde
de armazéns e silos atualmente exístentes e a instalação de mídades frtgorífica-s. destinadas ao armazenamento e conservação dêsses produtos;
Considerando que se impõe, por
outro lado, um melhor e mais eficiente entrosamento, entre os órgãos governamentais e as associações das
classes produtoras. como eondíçâo imperativa ?ara assegurar maior eficiência na execução do programa das
metas governamentais, no setor da
produção agropecuária;
Considerando que a criação de novos órgãos governamentais a par .dos
já existentes, se tem revelado contraproducente e. até mesmo, nociva aos
interêsses da coletividade, não só pela
possibilidade de conflitos de atríbuíções, como também pelo aumento da
despesa que acarreta;
Considerando que já existe no eVIl"
nistério da Agricultura a Comissão de
Organização da Trttícultura Nacional
(COTRIN), que vem operando, em estreita colaboração com as ccoperatívas
trttícolas do Pais, nesse importante
setor da produção nacional;
Considerando que, assim sendo, se
impõe um
melhor aparelhamento
dêsse órgão, para que possa êle ampliar o seu campo de ação, estendendo
as suas atividades a outros setores da.
produção e abastecimento, decreta:
Art. 19 A Comissão de Or2:anizacao
da Trit1cultura Nacional (CÓTRIN).
instituida pelo Decreto nO 41.490, de
14 de main de 1957, alterado pelo rte
nv 43.191, de 12 de fevereiro de .i. 958,

passa a denominar-se Comissão de
Organização da Triticultura Nacion s:
e Armazenamento Geral
:COTRINAG) .
Art. 29 A COTRINAG exercerá as
atribuições especificadas DOS decretos
citados no artigo anterior, tornadas
extensivas aos demais setores da )r~
dução agropecuária. podendo ~ôns
truír, além de armazéns e silos, câmaras frigorUicas e outras instalações
e adquirir os equipamentos necessários ao seu funcionamento,
Art. 39 Os armazéns, silos, frigoríficos e outras instalações feitas pela,
COTRINAG e os equipamentos por
ela adquiridos serão entreaues, mediante acôrdo, à administração das
cooperativas organizadas de eontormídade com o Decreto n Q 41.490, de 14
de maio de 1957, podendo essas instalacôes e equipamentos ser .íerínítt- /
vamente transferidos para O, natrimónio dessas entidades, desde que se
disponham elas a indenizar n ref~rLit)
órgão ministerial do seu custo real e
mais desnesas feitas com a sua construção ou aquísíçâo.
Parágrafo único - Até que seta
constituída a rêde de eooneratívas
agrícolas mistas a ser organizada. ;ob
a orientação da COTRINAG-, ·t fil':}
de assumir a admtnístracâo dos armazéns. silos frigoríficos e outras insta..
lacões feitas pelo referido órgão, ooderâo essas unidades receber a oroducâo dos agricultuores e das demais
pessoas físicas ou jurídicas, não CODP?~
ratívadas, sob a responsabilidade direta da referida Comissão.
.
Art. 49 A COTRINAG poderá, mediante acõrdo, delegar às organizações cooperativistas atrfbuícões rel"l.eionadas com a armazenagem, estocagem e distribuição de produtos agropecuários aos centros consumidores.
Art. 59 Para realização do novo
programa, a COTRINAG deverá aplt.car os saldos existentes na sua conta
d o Banco do Brasil S. A _ P. -is verbas
especificas a serem incluídas nos próximos orçamentos .
. Art. 6'? O presente decrete entrará.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de junho de ';'959;
138(1 da Indépendência e 71Q 'da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneçheiti,
Sebastião Paes de

Almeida.

ATOS,

DECRETO NQ 46. 173 JUNHO DE 1959

DE

8

no
DE

Altera o Art. 2Q do Decreto número
43.992, de 8 'de julho de 1958. modificado pelo Decreto n q 44.391, de
27 de agôsto de 1958.

o
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Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constituição, c

Tendo em vista a necessidade de
atender a importantes encargos,
consunstancíados nos decretos, decorrentes do "Encontro dos Bispos do
Nordeste", decreta:
Art. 1Q Fica alterado o artigo 2Q
do Decreto n Q 43.992, de 8 de julho
de 1958, modificado pelo art.. 1Q do
Decreto nv 44.391, de 27 de agôsto de
1958, que passará a ter a seguinte
redação:
.

todos igualmente de 1 de junho
independentemente de
dotações especificas constantes
de seu orçamento.

de 1956,

Art. 2 9 ]:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.'
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrárto.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1959;
1389 da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario M eneçhetie
S.

Paes de Almeida.

D'EOPuETO N.Q 46.174 DE 8
DE 19'59

DE JUNHO

Art? 29 A aplicação a que se
concede à sociedade anônima Caisrefere o artigo anterior, será
se Generale de Prêis Fonciers et
feita na proporção seguinte: o
Iruiustriels autorização para contiDepartamento Nacional da Pro- nuar a funcionar na República.
dução Vegetal aplicará a parcela de Cr$ 15.000.000,00 (quinO Presidente da República, usanze milhões de cruzeiros) na reado da atribuição que lhe confere o
lização dos serviços de qualquer
art. 87, inciso I, da Constituição, e
natureza e decorrentes da exenos têrmos do Decreto-lei n. 2.627,
cução dos Decretos ns. 39 284.
de 26 de setembro je 194(), decreta:
39.285 e 39.287, de 1 de junho
de 195B, .cujos trabalhos poderão
Art. 1Q E' concedida à sociedade
abranger, excepcionalmente, os
anônima Caisse Genértüe de Prêis
vales úmidos do Munícípío de
Fonciers et tndustrtets, com sede
Touros, no mesmo Estado do
em Paris, Fran.ça, autorizada a funRio Grande do Norte, 39.293 e
39.295, de 1 de junho de 1956,
cionar no Brasil pelos Decretos ns.
e que não disponham de dota- .9.605, de. 5 de junho de 1912; 21.656,
ções especificas; o Departade 20 de julho de 1932; 21.902, de
mento Nacional da Produção
5de outubro de 193-2; 21.985, de 25
Animal aplicará a parcela de'
outubro de 1946; 25.257, de -22
crs 7.000.000,00 (sete -rnilhôes de
de julho de 1948 e 29.'175, de 17 de
de cruzeiros) na realização de
abril de 1951. autorização para conserviços a seu cargo e decorrentinuar a funcionar na República,
tes da execução do Decreto núcom as modificações introduzidas,
mero 39.-295, de 1 de junho de
em seus estatutos, pela assembléia
.
1956, na proporção de
geral extraordinária . realizada em
Cr$ 4.500.000,00 e
.
ors 2.5CrO.OOO,00, para cada um 2'Ü de julho de 1956, alterada sua
dcnomínacão para Caisse Générale
dos grupos de trabalho instalade Participations
Foneiêres et Indos nas· cidades .de .camjxna
Grande, Estado da Paraíba e âústrielies e, bem assim, seu objetivo
Palmeira dos índios. Estado de
essencial com a exclusão das opera-.
Alagoas, respectivamente.
ções bancárias,
mantídos.. porém,
Parágrafo único. O Instituto seu capital social e .0 destinado às
suas operações no País, mediante as
Nacional de Imigraçâo e Colonicláusulas que a êste acompanham,
zação aplicará o saldo da mesobrigando-se a mesma sociedade a
ma verba, no valor de
.
cumprir integralmente as leis e reo-s 8.000.000,00 <oito milhões gulamentos
em vigor, ou qúe venham
de cruzeiros) como auxílio à
a vigorar sôbre o objeto da presenexecução dos Decretos números
te autorização.
39.284. 39.285, 39.292 e So9.293,

388

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2Q Revogam-se as disposições- em contrário.
Rio de Jan,eiro, 8 de junho
1959; 1389 da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK:

tígo 87, nv I, da Oonstituição Federal,
, decreta:
Art. I\' Fica constituído, no Ministério da Educação e Cultura, o Grupo
de Estudos da Indústria do Livro e
dos Problemas do Escritor <G.E.I.L.
P. E. ) , que se comporá de onze
Fernando Nóbrega.
membros, os quais, sob a presidência
do l\II.i.nistro de Estado da Educação
DECRETO NO) 46.175 - DE 9 DE atre Cultura, representarão a Academia
NHO DE 1959
Brasileira de Letras, a União Brasileira de Escritores, o Instituto NacíoRetifica o Decreto n Q 4A. 044, de la de
julho de 1958, que regulamenta a _nal do Livro, o Sindicato Nacional
dos Editôres de Livros, a Câmara
Lei n' 1. 993, de 1Q de ou tu bro de
Brasileira do Livro, o Departamento
1953, e dá outras providências.
Nacional de Educação, a Associação
Brasileira do Livro, o Sindicato NaO Presidente da República, usando
cional das Indústrias Gráficas, o Mida atribuição que lhe confere o arnistério da Fazenda e o Ministério àa
tigo 87, ítem I, da Constituição, - de..
Viação e Obras Públicas.
ereta:
Art. 1Q Ficam retificados, como
Parágrafo único. Caberá ao Ministro de Estado da Educação e Cultura
abaixo transcritos. o art. 30, letra c.
a indicação dos membros do G. E.
e o art. 4° do Decreto nO 4.4.044, de
1. L. P. E., os quais serão designa
18 de julho de 1958:
dos pelo Presidente da República.
"Art. 3°, letra c - Caso se verifique a evidente impossibilidade
Art. 2'> O G. E. I. L. P. E. tem
da aplicação das letras a OU /')
como atribuições:
dês te artigo, o DASP gestíonará
til. indenização
prevista no § lQ
a) elaborar e submeter à aprovação
do art. 1'> da Lei n'" 1.998, -de
do Presidente da R-epública Planos
1953.
Nacionais a fuvor da cultura brasiArt. 40;> _I!: facultado ao tuncíoleira, obj-etivando o' desenvolvimento
nárío dispensado optar pela. índeda indústria editorial e do comercio
nízacão prevista no § 1') do ardo livro e o estabelecimento de metigo l:? da Lei n Q 1. 998, de 1953,
didas objetivas que assegurem ao escom o que cessará o direito a
critor melhores condições para o exertransferência nela assegurado".
cicio de sua função.
b) estudar a situação da indústria
Parágrafo único. A retificação a
editorial do Pais, no que diz respeito
que se refere- êste artigo prevalecerá
a partir, de 18 de julho de 1958, data
às suas condições técnicas e financeiras, e propor ao Presidente da Reda vigência do Decreto n9 44.044, de
1958.
'
nública as, medidas necessárias ao
aumento
da produção de Iivros naArt. 2° reste decreto entrará em
cionais e à elevação. da qualidade
vigor na data de sua publicação.
gráfica dos livros editados;
Art. 30 RevoOgam -se as disposições
em contrário.
c)
propor ao Presidente da ReptiRio de Janeiro, em -9 de junho de
blíca medidas que se destinem a in1959; 138 9 da Independência e 71Q da
centivar- e aprimorar o parque gr(\República.
fico nacional para a produção do liJUSCELINO KUBITSCHEK
vro;
Francisco Negrão de Lima
d) promover e
coordenar estudos
Lúcio Meira
.sôbre revisão de tarifas aduaneiras,
classificação de mercadorias por caDECRETO N° 46.176 - DE 9 DE JUtegorias de importação, que possam
\
NJ:IO DE 1959
redundar em benefício do Kvro no
Brasil e propor ao Presidente da ReConstitui, no Ministério da Educação
pública as providências - necessárias;
e Cultura, o Crispo de Estudos da
e) supervisionar, por iniciativa próIndústria do Livro e dos Problemas
pria, ou, quando necessário, em codo Escritor.
Iaboração com outros órgãos do GoO Presidente da República, usando
vêrno, a execução de diretrizes que
da atribuição que lhe confere o ar-,
contribuam para incentivar ou apri-

de

&
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morar a' indústria e o comércio do
livro no Pais;
j) colaborar para maíor efícíêncls
das atividades governamentais a favor do livro nacional; , ,
g) articular-se
com os GDvernos
estaduais e municipais no estudo de
medidas que possam beneficiar a indústria e o comércio do livro no Brasil e a atívídade profissional do escritor;
,
h) recomendar, quando iõr o caso,
às entidades oficiais especialmente incumbidas de prover creditas para empr een dímentos
do desen vol vimen to

econômico, providências que se imponham a favor da indústria editorial
e gráfica nacional;
i) coordenar as medidas básicas
déstínadas ao 'barateamento do livro
didático.
Art. a- Cabe ao G.E.I.L.P.E.
promover e sugerir medidas de caráter administrativo e legislativo sôhre a sítuacão do escritor brasileiro
em face de quaisquer meios de divulgação de sua obra e propor providências para a melhoria de sua vida
profissional, sobretudo no que se refere ao contrato de trabalho, no caso
da publicação de livro seu, ou contra to de distribuição, no caso da edição financiada pelo autor.

Art. 41' O

G.E.I.L.P.E.

DECRETO N.o 46.177 JUNRO DE

JUSCELINO KUBITSCHEK

Curitlo Junior
Jorge do Paço Mattosc. Maia

Henrique Lott
Francisco Neariio de Lima
S. Paes de Aimeuui
Lucia Meira
11:Tário Meneqh.etti
Clovis Salgado
Fernando Nóbrega
Fmncisco de Melo
Mário Finotti

DE

>

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrrnos do Decreto-lei n.s 2.784, de
20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. É concedida' à socíedade Emprêsa de, Navegação Marajoara Limitada, com sede na cidade
dê Belém, Estado do Pará, autorização para runcíonar como empresa de
navegação de caootagern, com o capital de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros)
dividido em
(duas)
cotas desiguais, pertencentes a 2
(dois), sócios, cabendo 60% (sessenta
por cento) a brasileiro nato, conter- .
me contrato social datado .de 8 de
agôsto de 1958, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir íntegralmente as leis e regulamentos .ern vigor,
ou que venham a vigorar, sôbre o
objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1950;
1381~ da Independência e 719 da Re~
pública.
JUSCELINO KUBITSCH-eK

poderá

Art. 6') :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de .raneíro, em 9 de junho de
1959; 133" da Independência e 71° da
Puepúblíca.
.

9

Concede à sociedade Empi'êsa de Navegação Marajoara Limitada autorizacao para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagetn.

con tratar o pessoal técnico especialízado que fôr necessário para o desempenho de suas atribuiçõ-es.

Art. 5Y , Todos os órgãos da Administração Federal deverão prestar ao
G.E.I.L.P.E. a, cooperação que lhes
rôr solicitada.

DE

1959

Fernando Nóbrega

DECRETO N° 46.178
JUNHO DE 1959'

DE

9

DE

Estenâe à Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil o disposto no Decreto n~ 44.609 de 8 de outubro de
1958.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artieo
8'7,' número I, da Constituição, deereta:

'

Art .. 1Q As disposições do Decreto
nO 44.609, de 8 de outubro de 1953, são

extensivas aos donativos consignados

pela Catholic Helief Services .- National Catholic Welfare Conference,
dós Estados Unidos da .Améríca, a
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil.
o
, Art. 21? f::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçáo

Aros

DO PODER. EXECUTIVO

Art. 3q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de junho de
1959, 1389 da Independência e 71 9 da
República.
JUSCELINO .KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.
S.

Paes

de

DECRETO N." 46.179
JUN1:IO DI;; 1959.

Almeida.

DE

9

DE

Funde, sem aumento -de despesa, Tabelas Numéricas Especiais de Extrtmumeràrios-menealistas .âo . Mi~
mistério da Agricultura, que menciona, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87, item I, da ConstitUIção, decreta:
Art. 1.0 Ficam fundidas, na forma
do anexo, com a denominação ele
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Serviço de
Expansão do Trigo, as atuais Tabelas
Numéricas Especiais de Extranumeráríos-mensalístas das Inspetorias Regionais nos Estados de Goiás, Minas
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e São Paulo, pertenceutes ao mencionado Serviço.

§ 1.0 As funcões integrantes das
b,belas ora fundidas continuam p~e:
enchidas pelos atuais ocupantes.
§ 2.° As -portarias dos servidores
atingidos pelo disposto neste artigo
serão apostrladas pelo Diretor do
Serviço de Expansão do Trigo.
Art. 2.° No processamento das melhorias de salário serão aplicadas as
disposições do Regulamento de Promoção, aprovado pelo Decreto número 32.015, de 29 de . dezembro
de 1952.
Art. 3.<l A lotação numérica e no- .
minal das repartições atendidas por
esta Tabela será fixada por portaria.
do Diretor do Serviço de Expansâo

do Trigo.

Art. 4.°· A despesa com a execução
dêste decreto continuará a ser atendida pela dotação própria do SerVIço
de Expansão do Trigo.
.
Art. 5.° :f:ste decreto entrará em
vigor na data de 'sua publícaçâo ,
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de junho
de 1959; 138.° da Independência e
71.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneçhetti,

SERVIÇO DE E..'-"PANSAO DO TRIGO
Tabele. Numérica Especial de Extranumerário-Mensalísta (art. ô.v da Lei n.c 1.765, de 1932)
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DECRETO

N9 46.180 DE J~O DE 1~59

DO

DE

9

Dá nova reâactio ao art. 19 do Decreto n 9 44.607, de - 6 de outubro de
1958, para cumprimento de decisão
judicial.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Para possibilitar o eumprímento, pelo Ministro de 'Estado da
Educação e Cultura, do Acórdão de
26 de agôsto de 1958, do Supremo
Tribunal Federal, proferido nos autos do Recurso - Extraordinário oúmero 39.765, Distrito Federal, ) artigo 19 do Decreto nl) 44.607, de 6 de
outubro de 1958, vigorará com a seguinte redação:
"Art. 19 'Ficam criadas, a p',ll.'tir de 8 de dezembro de 1950, na
Parte Suplementar da Tabela única de Extranumerárío-mensallsta
do Ministério da Educação e Cultura. 14 (quatorze)' funções de
Assistente de Ensino, referência 27,
lotadas na Faculdade Fluminense
de Medicina, sendo 2 (duas J para
o Curso Odontológico e 12 (doze)
para o Curso de Medicina" .
Art. 2Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em' 9 de junho de
1959; 1389 da Independência e n Çl da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO NQ 46.181 -

DE

9"

DE

391

PODER EXECUl'I".'O

.Ju!'mo

DE 1959

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Edueaçâo e Cultura.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art; .1Q Fica alterada a lotação
numérica de repartições atendidas pe~
los Quadros Permanente e Sup!emen·
tal' do Ministério da Educacão e Cultura, aprovada pelo Decreto· n 9 3'1.217.

de 25 de abril de Ht55, e retificada
pelo Decreto· n 9 38.679, de 28 de janeiro de 1956, para efeito de ser transferido um cargo da carreira de zeia-:
dor, ocupado por Sérgio Ferreil'(t da
Cunha, da lotação permanente do
Serviço de Administração da Sede,
do Departamento de Administração,
para igual lotação do Museu Nacional de Belas Artes.
Art. 2-Q ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de junho de
1~}59;. 13S'? da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCSEK,

Clóvis Salgado.

DECRETO N.o 46.182
JUNHO DE 1959

DE

9

DE

Autoriza a cessão. sob o regime de
aforamento, dos terrenos que menciona. situados no Município de Florianópolis, no Estado de santa catarina.

o

Presidente da República, usando

da atribuição (ue lhe confere o artigo 87, h.o I, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 125
e 126 do Decreto-lei n.o 9.760, de 5
de setembro de 1946, decreta:
Arb. 1.0 Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, ao Sel'viço Social do Comércio (SESC) e ao
Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC), de dois terrenos
de acrescidos de marinha, situados no
lugar denominado Prainha, no Município de FlorianJpolis, no Estado de
Santa Catarina, com as áreas de ....
9.65om2 (nove mil seiscentos e cinqüenta metros quadrados) e 4. 320m2,
(quatro mil trezentos e vinte metros
quadrados), mediante o pagamento do
domínio útil, nas ímoortâncíâs de ...
Cr$ 358.úOO,OO (trezentos e cinqüenta
e oito mil cruzeiros) e Cr$ 165.000,00
(cento e sessenta e cinco mil cruzeiros), e dos foros anuais de
.
Cr$ 2.586,00 (dois mil quinhentos e
oitenta e seis cruzeiros) e .... , ...
Cr$ 1.194,00 (hum mil cento e noventa e quatro cruzeiros), respectivamente, tudo de aeôrdo com as plan-tas e demais elementos técnicos constantes do processo protocolado no
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Ministério da Fazenda sob o número
333.214, de 1958.
Art. 2Çl Destinam-se os terrenos
a cue se refere o artigo anterior à
construção, no prazo de cinco anos,
da sede e de um centro de serviços
sociais do SESC-&ENAC, tornando-se
nula a cessão, sem direito a qualquer
indenização. se fôr dada, no "todo ou
em parte, aplicação diversa' aos ditos
terrenos, ou, ainda, se houver inadimplemento de cláusula do contrato cujo
têrrno deverá ser lavrado em li-no
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1959;
1'38.° da Independência e 71.° da' República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida

DECRETO N° 46.183
DE 9 DE'
JUNHO DE 1959
Altera, sem aumento de despesa, as
Tabelas Numéricas Especiais
de
Extranurneràrio Mensalista da stiministração do ~dijício da Eazeruia
e da Alfândega do Rio de Janeiro,
ambas do Ministério da Fazenda.

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

Art. 19 Fica transferida, com o respectivo ocupante Pedro José Maria,
. uma função ue Motorista, referência 22, da Tabela Numérica EspecIal
de Extranumerário
Mensalista da
Administração do Edifício da Fa7.cnda para idêntica tabela da Alfândega
do Rio de Janeiro, aprovadas, respectivamente, pelos Decretos númcros 33. ~ 17. de 25 de setembro de 195-3
e 33,776, de 3 de setembro de 1953.
Art. 2<;1 f:ste decreto, entrará em
vigor na data de sua pubficaçâo
Art. 3(1 Revogam-se as díspostçoes
em contrário.
.
Rio de Janeiro, em 9 de junho de
1d59; 138<;1 da Independência e 710 da
Republica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

. S. Paes de Almeida

DEORETo N.Q 46.184 JUNHO DE

DE

10

DE

1959

Transfere, sem aumento de despesa,
junção da Tabela Numerica. Especial
de Extranumerário mensalista do
Ministerio da Guerra, que menciona

o Presidente da República,' usando
da atríbutção que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição decreta:
Art. 1.9 • Fica transferida, com o'
respectivo ocupante Joaquim Bólico.
uma função de Servente, referência
19, excedente, da Tabela Numérica ESpecial de Extranumerário mensalista
da Administracão do Edifício do Ministério da Gúe.rra, para idêntica tabela do Hospital de Guarnição da Vila
Militar, ambas do Ministél'io da Guerra, também em caráter excedente.
Art. 2.9 • Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.<;1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de junho de
1959; 138<;1 da Independência e 71~
da República.
JUSCE!.INO

KUBITSCHEK

Henrique Lott

DECR.ETO N.9 46.185
.nrrrrro DE 1959

DE

io DE

Transfere, sem -aumenio de despesa,
junção de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário mensalista
do MinistéTio da Guerra.

o Presidente da República, usando
da at'L'ibuição que lhe contere o artigo
37, item r, da Constituição, decreta:
Art. V'. Fica transferida, com o
respectivo ocupante, Benedito pinto de
Arruda, uma função .de servente, referência 1(i, da Tabela Numérica E..special de Extranumerá'i'iri mensalista do
Quartel General da 9.lJ. Região Militar,
para idêntica tabela do Hospital Geral
de Campo Grande, ambas do Ministério da Guerra.
Art. 2.°. ESte Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação .

Aros

))0

Art. 31? Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeir,o, 10 de junho de
1959; 138e> da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

H enrtoue Loit:

DECRETO N'? 46,186 JUNHO DE

DE

11 DE

1959

Autoriza o "Banco de La Nacion. Argentina" a iuncionar com: uma filial no Brasil, Distrito Federal.

o

Presidente da República, usan-

dó da atribuição que lhe confere a

Constituição e de acôrdo com o Decre.tc nv 14.728, de 16 de nl8.1'ÇO de
1921, decreta:
.
9
Art. 1 Fica o Banco de La Nacion
Argentina, com sede em Buenos Aires República Argentina), autorízado (:I funcionar com 'uma filial no
Brasil, Distrito Federal.
Art. 2Q Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 11 de junno de
1959; 1389 da Independência e 7l'? da
República.,

DE

11

1959

DE JUNHO DE

Declara nulo o Decreto n. Q 33,(}86,
de 18 de junho de 1953.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1. Q E' declarado nulo, para
todos os efeitos, o Decreto número
33.ú86, de 18 de junho de 1953, que
concedeu, a partir de L'? de novembro de 1952, a Maria Floriza Brandão, viúva de Agenor Mendes' de Ca8tüho . Brandão,' ex-Agente de estrada
de ferro, classe E, do Quadro IX Parte Suplementar - do Ministerto
da Viação e Obras Públicas, assassinado em consequência de assuntos
ligados às suas atribuições funcionais,
a pensão de Cr$ 1. 720,00 (mil setecentos e vinte cruzeiros) mensais.
Art. 2. Çl Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de junho
de 1959; 138. <:> da Independência e
71. Çl da República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK·

Lucia Meira
l

de Almeida.

DECRETO N'? 46.187 DE 1959

:QE 11 DE JUNRO

A utoriza o "The First National City
Bank ot New York" a instalar
agências em Belo Horizonte (MG)
e curitiba (PR).

O Presidente da República, usando
!da a tríbuíção que lhe confere a
Constituição e de acõrdo com o Deereto nv 14.728. de 16 de março de
19Z1, decreta:
Art. 19 Fica o "The First National
City Bank", com sede em New York,
Estadcs Unidos da América, autorí-.
zado a instalar agências em Belo HG-'
rízonte (MG) e curitiba (PR).·
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de junho de
1$'39; 1389 da Independência e
República.
JUSCELINO

DECRETO N. Q 46.188

S. Paes de Almeida

3USCELINO KUBITSCHEK

S. Paes
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nl?

KUBITSCHEK.

S. Paes, de Almeida.

da

DECRETO N. <:> 46.189
DE JUNHO DE 1959

DE

11

Autoriza a Comissão do Vale do

sôo

Francisco a aceitar, na sede do
Município de Palmas de Monte
Alto, Estado da Bahia, a âoaçõo
de uma área de 11. 200 m2, de propriedade do Agrônomo Waldemar
Teixeira de lWoura ~ de sua espôsa, Da. Nicza Laranjeira de
Moura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar ..
tigo 87, item I, da Constituíção Fe";-·
deral, decreta:
Art. 1. fi Fica autorizada a Comissão do Vale do São Francisco, criada pela Lei n. Çl 541, de 15 de dezembro de 1948, a aceitar, sem ônus
para o Govêrno Federal, do Agrônomo
'Jilaldemar Teixeira de Moura e de
sua espõsa Da. Nílza Laranjeira de
Moura, a doação de um terreno situado no perímetro urbano da sede
do Município de Palmas de Monte
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Alto,

110
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Estado da Bahia, com a'

área de 11.200 m2, medindo 80 me-

tros de frente por 140 de fundos con.rrontando, pela frente, com uma e5-,
trada de pedestre, pelo lado direito
com terras do Sr. Moacyr Lucilio de
Brito e, pelo lado esquerdo e pela
linha dos fundos, com terras do próprio doador.
.
Art. 2Çl Fica designado o Agrônomo
Waldymir
Freire
Pereira,
Chefe da Residência Agrfcola de
Guanambi, . Estado da Bahia, para,
como representante da União, assinar a escrí tura de doação.

Art. 3. Q O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de junho
de 1959; 138.9 da Independência e
"71. da República.
ç

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior

DECRETO N° 46. 19() DE JUNHO DE

DE

11

1959

Regu7a o exercicio de tunçao de Comando em Estabelecimento MilitaI"
de Ensino.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I,' da Constituição, decreta:
Art. 1. Q Para os efeitos da letra
do art. 20 da Lei nl!, 2.657,
de 1. l! de dezembro de 1955, que regula as promoções dos oficiais do
Exército, o exerclcío das funções de
Comando de Corpo de Tropa poderá.
ser verificado no Comando dos seguintes Estabelecimentos Militares de
Ensino:
'
j

-

-

Academia Militar das Agulhas
. Negras
Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais
Centro de Preparação de Oficiais da ReservaEscola de Comunicações
Escola de Sargentos das Armas
Escola de Instrução Especializada
Escolas Preparatórias
Escola de Motomecànização.

Art. 2. Q O presente decreto tem
validade a contar de '1. Q de dezembro de 1955 e revogam-se as dispo_síçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de junho de
1389 da Independência e 719
da Repúblicà.
1959;

JUSCELINO

Km:ITSCHEK

Henrique Lott.

DECRETO NQ 46 .191

DE

11

DE

JUNHO DE 1959

Transfere junções das Tabelas Numéricas especiais de Extranumeráriomensalista do Ministério da Aeronáutica, que menciona,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, item I, da Constltjríção, decreta:
Art. 19 Ficam transferidas as seguintes funções das Tabelas Numéricas Esneciais de Extranumeráríc-Mensalísta abaixo indicadas:
I uma função de Artífice, referência 16, ocupada por Maria do Carmo Muniz, da Tabela do Parque de
Aeronáutica do Recife para a do Parque de Aeronáutica dos Afonsos;
11 - uma função de Artífice, referência 19, ocupada por João Nunes
da Silva,' da Tabela
do Parque da
Aeronáutica dos Afonsos para a do
Parque de Aeronáutica do Recife;
III - uma função de Auxiliar de
Aeródromo, referência 22, ocupada por
José Francisco Silva, da Tabela do
Destacamento da Base Aérea de Campo Gránde para a da - Diretoria de
Aeronáutica Civil;"

IV - uma função de Auxiliar de
Aeródromo, referência 22, ocupada por
Henio Albuquerque Pessoa, da- Tabela
da Base Aérea do Recife nara .a da
Diretoria de Aeronáutica Civil;
V - seis funções de Artífice. referêncía 21, ocupadas por Armando SiQueira Cortes Filho. Honório Oliveira
Carvalho, José Pinto, Lourenço C~
mardeía, Luciano Leitão Tavarps e
Sulimar Bicudo Pinheiro, e 'uma função de Artífice. referência 20. ocupada
por Orlando Moreira, da Tabela do
Estado Maior da Aeronáutica nara o
da Inspetoria Geral da Aeronáutica.

Aros DO PODER 'EXECUTIVO

Art. 20 ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1959;
1389 da Independência e 71'? da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Melo.

DECRETO No> 4G.192 - DE 11
NHO DE 1959

DE

.ni-

Declara de utilidade pública a
União dos Agricultores e Criadores
'(UNAC), com sede em Frederico
~Westphalen, Estado do Rio Grande
do Sul.

Ainda não f{)i publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N? 46. 193
JUNHO DE

DE

11

DE

1959

Autoriza a cidadã brasileira Maria
de J eS21S Wendel· M ametie a lcoror
minério de ferro no rnunicipu: de
Santana de Parnaíba, Estado ae
São Paulo,
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, no> I, de: Constituição e nos têrmos do Decreto-lei no> 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art, 1'? Fica autorizada a cidadã
bresíleíra Maria de Jesus Wend€l
Mamede a lavrar minério de ferro,
em terrenos de sua propriedade e de
outros no imóvel denominado Fazenda Mimi, distrito de' Pírapora do
Bom Jesus, município de Santana de
Parnaíba, Estado de São Paulo, numa.
área de vinte e quatro hectares noventa e dois ares e treze centrares
(24,9213 ha) , delímitada :Por um polígono irregular que tem um vértice
a seiscentos metros (600 m) no rumo verdadeiro de setenta e oito graus
cinco minutos SUd€6~ 78Q 05'· SE),
do centro da ponte da Estrada de
Pírapora do Bom Jesus a Araçarí.guama, sôbre o córrego Barrinha e
os lados, a partir dêsse vértice, os
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seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e setenta e quatro metros e vinte e rem centímetros (374,27 m) , trinta e sete graus
vinte e um minutos "sudeste (37'" 21'
SE); cento e noventa e nove metros
e sessenta centímetros (199'60 .m i ,
onze graus cinqüenta e sete minutos
sudoeste (11° 57' SW); trezentos e
. quarenta e nove metros e cinqüenta
centímetros (349.50 m ) , oítenta e nove
graus cinqüenta e sete minutos noroeste (89 0 57' NW); duzentos e setente. e quatro metros e cinqüenta
centímetros (274,50 m i , oito graus
cinqüenta e um minutos noroeste
(8~ 51' NW): cento e sessenta e nove
. metros e oitenta centímetros (l69,SG
rn) , um grau trinta minutos nordeste (lo> 3D' NE); duzentos e um
metros e sessenta centímetros (201,6G
rol, setenta e sete graus vinte e
quatro minutos nordeste (77Q 24' NE).
Este. autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33. 34 e suas
alíneas, além .das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no> 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, corno
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2\1 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquísas ,
Art. 2° O conc~&Sionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 6B do
Código de Minas.
Art. 30 Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer
dcs .obrigações que lhe incumbem, a
autorização de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 40> As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas ,
Art. 5" O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
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gozará

dos favores. díseriminadcs

no art , 71 do mesmo Código.

Art , 6 A au torízacão de lavra terá
por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio - da DiViS8'o de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agrícultura,
após o pagamento da taxa de seiscen tos cruzeiros (C1"$ 600,00).
. Art. 7Q • .Revogam-:S(' as disposições
em contrário.
Q

Rio dê Janeiro, 11 de junho de
1959; 138<;1 da Independência e -11
da. República.
ç

JUSCELINO KUBITSCHEK

1Vlária M eneghetti

DE'0REI'O NQ 46.194
DE 11 DE
JUNliO DE 1959
Autoriza a Cia. Materiais Sulfuroso,.;;
Matsuljur a laorar gipsita no
nicípio de Ouricuri, Estado de Pernambuco.

mu-

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n I, de. Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Códig9 de Minas),
decreta:
Q

Art. l Q Fica autorizada a Cia. Materiais SulfurosOti Matsulfur a lavrar
gipsita, na Fazenda Pajeú, distrito de
Manacá, município de Ouricurí, Estado de Pernambuco, numa área de
noventa. e nove hectares (99 ha) delímitada por um polígono irregular
que tem um vértice a trezentos e

quatorze metros

(314 m)

no rumo

verdadeiro sessenta e um graus sudeste (61 Q SE) de. casa de moradia
de José' da Silva Nascimento e os
lados, a partir dêsse vértice, os .::.\0guintes comprimentos e rumos verdadeíros : oitocen tos metros (800 m i.
setenta e três graus sudoeste (739
SW); seiscentos metros (600 rn) , dezessete graus noroeste (1'7 9 'NW);
oitocentos metros (800 m) . setenta e
três graus nordeste (73 Q NE); trezentos metros (300 rn) , dezessete
graus noroeste (17 Q NW); oitocentos
e. cinqüenta metros (850 m» setenta
e três graus nordeste (73 9 NE); seiscentos metros
(600 m) , dezessete
graus sudeste (179 SE); oitocentos e
cinqüenta metros (850 rn) , setenta
e três graus sudoeste (73Q SW); tre-:

rentes metros
(300· m) , dezessete
graus sudeste (17'1 SE). Esta autorização é outorgada mediante as CO)1-j
díções constantes do parágrafo üriíco
do art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
'
PD,rá?rafo ú?ico_. A, execução da
. presente autorizaçâo fica suj-eita às
estipulecões do ~gulamento aprovado pelo Decreto n- 30.230, ele 1 de
dezembro de 1951, uma vez Sê verifiqu~ a existência na jazida, como aE;somado de qualquer das substâncias
a .que ss retere o art. 2Q do citado
Regulamento ou de outras substãncías díscrímínedas pelo Conselho Nacíonal de Pesquisas.
,Ar~. 2 Q• O concessionário da. autoriza çao fica obrigado a eecclhsr aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à' União
ao, Estado e ao Município, em cum~
pr.u~ento do disposto no art. 68 do
Código de Mines.

Art.

Se o concessionário da
não cumprir qualquer das
obngações que lhe incumbem a autorização de lavra será declar~da caduca ou nula, na forma. dos artigos
37 e ,38 do Código de Minas.
39

e.u~rização

, Art ..4'> As propriedades vizinhas
estão sujeites às servidões de Solo e
sub-solo para fins de lavra" na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5Q O concessionário da autorização será- fiscalizado pelo Departamenta Nacional da Produção Mineral e gozará dC5 favores discríminados no art. 71. do mesmo Código.
Aet; 6'> A autorização de íavra
terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Míneral
do Ministério da Agricultura, após o
pagamento da taxa de 'mil novecentos
. e oitenta -cruzeíros (Cr$ 1.980,00)'

Art. 7'> P.,evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jan-siro, 11 de junho de
1959, 138Q da' Independência e 71'"
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

Aros

DECRETO Nº

46.195 -

DE:

11 DE JUNHO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Nicolau
Priolli o pesquisar tripoli no municipio de
Tatuí, Estafi,o de
&10
Paulo,

O Presidenta da República, usando da atribuição que lhe contere U
art. E7, nv, L da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv L98'~. de
29 de janeiro de' 194(} (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Nicolau Priolli a pesquisar
trtpolí em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Agua Branca, distrito e município de Tatut, Estado de São Paulo, numa área de dez
hectares e oitenta ares (l0,80 ha I.
delimitada por um retângulo.
que
tem um vértice a cento e oitenta e
um metros, (181 m) , no rumo magnético de nove graus quarenta minutos nordeste (9º 40' NE). do cama
nordeste, (NE) da sede da fazenda
de Nicolau Priolli e os lados dívergentse dêssa vértice, os
seguintes
comprimentos e rumos magnétícos:
cento e, oitenta metros (1&0 nu:
oitenta e um graus quinze minutos
sudeste (81I? 15' SE); seiscentos metros (600 m) , oito graus quarenta e
cinco minutos sudoeste (99 45' SWI.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações 'do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 30.23<>, de 1, de
dezembro de 19'51. uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Con-·
selho Nacional de Pesquisas.
Art. 2'=' O titulo' da autorização de
pesquisa. que será uma" via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de r .. (>_
zentos cruzeiros (cr$ S\lO,()Ol e será
válido por dois t2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprío
da Divisão de Fomento da Produçüo
Mineral do Ministério da Agrtcultura.
Art. '3(l Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de junho de
1959: 138'? da Independência e 71Q ({3
. República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO

N9

46.196 1959

DE

11

DE JU;NHO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Ped1"O
Tobias Duarte a pesquisar areia»
iimeniticas no município de
Primeira Cruz, Estado do Maranhão.

O· Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
!'l.l"t. 87, nl? I, da. Constituicão e nos
têrmos do Decreto-lei nv ~l. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Nn~ ,
nas), decreta
Art. lI? Fica autorizado o cidadão
nrasüeíro Pedro Tobias Duarte a pesquisar areias ilmenítícas, em terrenos
'devolutas e de diversos no lugar denominado Rio' Grande, distrito e mumcípío de Primeira Cruz, Estado do
Maranhão, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) , delimitada por um
paralelogramo que tem um vértice a
três mil setecentos e cinqüenta metros (3.750 m) no rumo verdadeiro
de sessenta e três graus nordeste
<63º NE) da extremidade norte tN)
do Rio Grande e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos metros (600 m) , sessenta e
oito graus sudeste (68 9 SE); oito mil
trezentos e trinta e três metros e
trinta e três centímetros (8.333,33 m) ,
sessenta
e
um
graus
nordeste
(61 9 NE),

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 30.230, de ,I de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como
associado, de qualquer das substãnctas a que se refere o' art. 2 9 do citado Regulamento ou
outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas,

de

Art. 2° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura,
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Art. 3~ Reyogam-se as disposições
em contrário.
Rio de, Janeiro, 11 de junho de
1959; 1330 da Independência e 7l~ (ta
República.
.JUSCELINO

KUI3ITSCHRK

Mário M enenhetti

DECRETO N'> 46. 197 - DE 11
'NHO DE 1959

DE JU-

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro
Tobias Duarte a pesquisar areias
ümeniticas no
município de Primeira Cruz, Estado do Maranhão.

o

Presidente da República, usando
da atrlbuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n Q 1.985, de
29 de janeiro de 1910 (Código de
Minas), decreta:
Art. 11' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro Tobias Due..rte a.
pesquisar areias ílmeníticas, em terrenos devolutos e de diversos no lugar denominado Rio Grande, distrito
e município de Primeira Cruz, F!:;tado do Maranhão, numa área de ouinhentos hectares (500 har , deliÍnitada por um paralelogramo que
tem um vértice a quatro mil cento
e setenta metros (4.170m), no rumo
verdadeíro de sessenta e nove graus
trinta minutos nord-este (691' 30' NE)
da extremidade norte (N) do Rio
Grande e os lados, divergentes dêsse
vértice, OS seguintes, comprimentos e
rumos verdadeiros: seiscentos metros
(600 m) , sessenta e oito graus sudeste (680 SE.); oito mil trezentos e
trinta e três metros e trinta e três
centímetros (8. 333,33m), sessenta e
um graus nordeste (611' NE).
Parágrafo único. A execução da nresente autorização fica sujeita às - estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida. como associado, de qualquer das substâncias a
que .se refere o art. 20 do citado" Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 20 O título da. autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa· de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.00000) e
será válido pelo prazo de doiS (2)

anos a partir da data da transcrição
no livro próprio de. Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 31' Revogam-se es disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de junho de
1959; 1389 da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO KuntTSCHEK

lJ1ario lv.I eneçhetti

DECRETO NI' 46.198 - DE 11
. NHO DE 1959

DE JU-

Autoriza a cidadã brasileira. Mana
Pereira Bem'a pesquisar calcário
no município de tâatosinhoe, Estado
de Minas Gerais.
O Presidente da República, usal}'1o
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) , decreta:
Art. 1" Fica aú torízada a cidadã
brasileira Maria Pereira Bem a pesquisar calcário em terrenos de propríedade de José Teixeira da Costa no
lugar denominado Faustina, distrito
e município de Matosínhos, Estado
de Minas Gerais, numa área de oitenta e um hectares noventa e três
ares e sessenta centrares (81,9360 na) .
d'elimit~d~ P9r um retângulo que tem
um vértice a novecentos metros
(900 m) no rumo magnético de setenta graus nordeste (70Q NE) do canto
nordeste (NE) da igreja de Matos1nhos e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e "noventa metros (290 m) , oitenta e um
graus nordeste (81 v NE); "trezentos
e sessenta e oito metros (368 m) , nove
graus noroeste (90 NW).
Parágrafo único A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezernbro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a
que se refere
art. 2Q do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.

°
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Art. 21) O titulo de. autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a - taxa de
oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$ ...
820,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio -da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de junho de
1959: 1381? da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N9 46.199 JUNHO DE

DE

11 DE

1959

Autoriza. o cidadão brasileiro Peârc
Tobias Dua:te a pesquisar areias
iimeniticas no município de Primeira Cruz) Estado do Maranhão

o

Presidente da República, usando
da atribuíeâo que lhe confere o g,"~.igo
87, nl? I, da Constituição e nos têrroos
do Decreto-lei nv 1.985: de 29 'de janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:

Art . .1 9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro Tobias Duarte a pesquisar areias ílmenítícas, em terrenos
devolutas e de diversos no lugar denominado Rio Grande, distrito e município de Primeira Cruz, Estado do
Maranhão, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) , delimitada por um
paralelogramo que tem um vértice a
três mil trezentos e oitenta metros
(3.380m) no rumo verdadeiro de cinqüenta e três graus nordeste (53Q NE)
da extremidade norte (N) do Rio
Crande e os lados, divergentes desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: seiscentos me-tros
(6ü{lm), sessenta e oito graus sudeste
(68 9 SE); oito mil trezentos e trinta
e três metros e trinta e três centímetros (8. 333,33m), sessenta e 'U m
graus nordeste (61Q NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovade pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez que se
verifique a existência na jazida, corno

r.ssociado, de qualquer das substâncías a. que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substàncías discriminadas pelo Consc-Iho·
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa; que s.erá uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cínco
mil cruzeiros (Cr$ 5-.000,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no ~lvro
próprio da Divisão de Fomento da.
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura.
Art. 3~ Revogam-se as dísposiçêes
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de junho de·
1959; 138<:1 da Independência e 71<:1 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário M enetthetti .

DECRETO N9 46.200
JUNHO DE 1959

DE

11 DE

Autoriza Geraldo Dias a comprar
Tobias Duarte a pesquisar areias
ilmeníticas no município de Primeira Cruz) Estado do Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo'
S7, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). deereta:
Art. 1Q. Fica autorizado o cidadão.
brasileiro Pedro Tobias Duarte a pesquisar areias ílmenitícas, em terrenos
devolutas e de diversos no lugar denominado Rio Grande, distrito e município de Primeira Cruz, Estado do Maranhão, numa área de quinhentos,
hectares (500 ha) , delimitada por' um
paralelogramo que tem um vértice a.
quatro mil seiscentos e cinqüenta metros (4.650 m) no rumo verdadeiro de
setenta e quatro graus trinta mímitos
nordeste (74 9 30' NE), da extremidade norte (N) do Rio Grande e os lados, divergentes dêsse vértice, os se':'
guíntes comprimentos e rumos verda-,
deíros: seiscentos metros (600 m) , sessenta e oito graus sudeste (689 SE);
oito mil trezentos e, trinta e três me-tros e trinta e três centímetros ....
(8.333,33 rm , sessenta e um graus nor-.
'
deste (619 NE) .
Parágrafo único. A execução da pre~·
sente autorização fica sujeita às esti":,
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pulações do Regulameflto aprovado
pelo Decreto n Q 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art , 2Q do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
:Art. 2<:'. O título da autorização de
pesquísa, Que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5. eOO,OO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura.
Art. 3º. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 1959;
1389 da Independência e 71Çl da República.

que venham a vigorar, sôbre o objeto
desta autorização.
Rio de Janeiro. em 11 de' junho de
1959; 1389 d~ Independéncia e 719
da República.
JüSCELINO

KUEITSCHEK

Mário Meneçhetti
DECRETO N. o 46.202 DE JUNHO DE

DE

11

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Christian Von Bulam a pesquisar água
mineral no municiou: de Amparo,
Estado de São Paulo.

o Presidente dá~República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'1, n .v l, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n .v 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
JUSCELINO KUBITSC!mK
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Christian Von Bulow a
Mário Meneghetti
pesquisar água mineral, em terrenos
de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda da Fortaleza. dístrito de Arcadas, município de Amparo.
DECRETO N, 9 46.201 - DE 11
Estado de São Paulo, numa área de
DE JUNHO DE 1959
um hectare, noventa e dois ares e
noventa e seis eentíares 0,92961 ha) ,
deümítada por um quadrilátero que
Concede à Cia. Mercantil e Indusrem um vértice a mil e quarenta metrial Inqá, autorização para tuu-,
tros e setenta e cinco centímetros
cionar como emprêsa de mine(1.040,75 m) , no rumo magnético
ração.
de setenta e cinco graus e quarenta
o Presidente da República, usando minutos sudoeste (75Q 40' SW), do
canto sudeste (SE) da casa da Fada atribuição que lhe confere o arzenda e os lados, a partir dêsse vértigo 87, n.v I, da Constituição e nos
tice. os seguintes comprimentos e LUtêrmos do Decreto-lei n. 9 1.985, de
mos magnéticos: cento e oitenta e
29 de janeiro de 1940 (Código de
sete metros e oitenta centímetros
Minas). decreta:
(187,80 mi , sessenta graus e cinqüenta e cinco minutos sudoeste
Artigo único. E' concedida à Companhía Mercantil e Industrial Irigá,
(60 9 55' SW); cento e quarenta metros e setenta e seis centímetros
sociedade em que se transformou a
(140,76 m) , treze graus e cinqüenta
Sociedade Importadora e Exportadora lngá Ltda., pela escritura públíe oito minutos sudeste (139 58' SE);
cento e cinqüenta e quatro metros e
.ea de 10 de maio de 1950, lavrada às
setenta centímetros (154,70 m) , qua.os p 74 dó livro de notas n.v 67{), do
cartório do 11.9 Ta.belião desta carenta e oito graus e trinta minupital, arquivada sob n. Q 15,.684, do . tos nordeste (489 30' NE); cento e
D. N. 1. C .. alterada pelas assemvinte e cinco metros e noventa e
bléias extraordinárias de 19-4-51, cinco centímetros 025,95 rn) , seis
5-1-1952, 2-6-1952, 15-9-1953. 10-6graus e vinte e dois minutos nordeste (6 9 22' NE) .:
1954, 25-7-1955, 30-4-1956, 30-12-1956,
e 23-3-1959, com sede na cidade de
Parágrafo único. A execução da
Nova Iguassu, Estado do Rio de Ja- -presente 'autorízação fica sujeita às
neiro, autorização para funcionar
estipulações do Regulamento apro.como' emprêsa de mineração, ficando
vado pelo Decreto n .v 30.230. de 1
.obrígada
a cumprir integralmente
de dezembro de 19G1, uma vez se veas leis e regulamentos em vigor ou
rifique a existência na jazida, como
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associado, de qualquer das substàn- metros (5.120 m) , no rumo verdacías a que se refere o art. 2 9 do
deíro de setenta e nove graus norcitado Regulamento ou' de outras
deste (79 9 NE), da extremidade norte
substâncias discriminadas pelo Con\,N) do Rio Grande e os lados, diselho Nacional de Pesquísas.
vergentes dêsse Vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
Art. 2. Q O título da autorização
seiscentos metros (6<lO m.), sessenta
de pesquisa, que será uma via autêne oito graus sudeste (689 SE); oito
tica dêste decreto, pagará a taxa de
mil trezentos e trinta e três metros
trezentos cruzeiros ro-s SOO,OO) e
e trinta e três centímetros .......•
será válido pelo prazo de dois (2)
(8.333,33 m.j , sessenta, e um graus
anos, a partir da data da transcrinordeste
(61 9 ME) .
ção no livro próprio da Divisão de
Parágrafo único. A execução da
Fomento da Produção Minera! do
presente autorização fica sujeita às
Ministério da Agricultura.
estipulações do Regulamento aproArt. 3 .9 Revogam -se as disposições
vado pelo Decreto n. Q 30. 230. de 1
em contrário.
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
Rio de Janeiro, 11 de junho de
associado, de qualquer das substân1959; 138. da Indep endêneía e 71. ç . cias
a -que se refere o artigo 2.9 do
da República. '~
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo ConJUSCELINO KUBITSCHEK.
selho Nacional de Pesquisas.
M ario M eneçhetti.
Art. 2.9 O título da 'autorização
de pesquisa, que será uma via. auténtíco
dêste decreto, pagará a taxa de
DECRETO 1':1:9 46.203 - DE 1\ DE JUcinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
'NHO DE 1959
será válido pelo prazo de dois cn
anos, a partir da data da transcrIA utoriza o cidadão brasileiro Franção no livro próprio da Divisão de
cisco de Assis Drumond a pesquisar
Pomento da Produção Mineral do
minério de [erro e manganês no
Ministério da Agricultura.
município de Itabira, Estado de Minas Gerais.
Art. 3\t Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, em 11 de junho de
Ainda não foi pnblíeado no Diário
1959; 138. Q .da Independência e 71. q.
Oficial por falta de pagamento.
da República.
ç

JUSCELINO

DECRETO N. 9 46.204 DE JUNHO DE 1959

DE

11

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

.

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro
Tobias Duarte a pesquisar areias
ilmeniticas no município' d-e primeira Cruz, Estado do Maranhão.

. O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. Çl I" da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. 9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
.

Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro Tobias Duarte a
pesquisar areias ílmenítícas, em terrenos devolutas e de diversos no lugar denominado Rio Grande, distrito e município de Primeira Cruz,
Estado do Maranhão, numa área de
quinhentos hectares (5()O har , delimitada por um paralelogramo que tem
um vértice a cinco mil cento e vinte

DECRETO N. o 46.205 DE JUNHá DE 1959

DE

11

Autoriza a Comaiantüa Brasileira de
Usinas Metalú1'gicas a construir"
para uso exclusivo, uma linha de
transmissão entre a sua, usina siderúrgica de Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais e a Usina de
Peti. da Companhia Fôrça e Luz
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I. da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n. Q 3.763,
de 25 de outubro de 1941, decreta;
.
Art. 1.9 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas a construir uma Iínha de
transmissão trifásica em circuito
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singelo, entre a sua usina siderúrgica
de Barão de Cocais, Estado de Minas
Gerais, e a. Usina de Petí, da Oompanhia Fôrça e Luz de Mínas
rais, com a capacidade de 1.500 kV A,
sob a tensão nominal de 22.000 volts,
freqüência de 60 ciclos por segundo,
e extensão de 15 k~.
Parágrafo único. A linha de transmissão é destinada ao fornecimento
de energia elétrica para uso exctusívo da usina siderúrgica da Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas . situada em Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais.
Art. 2. Q Caducará o presente título, independente de ato declaratório, se a permissionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Construir a linha de transmís
são de acôrdo com o projeto já aprovado pelo Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricul tura.
TI Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricul tura.
Art. 3. Q O presente decreto entra
em vigor na data de- sua publicação.
Art. 4.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de junho de
1959; 138. li da Independência e 71. t,J
da República.

Ge-

4

JUSCELINC

KUBITSCHEK.
)

Mário Meneghetti

DECRETO N. 9 46.206 . DE JUNHO DE

DE

11

1959

Transfere de Heráclito de Paula
Martins para Domingos Ferreira,
Rios a concessão para a produçdo
e fornecimento de energia etétricc
ao distrito de' Caputira, municíp20
de. Matipõ, Estado de Minas G(.,Tais.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
.nos termos do art. 150 do Código de
Águas. (Decreto nv 24.643, de 10 de
Julho de 1934):
Considerando que, pela Resolução
n. 9 1.488, de 26 de junho de 1958,

o Conselho Nacional de AguaG e
Energia Elétrica autorizou a transferência para Domingos Ferreira RIOS
da área de terra declarada de utilidade pública pelo Decreto número
36.022, de 11 de agôsto de 1954, e cuja
desapropriação foi
Heráclito
de
Paula Martins autorizado a promover, de conformidade com o artigo
2 9 do citado decreto, decreta:
Art. 1. Q
Fica transferida para
Domingos Ferreira Rios, a concessão
para a produção e fornecimento de
energia elétrica no distrito de Caputira, município de Matipó, Estado de
Minas Gerais, de que era titular
Heráclito de Paula Martins, de conformidade com o Decreto n. 9 41. ô06.
de 10 de julho de 1957.
Art. 2. Q O valor da transação,
como capital a remunerar, será oportunamente fixado pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mine-ral, do Ministério da
Agricul tura ,

Art. 3. Q Caducará o presente titulo, inãependentemente de ato declara tório, se o concessionário não
assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro do prazo determina.
do pelo Ministério da Agricultura.
Art. 4.9 As tarifas do rornecimenta de energia elétrica serão fixadas e' trienalmente revistas pelo Ministério da Agricultura.
Art. 5Q ~ste decreto entra -em
vigor na data da sua publicação.
Art. 6 . Q Revogam-se as dísposiçô es
em contrário.
Rio de Janeiro, 11 - de junho de
1959; 138. <:> da Independência e 71. Q
da República .
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N9 46.207
JUNHO DE

DE

11

DE

1959

Dispõe sõbre o Regimento do Colégio Pedro 11, aprovado pelo Decreto n 9 34.742, de 2 de dezembro
de 1953.

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

ATOS DO PODER EXEC'J'~I'JO

tigo 87, inciso I, da constituição, decreta:
Art. 19 O art. 218 do Regimento
do Colégio Pedro II, aprovado pelo
Decreto n 9 34.742, de 2 de dezembro
de 1953, .passa a ter a seguinte redação:
"Art. 218. O diretor de cada 1J.'na
das unidades (Externato e Internato), nomeado pelo Presidente da República, pelo prazo de 3 (três) anos,
será escolhido de uma lista trípltce
de - nomes de professôres cátedratícos, efetivos e em exercício, eleitt, pela Congregação em votação
uni nominal, cessando seu mandato,
automàticamente, ao fim daquele
trazo.
§ 1Q A lista tríplice de nomes, a
-que se refere êste artigo, deverá ser
remetida ao •ilnistro da Educ13.ção
c oultura, no máximo, até 30 (trinta) dias após a data em que cessar
o mandato do diretor ,
§ 29 O diretor só poderá ter seu
nome incluído na lista tríplice nara
1 (uma) recondução e por voto de
2/3 .doís têrços) da totalidade da
Congregação.
§ 39 O exercício da diretoria em
caráter transitório, inclusive nas suostituícões eventuais de cada :lirBtoJ:',
caberá, ao substituto eventual,
·'icediretor. que será um professor catedráticô eleito trenalmente pela C'mgregacâo e designado por portaria
ministerial.
~ 4l? No impedimento do více-díretor, a substituição cogitada no ~ 39
caberá .automatícamente, a um 01'0fessor catedrático do estabelecimento,
observada a ordem de antiguidade na
Congregação.
§ 51? -No prazo máximo de 30 (trtn.. ta) dias, a contar da publicação do
presente decreto, proceder-se-á à eleição dos diretores e vice-diretores do
EXternato e do Internato.

°

o

Art. 29 Ao art. 2{)7 do mesmo Regimento são acrescentadas as seguintes alíneas:
"o) escolher, na forma do art ?oIS,
os nomes de 3 (três) de, seus membros. para constituírem a lista tríplice a ser submetida ao Govêrno:
p)
eleger o vice-diretor" .
Art. 49 j!:- 'e decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. fi-
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cando revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de junho de
1959; 1389 da mdependência e 719 da.
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO N9 46.208 JUNHO DE

DE

12

DE

19&9

Concede autorização para o funcionamento do curso de bacharelada
da Faculdade Goiana de Direito,

o

O Presidente da Repúblíca usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonetítuícào, e nos
termos -do
art. 23 do Decreto-lei
nv 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. É concedida autorízação para o funcionamento do curso de bacharelado da
Faculdade
Goiana de Direito, mantida pela So ..
ciedade Goiana de Cultura e situada
em Goiânia, capital tlo J:stado
de
Goiás.
Rio de Janeiro, 12 de junho
de
1959; 1381) da rndependêncía e 71Q ôa
República.
.
o

JUSCELINO

KUBITSCHEr-;::.

Clóvis Salgado.

DECRETO N. Q 46.209 - 'DE 12
DE JUNHO DE 1959

netitica a Tabela Numérica Especial
de Extranumerário-mensalista do
Estabelecimento de Material de 1ntendência da. 3. ~ Reçitio Militar ào
Ministerio da Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o àr~
tígo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica retificada, na forma
do anexo, a Ta.bela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do

ATOS DO PODER ~CU~

Estabelecimento de Material de Intendência da' 3.~ Região Militar,
aprovada pelo Decreto n. Q 34.721. de
30 de novembro de 1953, na parte re'lativa às séries funcíonaís de Ser
vente e Artífice.
Parágrafo único. A retificação a.
que se refere êste artigo prevalecerá
a partir de 14 de dezembro de 1953,
data da publicação dó mencionado
decreto.
Art. 2. 9 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
.A1't. 3.9 Revogam-se as dísposíeões
em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de junho de
1959; 138 . Q da Independência e 71. 9
da República..
ft

Retifica (L relação nominal que acompanhou a Exposição de MOt2Vos
n.9 2·. 922, âe 27 de novembro de
1953, do, Departamento Admint:>trativo do Serviço Público, relatuui
aos ocupantes àa Tabela Numérica
Expecial de Extranumerário-mensalista do Estabelecimento de M aterial de Intendência da' 3. ç. Região
Militar do Ministério da Guerra.

5',
6.

7.
8.
9.

Servente
, 9 -- Referência 19
••••••..•• , •.•• '., ••••...• ,' ••••
Julio Corrêa
João Nunes Clós
Julio de Oliveira
Laudônío da Silva.
Artífice

39 -- Referência 19

JuscELmo KUBITSCHEK

38 .. ", .•.. ,

Henrique Lott

39. Assb Nereu de Lima.

,...•..••• , .•.••

EstQbdeci.11J:ento do Material de l ntenaeneia da. .3. ~

Regi~g

.MiLitqr

(Art. 6. Q, da Lei n. 9 1. 765, de 1952)

Tabela Numérica Especial de Extranumerârio-me nsansta \

SITUAÇÃO ANTERIOR

I

Número I
de
I
funções I

Denominação
de função de
Diaristas

I
I
I
9 ! Servente
7 ! Servente
(

3
3
"1

-

2

Z5

Servente
I Servente
I Servente

J

I
I Servente
I

I

I
I
I
I
,I
1

1

41
1

-

43

I
-I
1 Artffice
I Artífice
I Artífice
I
!
I
I
I
'I

SITUAÇÃO NOVA

,

.1
I:
I Vagos.
Exc.
I
I
I
I

I'

Diária

I
,

I

·· .. ····1
....... ·l

I
........... j
........
- 1,,
lo'

f

•••

,..r

I
........ 1

57,60
52,40
. 50,20
, ~8,OO
4'1,00
42,00

I
I
I

I
.......... ·1

I

1r.
r

I

'l I

l I
I

-

63,20
57,60
52,40

I
I
I

I'

I'.
I'

- ,. -

II

:.l

-

i

I

1

,I

t

I,

f
I
I

'1

I

I
I

I

I

r

)

I

1

t
r
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5 I, .. · ... ··· .. ·······
I
. 6 I ..................
I

2

I
I
I
I
~

I

I Exc.
I
I

J

I

I
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I
I

18'

I

1···.. ·..···......·(

17

I ..................
- . - ' ..I
~5
I
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I

16

7

. 7

l

r
I

I

I

I funcional, Inclusí-l
I ve as excedentes.
.1 não p o d. e,r â
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I

l

ser)

-1
'1

]:

20

~

I ' Arti!ice ' I
I ................... I
I .................. I

,ldeI

\ .................. t

43 I

'
I
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. I funcional, ínclusí-]
ve as excedentes',
. não po d e r á S-er ~
1 superíor a 43.
I

t

I·

,

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

Vagos

I
I

I

4· I

·1

4 I·

-

-

J

I
I
I

4

I

8

4

I----j--~-

I das
runções preenchi-I
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I
I

,I

I

I
I

.1

I~-~~:----

I

I

I
Ref.

I o 'número der

I..
I

i
1
I

_.

-I

I
I
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I
. II
~ '

II
.......... 1
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I

I
I

..........j
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I
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I
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I
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I
l
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20 I

8

I

8
~

~

t:r:1

I
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1

1-]

C1

I

~

o

I
1

I

I

I
18 I

~, I
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19 I

19
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I
I
I
I

f
I

1

I

I

I
I

~

I

20

I
I
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DECRE'TIO

N9

46.210 1959

12

DE

DE

'

JUNHO DE

Transfe"e, sem aumento de âespesa,
junções de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da Guerra que
menciona.

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

Art. 19 Ficam transferidas, com os

respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas ss·peciais de Extranumerário-mensalista" do Ministério da Guerra, abaixo
indicadas:
1 - uma (l)' função, de Artífice,
referência 22, excedente, ocupada por
'Oswaldo de Castro Peixoto, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista' do Arsenal da.
Urca, para idêntica tabela. do 89 Grupo de .Artilharia de costa Motorizado' também em caráter excedente: e
ir - uma (1) runeão de Artff~ce,

referência 20, ocupada

por

Jorge

Dias de Castro, da "Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Fábrica de Material de
Comunicações, para idêntica tabela.
da Diretoria Geral de Engenhal'ia e
Comunicações .
Art. 2Q :tste decreto, entrará em
vigor n~ data de sua públícação.

Art.

'funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalis-

ta, do Ministério da Guerra, abaixo
indicados:
I - duas (2)' funções de Artífice,
reterencía 22, excedentes,
ocupadas
por Severino Luiz da Silva e Antônio Cardoso da Silva, ambas da Tabela Numérica Especial de Extranu-

merário-mensalista da Guarnícâo Militar de Fernando de Noronha, para
idênticas tabelas do Estabelecimento
de Subsistência da 7~ Região Militar
e do Hospital Geral de Recife, respectivamente; e
II - uma (1) função de Auxiliar
de Díscíplína, referência 19-, exce-

dente, ocupada por Sinval Carneiro
de Mesquita, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário~mensa
lista do Colégio Militar, para idêntica rebela do 15'> Regimento da In-

fantaria.

Parágrafo único. As funções que
ora se transferem continuarão, nas

novas tabelas, como excedentes.
Art. 29 ·~te Decreto entrará. em
vigor na data. de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dísposicões

em contrário.

Rio de Janeiro, em 12 de junho de
1959: 1389 da Independência e '71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

H enriçue LoU.

Revogam-se as disposições

3~

em contrãrto.

Rio de Janeiro, em 12 de junho de
1959, 138Q da Independência e 71Q da

República.
JUSCELINO

Retifica a Tabela Numérica EspeciaZ
de Mensalista do Estabelecimento
Regional de Subsistência da 4~ degião Militar, do Ministério da
Guerra.

KUBI'tSC'HtK.

Henrique Lott.
DECRErO NQ ~.211 JUNHO DE 1959

DE

12

DECRETO NQ 46.212, DE 12 DE JUNHO DE 1959

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
funções de Tabelas Numéricas 1'~s
pedais de Extranume1'ário-mcn.'ia.lista do Ministério da Guerra, que
menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição . que lhe confere o
art. 87, item l, da Constituição, de-

creta:

Art. 1Q Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes

o

Presidente da República

Usando da atribuição que lhe confere o art. 87, item I, da Constitui_ção, decreta:
Art. lQ Fica retificada, na forma
do anexo. a Tabela Numérica Especial
de Mensalista do Estabelecimento Regional de Subsistência da 41Jo Região
Militar, aprovada pelo I?ecreto número 39. 255, de 23 de maio de 1956, na
parte relativa à série funcional de

Artifice.

ATOS

DO

Parágrafo umco , A retificação a
que se refere êste artigo prevalecerá
a partir de 28 de maio de 1956, data
da publicação do Decreto n 9 39.255,
de 23 de maio de 1956.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na, data 'de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de junho de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK:

Henrique Lott.·
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Retifica a relação nominal que acompanhou a Exposição de Motivos numero 256, de 14 de maio de 19~)j;>
do Departamento Administrativo (L:J
Serviço Público, relativa aos ocupantes da Tabela Numérica Especial ~
M ensalista, do Estabelecimento ue-.
-gional de' Subsistência da 4~ Região
Militar do Ministério da Guerra.
ARTÍFICE

3 -

referência 17

1 -

referência 16

1. Raimundo Lopes de Souza.

~.

Çl;I

MINlSTtRIo DA GUERRA

ESTABELECIMENTO REGIÇ>NAL DE SU BSIS: TI:NCIA DA 4110 REGIÃO .MILITAR
Tabela Numérica Especial de Mensalista (Art. 61? da Lei

SITUAÇÃO ANTERIOR

I

Número I
j
de
funções j

nl?

1. 765, de 1952

~

SITuJ.çÃO NOVA "

g
til

I
\

Denominação
de função de

Díartstas

I

\
Diária I

Vagos

I
I
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I

J

de
funções

I
11
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I

~ef.

I

t;j

o
Vagos
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l"1

l:t.1

I

~

CR$
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3

1
-4
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I

g
::o

Artífice .........

(8,00

-

-

Artífice .. · ....•. 1

44,00

-

-

t

---,

I

I

II
I

1

17 I
I
16

4

I

3

--

I

-

-

-

-

I

~

DECRETO NI? 46.213 JUNHO DE 1959

DE

12

DE

Suprime o art. 91, do Regulamento
para a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, aprovado
pelo Decreto nC} 36.955, de 25 de
jeuereiro de 1955.

o Presidente da República, usando da -atríbutçâo que lhe confere o
art. 87. íncíso tj, da Constituição,
decreta:
Art. 1Q . Fica suprimido o artigo
91 do Regulamento para Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército, aprovado pelo Decreto número
36.955 1 de, 25 de fevereiro de 1955.
Art: 29 O presente decreto entrará em· vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em
contrário
Rio de Janeiro, 12 de junho de
1959; 138<;1 da Independência e 719
da República.
'JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique. Lott

DECRETO N'> 46.214
JUNHO DE 1959

DE

12·

DE

Aprova o Regulamento para PubU':'
cações do Exército (R/I50).

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso r, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento para Publicações do Exército .(R/15ü), que com êste baixa, assinado pelo Marechal R/I Henrique
BClptista Duffles Teixeira Lott, Ministro de Estado dos Negócios da
Guerra.
Art. - 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re-:
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de
1959; 138 Q da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott
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Repartição dos Assuntos:
Capitulo I:
Generalidades
art. 1-9.
Capítulo _II:
Elaboração
de
Publicações
Exército - art. 10-17.
Capitulo lU:
Regras para· Identificação tigo 18-26.
Capítulo IV:

do

ar-

Impressão - art. 27-39.
Capitulo 'V:
Modificações, Substituições e oancelamentos:
I - Modificações - art. 41-47.
. II - Substituições e, Oancelamen.tos - art. 48-50.
Capitulo VI:
Registro - art. 51-55 .
Capitulo VII:
Distribuiçã~ e V~nda' - art 56-61}.
Anexo I:
Normas Ç}erais para 'elaboração de
Regulamentos:

Título I - Bases para a Organização:
I - O Artigo e seu desdobramento - art. 1-5.
II - Agrupamento dos Artigos art. 6-9.
Título li - Estrutura dos Regttlamentos - art. 10-14.
Anexo II:
Modêlo .de capa para Publicações
do Exército:
Anexo UI:
Modêlo de Fôlha para o Livro Registro de publicações do Exército.
REGULAMENTO

PARA

PUBLICA-

ÇÕES DO EXltRCITO
CAPÍTULO I

Generalidades

Art. l Q O presente regulamento
tem por finalidade estabelecer nor-
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.

\

mas para a classificação, elaboração',
identífícaçâo, \ impressão, modificaçào,
substítuíção, cancelamento, registro,
distribuição e venda das Publicações
do Exército referentes à administração e à instrução.
§ I'? 'I'ais publicações são as de atri"buíçâo dos órgãos de Direção e Auxiliares do Ministério da Guerra· de
que trata a "Lei que dispõe sôbre a
Organiz~ão Básica do Exército" e
abrangem:
1) Regulamentos do E'xército;
2) Manuais do Exército;
3) Programas Padrão de 11'...'5trução ;
4) Testes - Padrão de Instrução;
5) Modificações,
§ 29 Outros quaisquer documentos
relativos à administração e à instrução obedecem a normas peculiares.
Art. 29 Regulamentos do Exército
são publicações 'que regulam as questões de administração e outras atividades gerais do Exército, em principio. alheias à instrução e às operações militares.
Parágrafo ' único. Os regulamentos
são postos em execução mediante Deereto ou, no caso de delegação expressa do Poder Executivo, por ato do .
Ministro da Guerra.
Art. 3~ Manuais - do Exército são
publicações que regulam as questões
de doutrina, de instrução e de técnica
no âmbito do Exército.
Art. 49 Os manuais. conforme a finalidade, são classificados em:
1) Manuais de Campanha;
2) Manuais Técnicos.
§ 1'? Manuais de Campanha são .)S
que tratam das questões de doutrina,
instrução e emprêgo das Grandes
Unidades.
Unidades,
Subl1nidades,
Armas ou Serviços.
~ 2Ç> Manuais Técnicos são os quo
tratam de questões relativas à natureza, utílízação (funcionamento, manuseio. etc.) ou manutenção do material de uso no Exército e que não
devam constar dos Manuais de Campanha.
3Q OS Manuais de Campanha e
Técnicos. em sua elaboração. obedecem
à orientação do Estado-Maior do Exército e são postos em execução por
Portaria Ministerial.
Art., 5Q Programas - Padrão de
Instrução são publicações que têm por
finalidade orientar, coordenar, metodízar e homogeneizar a progressão da
ínstrucão. nronorcíonando sua unítor-

*

midade no âmbito da mesma Arma
ou Serviço. bem assim regular a cooperação imprescindível entre as diferentes Armas e Serviços.
Art. 69 Testes - Padrão de Instrução são publicações que têm por finalidade, metodizar e uniformizar a verrrícação da instrução da tropa.
Art. 79 As publicações de que tratam os arts. 59 e 6t;1. obedecem à orientação do EME e são aprovadas peio
Chefe dêste órgão,
A!'t. 89 Modificacões são atos que
tornam públicas quaisquer alterações
parciais de determinada publicação
do Exército, visando corrigir, esclarecer ou completar prescrições neta
contidas.
Parágrafo único, São aprovadas
pelas mesmas autoridades que aprovam as publicações originais.
Art. 99 ' Ato de aprovação de uma
Publicação do Exército é o deereto,
portaria ou ordem que põe a publicação em execução, sendo referido, em
qualquer caso. pelo número e respectiva data.
Parágrafo único. A fim de manter
informados o pessoal e os órgãos interessados sôbre as Publicações nu
Exército, o EME:
." 1) organiza e" mantém em dia um
manual, intitulado "Bibliografia das
Publicações do Exército";
2) providencia a' divulgação, em
Boletim do Exército, em princípio semestralmente. da "Bibliografia" do
item anterior.
CAPíTULO TI

Elaboração de Publicações
do Exército

Art. 10. Tôdas as publícações de
que trata êste I egulamento sofrerão,
para a necessária unidade de linguagem e de doutrina, a ação supervisara
do Estado-Maior do Ex.ército em harmonia com a orrentação. do Estado:Maior das Fôrças Armadas.
Art. 11. Cabe' ao EM E, ouvidos 05
óraãos interessados, o estabelecímento do plano de conjunto das Publicacôes do Exérci to e, em principio, a
repartiçâo das tarefas de sua elaboração.
~ 19 O órgão elaborador realizará
seu trabalho dentro das diretrtzes
baixadas, tendo ampla liberdade para
-; estabelecer entendimentos com os
demais órgãos, estabelecimentos, repartições e unidades, capazes de in;o>
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formar ou esclarecer pormenores relativos às publicações em elaboração,
podendo inclusive, solicitar a colaboração de oficiais especializados.
§ 2(1 Na elaboração, devem ser ob'edecidas. entre outras, as prescríçôes
contidas:
1) neste regulamento, partícularmente as do Anexo I e em Instruções
para dactílogratía e ímpressão ' das
Publlcações do Exército, baixadas
pelo EME;
2) nos manuais que tratam das
Abreviaturas, Símbolos e Convenções
Cartográficas;
3) ·no "Regulamento para Salvaguarda das Informações que interessam _à Segurança Nacional";
. 4) nos manuais para uso das Fôrças Armadas. aprovados pelo Presidente da RJepública;
5) na. legislação básica referente à.
organização do Exército, à administração e à instrução; _
6)
nos regulamentos comuns às
Fôrças Armadas.
§\ 39 A revisão definitiva das provas
das publicações e a verificação de
sua identidade com o original aprovado pela autoridade competente são
sempre da responsabilidade do órgão
elaborador.
- Art. 12. Os Regulamentos do Exercito são, em princípio, elaborados
pelos órgãos diretamente interessados
e submetidos ao Estado-Maior - do
Exército que os encaminhará à apreciação do Ministro da Guerra.
Art. 13. Os Manuais de oampenha
são, em princípio, elaborados pelo Estado-Maior do Exército e Diretoria ae
Instrução do Exército. sendo depois
encaminhados à apreciação ministerial.

Art. 14. Os Manuais Técnicos são,
em princípio, elaborados pelos Departamentos ou, sob orientação dos mesmos, pelas Diretorias e outros elementos subordinados e encaminhadados posteriormente ao EME. que os
submeterá à apreciação do Ministro
da Guerra.
Art. 15. Os Programas-Padrão dé
Instrução - e os Testes-Padrão de Instrução são elaborados, sob orientação
do EME, pela Diretoria de Instrução
do Exército.
Art. 16. As Modificações são elaboradas pelos mesmos órgãos encarregados das respectivas publicações.
~ 1Q Devem ser levadas em consíderação quando da elaboração de novas
edições.

§ 2(1 As que afetam mais de uma
publicação devem, sempre que possível, ser elaboradas concomítantemente e publicadas símultãneamente ,
Art. 17. As Publícacões do Exél'''
cito podem ter o caráter de ostensivas
ou sigilosas.
§ 1Q A classificaçã-o do grau de sigilo obedece ao Regulamento pare
Salvaguarda das Informações que lfiteressam à Segurança Nacional comportando:
1) secreto;
2) confidencial;
3) reservado.
§ 2Q OS efeitos desta classíftcacão
são os determinados pela. legislação a
respeito, em vigor .
CAPÍTULO In

Reg1"a8 para Identificação

Art. 18. Tôda· publicação de que
trata êste regulamento é identificada
por uma letra ou prefixo seguida de
urna numeração. ambas convencionais.
determinando, em principio:
1) a finalidade;
2) a série;
3) o assunto.
§ 1<;1 Nos casos previstos neste Regulamento, deverá a identificação ser
completada. pela edição e grau de sigilo.
§ 2Q A designação, por extenso, da
finalidade, série e assunto constituí
o Título de uma publicação.
Art. 19. A letra identificadora ou
prefixo indica a. finalidade da publicação, obedecido o seguinte critério:
n- - Para' os Regulamentos:
C - para os Manuais de Campanha'

T ' - para os Manuais Técnicos;
PP - para os Progràmas - Padrão de Instrução:
.
TPI - para os Testes - Padrão de
Instrução;
M - para as Modificações.
Art. 20. A numeração é, em principio, constituída por um número in'dícatívo da Série ou do registro da.
publicação e de um outro relativo ao
Assunto.
"Art . 21. Os regulamentos têm a letra _identificadora .e uma numeração
de registro, seguida do ano do respectivo ato de. aprovação, indicado
pelos dois últimos algarismos.
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§ 10 Todos OS Regulamentos do
Exército permanecem com os atuais
números de registro, acrescidos do
ano de aprovação na.' forma indicada. '

.Exemplos:
1) R-l/57 - se reüere ao Regulamento Interno e dos Serviços GeraIS,
aprovado pelo, Decreto n Q 42.018, de 9
de agôsto de 1957;
2) R-70/58 se refere ao Regulamento da Academia Militar' <las
Agulhas Negras, aprovado pela portaria Ministerial nQ 380, de 14 de fevereiro de 1958.
, § 29 Os regulamentos aprovados re ..
cebem, por proposta do EME, a respectiva numeração de registro, a. qual.
será:
1) idêntica à do regulamento revogado, caso se trate do mesmo' assunto;
,
2) de um regulamento já cancelado,
quando tratar de assunto diferente;
3) de ordem aritmética crescente
de registro, quando não houver numeração vaga.
Art. 22. Os manuais, obrigatoriamente, obedecem à dupla numeração
constante do art. 20.
Exemplos:
1) C 7-20, manual em que C é a f'nalidade ' (Campanha), 7' a série (Infantaria). e 2.;) o' assunto (Batalhão)'.
2) T 3-300, manual em que T é a
finalidade (TécI).ico) 3 a série (Guer~
ra Química) e 300 o assunto (Municões Químicas).
:.- § 19 Os Manuais de Campanha e
Técnicos atendem a seguinte numeração indicativa de sua Série;
1. AViação.
2. Cavalaria.
3. Guerra Química.
4. Artilharia de Costa.
5 . Engenharia .
6. Artilharia de Campanha.
7. Infantaria.

8. Saúde.
9.
10.
11.
12.
14.

15.
16.
17.
19.

20.
21.
22.
23.

Material Bélico.
Intendência. '
Comunicações.
Ajudâncía Gera1.
Finanças.
Justiça.
Assistência Religiosa.
Fôrças Blindadas.
Polícia.
Básicos - Diversos'.
Básico - Instrucão Indívídual.
Ordem Unida.
Básicos
Básicos - Armamento.

24. Básicos - Comunicações.
25. Básicos - Transportes.
27. Legislação Militar.
28. Bom Estar, Recreação e MoraL
30. Informações.
31. Operações Especiais .
32. Segurança.
33. Guerra Psicológica.
34. Serviço Geográfico.
,
37. Manutenção.
.
38. Acondicionamento e manuseio de
carga.
40. Instruyão.
41. Remonta.
42. Veterinária.
44. Artilharia Antiaérea.·
55. Transportes.
57. Aeroterrestre.
60. Operações AnfíbIas.
70. Montanha e Inverno.
72. Selvas.
1QO. Serviço em. Campanha.
]01. Estado-Maior.
1.05. Arbitragem.
110. Mísseis.
§ 29 A numeração Indicativa do Assunto, para os Manuais do Exército,
obedece à" seguinte convenção:
Ú Campanha - de 1 a 199;
2) Técnico - de 200 em diante.
Art. 2'3. Os Programas-Padrão 1e
Instruçã.o e os Testes-Padrão de Instrução obedecem à dupla numeração
constante do art. 20.
Exemplos:
.
1) PP 2-5, em que PP é Programn.
- padrão, 2 a Série (QMG-02-Cavaleíro) , 5 o Assunto (Curso de Formação); .
2) TPI 2-30, em que TPl é Test~
Padrão de Instrução 2 a Série(Ga~
vaiaria), 30· o Assunto (Regimento) .
§ 1Q A numeração dos PP, correspende, em principio: .
1) quanto à séne:
a)
da Qualificação Militar Geral
~QMG), quando se tratar do PP destinado a uma só QMG ou eventualmente, à Qualificação Militar Particular (QMP) de várias QMG; .
b) a outros números, quando o t.J'p
se destinar a duas ou mais QMG e
QlVIP ou ainda, a Qualificações Militares não definidas;
2) quanto ao Assunto:
- a números indicativos, de aCO! ~
do com o grau de instrução e com oa
, ínstruendos a que se destinam os PP.
§ 29 A numeração dos TPI, correspondo, em princípio:
1) quanto à Série .....,.. as mesmas
previstas. no § 19 do art. 22;
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2) quanto ao Assunto - a numeras crescentes indicativos dos elementos a cuja verificaçã o de instrução S~
destinem.
§ 3(l Os atuais TPI terão suprimidos
«l número fixo "3" que fazia part~ de
sua identificação.
,Art. 24. A ídentífícacâo das diversas partes de uma mesma publicação.
aprovadas simultânea ou separadamente, obedecerão ao previsto neste
Capítulo, com o acréscimo da parte
eorrespondente.
Exemplos:
1) R-124-51, 1~ Parte - se refere l\
1~ Parte do R-124, aprovada em 1951:
2) R-124'-54, 2~ Parte - se refere
à 1~ Parte do C 22-5.
Art. 25. M Modificações. quaisquer
Que sejam. têm a letra. ídentífícadora
e um número correspondente à ordem
cronológica de aprovação, seguida 'elo
ano dêste ato. indicado pelos dois ultimas algarismos.
Exemplos:
1) M2-54 - se refere à 2~ modírícacão aprovada em 1954;
2) C 21-26, Ml-57 - se refere à
1~ modificação do C 21-26, aprovaca
em 1957:
3) R-iz4-51, ll;l Parte M4-52 - se
refere à 4(1 modificação. aprovada em
1952. da l~ Parte da R-124, aprovado
em 1951.
Art. 26'. A citação ou reterenciação
de uma Publicacão do Exército é
feita:
.
1) quando no âmbito do Exército -obrigatoriamente pela ídentírícaeãn,
grau de sigilo e, entre parênteses, a
edição;
2) quando nos demais casos, particularmente nas relações com as autoridades civis - pela identificação,
grau de sigilo, título e, entre parên-'
teses, o ato de aprovação.
Exemplos: .
1) R-l-57 (ll!- edição):
2) R-I73-55, Reservado, Regulamento 'do Estado-Maior do Exército (Deereto nv 38.041-A. de 1() de outubro
de 1955);
3) C 19-20, RJeserv~,do. Manual de
Campanha - Investigações CriminaIs
de 1 de agõsto de 1956).
Parágrafo único. As publicações já.
substituídas ou canceladas obedecem
ainda ao prescrito no art. 50.
.

cAPíTULO IV

Impressão

Art. 27. A impressão das. Pu1?1ic~
ções do Exército tem por fm~:l.1~dan~
difundir conhecimentos neoe,ss:3: rl OS a
unidade de atividades do Exercito
§ 1ÇI Em principio a impr~ssão d~
pubíícacõer
destinadas à m~truçao
ficará a ca-rgo do EstabeleClme~to
General Gusta. vo Cordei.r~ de !"anas
e a~ relativas
à admlm~tr.açao a.
cargo da Imrrensa do, ?XerCl to e do
Gabinet,e Fotocartograflco.
§ 2Q l:'or motivo de fôrça
maior,
comprovado em cada caso,. pode!á
ser alterad- a norma de. lt?-pressao
prevista, ~, critério do l\:iimstro da
Guerra
'
~ 3() Tôd? nova edição conterá ~
mortificações e supr-imirá ~ o? can.celamentos oarriais da edição an~erlOr.
o que em regulament.os• ..;.c;erá. l?-clusíve. assínatadr pela citação da }denttrícacão c de ato de aprovaçao de
cada - modrfícaçâo ou cancelamento.
§ 4() I\r. sucessivas tiragens de uma
mesma edíçâr não se aplica o disposto n. parágrafo anterior, devendo
as
modifícacões e cancelamentos
pardais ser considerados na fatma
do r)apftulc V.
Art. 2R As publicações de caráter sígílo.s« bem como as modificações respectivas, serão impressas ou
reproduzídas sob a fiscalização de
um oficial designado em Boletim.
Parágrafo único, Nenhum exemplar poderá ser impresso a mais e
tôdas as matrizes de impressão, composição clichês filmes. etc .. deverão
ser ímediatamente inutilizados após
a conclusão da publicação sigilosa.
Art. 29 A impressão das publicações pl"{'vistas neste regulamento
obedece aos tipos-padrão estabelecidos. podendo o Chefe do EstadoMaior do Ex~rcito alterar as características, a fim de facilitar a feJtura, o seu manuseio ou emprêgo na
ínstrução e atividades administrativas.
Art. 30. As Publicações do Exército
devem ter tanto quanto possível, as
seguintes características:
1) Regulamentos ou Manuais Toécnícos:
a) formato - in 8 B (formato T);'
-b) bitola. - de 24 a 28x42 eíc;
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tipo - corpo 6 a 12;
papel entre 2() e 24 kg, sempre
que possível de 1~;
e) livros em princípio, costurados;
2) Manuais de Campanha:
a; formato - in 16 B (formac)

d)

to Cl;
b)
c)

bitola -

de 20x28 a 30 cíc:

corpo 6 a l{);
d) papel entre ZO a 24 kg, sempre
que possível de IlJ.;
.
e)
livro. -- em princípio, costutipo -

rados;
3,
Pi ograrnas-Padrão
e Testes?adrão:
- formato, bitola, tipo e papel idênticcv aos Regulamentos e Ma-

nuais Técnicos;
4) Moaiücações:
- terão as características da publicação a que se referem,
§ 19 As publicações de tiragem
duzida
poderão, excepcionalmente,
ser mimeograf adas ou impressas em
murtílitn H formato in -8 B.
§\ 29 QUhndo uma publicação estiver sujeita a modificações freqüentes, a iuízo de Chefe do Elv.rE, poderá ser impressa em formato T, em
félhas soltas, reunidas em uma capa
de encadernação por meio de grampos ou pararusos que permitam a fácil substituição das fôlhas ,
Art. 3 J. A3 capas devem ser de
cartolina hsa (40 kg) e obedecer à
seguinte coloração para as publicações ostensívas:
1) Regp!amentos capa verde;
2) Manuais de Campanha - capa
cinza;
3) Manuais Técnicos :- capa ama-

re-

rela;
4) Progr amas - Padrão e Testes
- Padrão - capa palha,
Art. 32. As capas das publicações
sigilosas serão das seguintes cores;
1) Secretas - côr rubra;
2) Confidenciais - côr azul;
3) Reservadas - cõr rosa,
§ 1Q 1\ expressão indicativa do grau
de sígíl« será impressa na capa e
no verso d::. .mesma, . na "frente" na'
. primeira e na última página.
§ 29 No verso da capa devem. ser
citadas a-, disposições que·' definem
as resp .msahilídades dos respectivos
detentore., conforme O' Regulamento
para S~"~va.guarda -das Informações

que ínte, essarn à Segurança Nacional
Art 33. A. capa das Publicações
ia Exército deve obedecer ao modêlo do Anexo lI.
Art. 34. A "frente", encimada pelas Armas Nacionais, conterá:
1) A reprodução dos dizeres da
cans ,GE'!T1 cercadura) :
2> o número de ordem da edição
e da tirazem:
3) o n()~'E do estabelecimento gráfico
4) quanc« necessário esclarecímen- .
ias suma-ios relativos à orientação
seguida ns publicação.
parágrafo único, O verso da "frente'- contei a.'
l' a transer-çâo do ato de aprovação da pt-r-Iícaçâc;
'J,)

"Conferp" do

tal' do

6"~ão

Chefe ou Dire-

elaborador:

,3) a Dístríbuíçâo l:)elecid6..

Cal:ga pré-esta-

Art )'; .t\ lombada, quando possível, deverá ter impressa:
1)

2)

a ínertíficação;
o tttu!o

3) o anc da edição.
Art. 3,(j . A última página conterá;

em prin..:ípJ o o nome do estabelecimento ~ráíic( ou as iniciais pelo
ouai é co-rhectdo a tiragem a quantidade a'" exemplares, o mês e o'
ano erro qu< ficou concluída a impressão.
Art 37. A~ Publicacões do Exército devem conter dois "índices:
1) após 3 "frente" - o índice dos
assuntos na ordem em que êstes são

apresentar'os e referidos por artigos
ou parágrafo- e págtnas:

2) no fh·aI da obra - o índice alfabéticc -íos assuntos, com a indicaçãc dos art ígos ou parágrafos e páginas.
Parágrafo único, Os índices dos
regulamentos obedecem às especificações comidas no Anexo I.
Art. 3'1l A numeração das páginas
deve ser feit!?- no canto inferior externo desrínando-se o canto superior
externe à numeração relativa aos arrigos ou parágrafos da página consíderada .
Art. 3l:J, Ero princípio, as publica-

ções podem ter um certo número de
fôlhas em branco no final, para as
necessárías anotações por parte dos
Interessados .

415
CAPiTULO

V

Modificações, Substituições e
Cancelamentos

Art. 4() • b,.,": Publicações do Exército podem ser modificadas substituídas ou canceladas, de acôrdo com
as necessidades do Exército.

I -- ]Jodificações
Art. 41. As Modtlicações podem ter
o valor de:
1) Erratas;
2) Alterações;
3) Complementos.
Art. 42 . Erratas são as modífícações destinadas a corrigir equívocos de
Impressão ou de revisão e, em regra,
dizem respeito a palavras ou frases.
Parágrafo único. Nestas modificações os detentores das publicações ínteressadas devem fazer as correções
nos pontos indicados e, bem assim,
anotar na margem inferior o ato de
aprovação.
Art. 43. Alterações 'são as modificações destinadas a dar nova redação a
uma ou mais prescrições, visando esclarecer o sentido do texto 'em questão
e, em regra, cnzem respeito a artigos
ou parágrafos.
Parágrafo único. Nestas modificações, as alterações devem ser publicadas em fôlhas corretivas de tal sorte
que as páginas possam ser coladas ou
substituídas nas que devam ser retífícadas ,
Art. 44. Complementos são as modificações destinadas a ampliar ou
completar conhecimentos sôbre determinado assunto, para melhor entendimento da matéria e, em regra, completam capítulos ou constituem novos
capítulos.
Parágrafo único. Nesta~ modificações, conforme o desenvolvimento do
texto, pode ser utilizado o processo do
p~r~grafo do artigo anterior, ou consütuídos cadernos que devem ser incorporados à publicação modificada
em substituição 'à parte indicada.
'
Art. 45. .Todos C?S militares que
observarem incorreçoes, ou desejarem
apresentar_ sugestões, para melhor
compreensao dos textos das publicacoes em vigor, devem fazer as devidas
propostas ao órgão elaborador ,
§ lI? As propostas para correção devem conter, em síntese:
1) Nome e pôsto do proponente;

2) Unidade, Repartição ou Estabelecimento em que serve;
3) publicação interessada. citação de acôrdo com o item Ido artigo 26;
4) texto da prescrição em vigor;
5) texto da prescrição proposta;
6) razões (sinteticamente).
§ 2º No caso apenas de sugestão,
a mesma deve conter os itens 1), 2) e
3) do parágrafo 'anterior, e a sugestão
apresentada, justificada sucintamen-

te.

Art. 46. Todos os Comandantes,
Chefes ou Diretores devem, no ínterêsse da maior perfeição das Publicações
do Exército, apresentar ao órgão elaborador, sempre que fôr o case, sugestões para modificações que a prática e
a experiência aconselham nelas sejam
introduzidas.
Art. 47. As propostas para correções ou sugestões, depois de analisadas
pelo órgão elaborador, são encaminhadas à apreciação do EME já sob a rorma de modificações.
11 -

Substituições e Cancelamentos

Art. 48. Substituição é o ato de lançamento de nova edição de uma mesma publicação, tendo em vista as exigências da evolução doutrinária ou
administrativa.
§ 19. Em cada edição devem ser
atendidas as prescrições do § 39 do
artigo 27.
. § 2 Q• Não constituem substítuíção as
tiragens sucessivas da mesma edição.
Art. 49. Cancelamento ou revogação
é o ato público baixado pela autoridade competente invalidando, no toda
ou em parte, determinada publicação.
§ i-. O cancelamento parcial implica, para o detentor, na inutilização
dos trechos indicados na publicação e
na anotação do ato de aprovação do
cancelamento determinado.
§ 2º. Para as Unidades, Estabelecimentos e Repartições o ato de cancelamento total implica, automàtícamente, no recolhimento imediato
dos
exemplares da publicação cancelada
ao respectivo arquivo, para ulterior
descarga. de acôrdo com a legislação
e!.U vigor; dois exemplares, porém, se·
rao conservados, devendo constar nitidamente em suas capas a referência
do cancelamento.
§ 3Q Para as publícaçôes de caráter
sigiloso aplicam-se a legislação e instruções especiais vigentes.

,Aros
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Art. 50. A cítacão OU referencíaçâo
de uma publíoaeão já substituída, OU
'cancelada, é feita de acôrdo com o arti~o 26, sendo acrescidos, na informacão que consta entre parênteses, o ato
de substituição ou cancelamento e a
nova identificação, se houver.
Exemplos:
1) R-l/40 (ll.t edição, revogado pelo
R-l/58) ;
, 2) R-14/,!1, Regulamento
para o
'S:C'rv1ço de Informacões da Artilharia
9
(Decreto n 7.342, de 6 de junho de
Hl41. cancelado pelo Decreto número
43.618, de 29 de abril de 1958);
'3) C 44 - ' 1 (llJ. edição, 1951, substituído pelo C 44-1, edição de 1958) .
CAPiTULO

VI

Registro
Art. 51. O registro das Publicaçõp.s
do Exército deve ser
executado de
.acôrdo com as prescrições do presente
Capítulo.
Art. 52. O registro fica a cargo da
:rl. Seção do EME e do órgãc elaborador. êste das publicações que lhe competem.
Parágrafo único. -Consta o registro
.de duas partes. uma relativa às publicacôes em elaboração e outra referente às publicações existentes, devendo ambas permitir verificar, a qualquer momento, o estado das diferentes
publicações.
Art. 53. O registro é feito em livro
de fôlhas sôltas, correspondendo cada
fôlha a uma publicação.
§ 1Q. O Livro Registro é considerado
documento de caráter reservado.
§ 2t;l. As fôlhas do registro relativas
às publicações que forem canceladas
são retiradas, após devidamente encerrada a escrituraçáo, e arquivadas.
Art. 54. Cada Publicação do Exército terá seu Livro Registro, constí-

, tuíndo:
1)
2)

Registro de Regulamentos;
Registro de Manuais de Campa-

nha;
3) Registro de Manuais

T~cnicos:

Registro de Programa - padrão
de Instrução;
5) Registro de Testes padrão de
Instrução.
Art. 55. O Registro de cada publícação conterá as seguintes indicações:
1) identificação;
2)
titulo;
4)

3) caráter;·
4) ato de aprovação;
5) edição e tiragem;
6) órgão elaborador ;
7) distribuição;
8) modificações e cancel nnentos:
9) observações.
Parágrafo único. A folha de registro obedecerá ao modêlo do Anexo

UI.

'

CAPíTULO VII
Distribuição e Venda

Art. 56. O órgão elaborador
de
cada Publicação do Exército deverá
calcular e prefixar, de acôrdo com
as normas dêste Capítulo, a tiragem
da edição e, bem assim, a distribuição, tudo consoante as necessidades
do Exército. ,
§ 1Ç Nesse cálculo, conforme a tínalídade, o assunto e o caráter da
publicação, devem ser consideradas as
necessidades de:
1) distribuição-cargo;
2) venda;
3) depósito.
§ 2Q A impressão e venda das publícações não visarão lucros.
§ 39 Na tiragem de publicações ostensivas deve ser prevista a obrigação que tem cada oficial, subtenente
e sargento de possuir tôdas as indispensáveis ao desempenho de
suas
. funções normais, 'adquirindo-a') à sua
própria custa.
§ 4<:1 As
publicações em depósito
objetivarão, com adequada margem
de segurança, futura distribuição carga às novas organízações militares
imprevistos.
Art. 57. A distribuição-carga compete:
'I)
ao Estabelecimento
General
Gustavo Cordeiro de Farias, das publicações nêle confeccionadas,
de
acôrdo com a previsão de distribui, ção que acompanha o ato de aprovação;
2) à Secretaria do Ministério da
Guerra, das demais publicações.
Parágrafo único.
Tal c:.istribuiçá'O
obedece às seguintes normas;
,
1) para as publicações ostensivas:
a)
Corpos de Tropa, Estabeleci·
mentos e Repartições:
- um exemplar de cada publica..
ção emitida;
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- exemplares em quantidade varíável, conforme o número de elementos dependentes, quando se tratar de publicações que
int8resS8m
diretamente às respectivas
atívidades:
b)
Estabelecimentos
militares de
ensino:
\,
- o número de eXemplal'C5 Õ;\ J.€'
tra a);
- exemplares em quantidade suficiente para distribuição aos uiteressados, que os recenerao po~' e,?lpréstimo, antes do ímcio do tuncíonamento do respectivo, curso,
2) para as publicações sígtlosas:
- consoante as prescrições partícu!ares de cada espécie;
.
3) para determinadas pucítcaçoes:
- além das previstas nos itens anteriores, haverá uma dístrrouiçao especial, prescrita:: pelo E~E, para .nlender à divulgação ou à ínrormação ele
'organizações civis ou militares
da
segurança nacional.
Art. 58. A indicação da distrtou.cão-carga que consta obrígatóríamente do verso da "frente" das publicações e nos registros, compreenderá:
1) a identificação das organízacoes
militares de que trata o parágrafo
único do art. 57 - feita de acôrdo
com a 'numeração indicativa das
Séries prescritas no § 1 do artigo 2~;
2) a quantidade atribuída' às rereridas organízações militares ~ às ct,··
.maís - indicada pelo numero
ue
exemplares que figura entre parênteses.
Exemplos:
ç

1)

DIV --:- 2-7-17 e 57

(IO)

-

se

refere às Divisões de Caval~.tl":a. U~l;'
rie 2), de Infantaria (Séria '7), Bnndada (Série 17) e Aeroterrestre l::"eríe 57), as quais são dístribuidos 1.0
exemplares, cada uma;
/2)
EMFA - (5) - t.e refere à
distribuição de 5 exemplares ao Estado-Maior das Fôrças Armadas.
Art. 59. A venda de ~ôd~s as Publicações do Exército é feita pelas
Seções de Venda ·do EGGCF.
Art. 60. Os Boletins do Exército
e os dos Grandes Comandos devem
transcrever além dos atos de aprovação, modificação, substituição e
cancelamento das publicações do
Exército, 2L divulgação dos respectivos preços.
Rio de Janeiro, 12 de junho
de
.1959. -

Henrique LoU.

ANEXO I
NORMAS GERAIS PARA ELABO~
RAÇAo DE REGULAJ.VIENTOS
DO EXltRCITO·
TíTULO I,
.

I -

BASES PARA A ORGANIZAÇÃO

O Artigo e seu desdobramento

Art. 19 Tendo em vista dar organização uniforme aos textos regulamentares, a estrutura dessas publicações obedecerá a um sistema em que
o artigo é o elemento, básico.
Art. 29 O artigo é a unidade para
a apresentação, divisão ou agrupamento dos assuntos contidos no regulamento.
S 19 A redação, além dos preceitos
relativos à precisão e clareza da linguagem, obedecerá principalmente às
seguintes regras:
.
1)
cada artigo deve conter um.
único assunto;
2)
cada artigo dará, exclusivamente, a norma geral, o principio,
ficando as medidas complementares
e as de execução reservadas, sempre,
aos parágrafos;
3) quando o assunto requerer discriminação, o enunciado. comporá o
artigo e os elementos díscrírninados
aparecerão sob a forma de lt~ns:.
4) nos textos extensos os primeiros
artigos devem ser reservados sempre
para a definição do objetivo do regulamento e as limitações de seu
.
campo de aplicação;
5) cada artigo deve ser CUIdadosa
e exatamente colocado em. seu Justo
lugar, no texto, segundo o assunto
que contém.
§ 29 Os artigos, numerados seguidamente em todo o texto,
serão
apresentados com numeração orcnnaí
até o artigo nono e numerados car-,
dinalmente a partir do décimo, precedido cada Uni d~ abreviatura
(Art.) .
'
§ 39 Quando o assunto não puder
ser todo apresentado na redação d~
artigo, será desdobrado para melhor
disposição de seus elementos componentes, em parágrafos, itens e letras.
Art. 3<> O parágrafo será. empregado para indicar a divisão imediata
de UIIl artigc e destina-se a esclarecer, completar e registrar as ex'ceções que se não puderem fazer no
texto do artigo.'
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§ 19 Estando intimamente relacionado com o artigo, por isso que depende do assunto dêste, sua redação
obedece às seguintes regras:
1)
constitui objeto do parágraro
o conjunto de pormenores ou precertos necessários à perfeita inteligência do artigo;
2) a matéria tratada no parágrafo
deVe estar mtímamente ligada à de
que se ocupa o artigo;
3) Ú paragrafo deve conter as restrições do artigo, ou então completar as disposições dêste.
§ 2° A numeração é, como no caso
do artigo, ordinal até o nono e cardinal a partir 'do décimo, precedidos
porém, do' símbolo §, usando-se,
quando há um só parágrafo o forma
por extenso: Parágrafo único.
Art. 4<:> O ítem será empregado
para divisão dõ artigo, caso o assumo
. não comporte parágrafos, ou para a
subdivisão dêstes.
'
, 1) empregam-se itens quando o pa.rágrafo ou artigo der lugar a, enumeração;
2) a numeração é cardinal, seguida
de parêntese aberto:
3) quando fôr necessário o item
divide-se em letras, indicado sempre
em minúsculas, antepostas a um P~\
rêntese aberto;
4) a palavra item não será escrita
no texto, sendo o item representado
por um número arábico.
Art. 5<:1 A alínea e o inciso são
normalmente empregados como têrmos genéricos.
Parágrafo único. As citações de
textos regulamentares serão feitas da
seguinte maneira; item tal ou letra
tal do artigo (Parágrafo tal), e não
aíínea ou inciso tal.

II -

Agrupamento 'dos artigos

Art. 69 Conforme o volume da matéria, poderão reunir-se artigos atíns
em grupos.
§ 1c Sempre que o volume do texto,
a natureza e articulação do assunto
aconselharem, dar-se-á aos regulamentos a organização seguinte:
1) um conjunto de artigos constituirá um Capitulo;
2) um conjunto de capítulos constituirá um Título;
3) um conjunto de titulas constituirá uma Parte.
§ 2Çl Os títulos (epígrares) das diversas. Partes . (Títulos, Capítulos)
devem ser breves, claros e precisos.

§ 30 As partes, títulos e' capítulos,
terão numeração seguida em todo o'
texto do regulamento,
Art. 79 Os capítulos são escritos
por extenso, seguidos de numeração
romana e encimando as respectiY~tS
epígrafes.
EXEMPLO: cAPÍTULO rn

Da organização pormenorizada
§ lÇl Usa-se para capítulo 'a abreviatura correspondente (Cap.) .
§ 2Çl Quando a natureza do assunto;
tratado no capítulo, aconselhar subdivisões, estas poderão ser expressas
por indicações encimando os grupos
de artigos aos quais disserem respeito e enumeradas, no capítulo respectivo, em algarismos romanos.
Exemplo: I - DO Gabinete
Art. gt:\ Os títulos são escritos por
extenso, seguidos de numeração romana e encimando as respectivas
epigrafes.
Exemplo:

TÍTULO II

Organização
Parágrafo único, Usa-se pare tí-,
abreviatura correspondente

tulo 'a
(Tit.) ,

Art. 9Çl A parte é o conjunto de.
títulos que englobam assuntos correlatos no corpo de extensos regulamentos.
Parágrafo único, As partes obedecem ao prescrito para os capitulas,
e títuíos, quanto ao enunciado, nu-.
meracão e epígrafe.
TíTULO II
ES1'RUTURA

DOS

REGULAMENTO::'!

Art. H) . O exame de um regulamento deve permitir que se· adquira
uma ídéia clara de' sua estrutura.
1) os artigos nêle contidos devem
aparecer coordenados de rorma harmônica e ordenada, de modo a facilitar, não só a consulta, como a compreensão do texto;
2) as diferentes partes que o ~OI1S
títuern devem ser apresentadas em
certa ordem e guardar relação de dependência e ligação com as anteriores e seguintes, expondo preceitos,

ATOS

da formu
mais' adequada e lugar
mais oportuno;'
3) os títulos devem indicar, não
só a seqüência mas também a dependência entre as diferentes partes.
Art. 11. Os regulamentos, de acõrcom o seu desenvolvimento, serão
fracionados por forma que atendam
àS necessidades de repartição
dos
assuntos, da seguinte maneira:
1) Parte I, n
;
2) Titulo I, II
;
3) Capítulo I, TI , .. ;
4) Artigo 19 , .•• , 99
10, 11:

7) Capítulo IV... ao Capítulo N
Das atribuições orgânicas
- na ordem tratada nos capítulos l i e III,
8) Capítulo N + 1 ao Capitulo
N

do

b) Parágrafo 19,
6) Item 1), 2)

••• ,
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9 9 •.. , lO, Ll ,

;

7) Letra a), b)
.
'Parágrafo único. Do artigo poder-se-á passar diretamente ao ítem

e à letra.
Art. 12. Para a maioria dos regulamentos deve adotar-se a estrutura
'seguinte:
1)' Titulo I

Generalidades
2) Capitulo I'

Do órgão e suas fínalidades
.

::lj Título II

Organização
4j Capítulo II

Da organização geral
5) Capítulo III .
Da organização pormenorizada
- dos órgãos, na ordem' em que
foram apresentados no Capitulo II
{3) Título III
Atribuições

+ ...

\

Das atribuições funcionais
- do Diretor, Chefes, Adjuntos
e demais auxiliares, na seqüência dada aos respectivos órgãos
e repartições
9) Titulo IV
Outras disposições
- São tôdas as que não couberem nos títulos anteriores.
Art. 13. Os índices devem permitir,
a simples inspeção do regulamento,
saber-se do que se trata e aos que
conhecem o texto, facilitar a localização rápida de dados e informes.
Parágrafo único. Os regulamentos
conterão dois índices:
1)
índice Geral (analítico), em
- que se esboça a estrutura do 'texto.
na ordem das partes, titulas, capítulos e artigos;
2)

índice de Assuntos (remissivo),

apresentado em ordem alfabética, levando o leitor às páginas e artigos
que tratam dos assuntos expostos.
Art. 14. Quando o regulamento
comportar relações, quadros discriminativos, modelos ou gráficos que por
.sua natureza e número, não possam
ser incluídos no texto ou regulamento
complementar que deva constar de
peça à parte, poderá ser acompanhado de um ou mais anexos,
Parágrafo único, Os anexos serão
numerados em algarismos· roma nus e

obedecerão às mesmas
texto dos regulamentos,

normas

do
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ANEXO

11

M oâcto de Capa para publicações do Exército
(1)

(2)

I

j

MINISTERIODA GUERRA

I

l-

I

(3)

I

(4,)

I
-I

~

j

1
.J
I

(5)

J

1

(6)

;1

'I

~-'
(7)
PREÇO

(8)

1--------

I
I

I
CARGA
I
I EM ....•.......
l.
t

1--------

OBSERVAÇOES
Grau de Sigilo (Confidencial - R-eservado - secreto)
Identificação
Finalidade (Manual de Campanha, Técnico, etc.)
Série ou número de registro (regulamento)
(5)· Assunto
(6) Ano da Edição

(1)

(2)
(3)
(4)

(7)

(8)

Observações'
Preço da' publicação

ANEXO

III

Modêlo de rõuia para o Livro-Registro das Publicações do Exército

Modificações e

Ato de
Aprovação

Edição

--1--

órgão
1

.I N~ I
I

i
I

Distri- 1 ·

.

-1--

Elaborador I buíção I

- \

Data

I

-

Cancelamentos

I Tiragem

•

I
II

I
I

NQ

I Data

I

Natureza

II

,I

-i

Estb.

Obs.

Çiráf.

g>
til

\::f

o

I-ó

~

~

l:i:l
-M
es
Ci

c.;

~

o

~

,...t>:l
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fôlhas do regís.trc de publicações canceladas - art. 53. § 2'?

1NDICE DE "I,'SUNTOS
A

Ca/!Jil

Ação Supervioora d» E M E tigo Iü.

Ar-

-

~..Iublicações

impressão das

relativas - 'Art. 27, § FI - publicações do
Exército referente a Art. 19 •
- regulamentos do Exército - Artigo 29 .

I -

Normas

Geral~

§ 29,

para elahoraAr.t. 11.

1).

11 -

Modêlo

(.to;

cape para Publíea-

cões do Exército " UI -

-

verso da -

art. 33.

Modêlo de f6,ha pa,r~ o Livre

Caractertstieas

art. 55, parágrafo único.
Ano âe úL'(; de aprouaçâc
- de regulamentos' - art. 21.
- de modificações - art. 25.
- na citacâo - art. 26 2).
- no registro - art. 55, 4).
.Assun7,~)

- número indicativo do- art. 2-5.
- numeração indicativo pal'a DS
manuais - ' art. 22, § 2Q•
. ;. . numeraçâc tndxatíva para as
PP e TPI - art. 23 §§ 19 e 2'?
Ato de aprov-ieão .'- 99 •

- dos regulamentos - art. 2t?, pará-

grafo único.
- dos manuais - art. 4Q• § 3°.
- dos Pp e TPl - art. 7~
- das modíncações - :d,rr:. ôQ• parágrafo único.
- registro do - art. 55. 4).
B

Bibliografia das Publiceeées fi;)
Exército - art. 9<;1, parágrafo único.
Boletim d{.; l:'xército

dívulgaçâc dus public-cçôes em.

vigor -

art. 91,1, parágrafo único, 2.

-

transcrícão de atos -

art. 61>.

-

transerrçâo de atos ..:.... art. 60.

Boletins dos Gronâes comonüos

-

e 4'?
-

-

-

citação de pU11'<.ação' já canceart. 5'l).

lada -

'L1S

Fublí-

art. 3ü.

Carça
distribuição-carga - art. 56.
.

distríbuíç-« -ca, }- a,

§§ 19

C1)(!1.1:Jeté!!::1:t

art. 57.

distríbuíçao-ca- ~;,., índ.cação

art. 58.
-

Citação oe -rabticacõe»
50.
ctussitrcocào

já canceladas -- art.

das Publícacôes do ~X€·~,C! l')
art. 19 • I § 1"'.
"
das rnodifícacêes - art. 41.
9
dos manuais -_ art. 4 •
do grau v.é sí-üo das publicações - art. q, § 10.

comrten. entes
art. 41.
conre:«

definição -

- do Chefe ('11 C'retor c.o órrrão
elaborador
art. 34, parágrafo único, 1).
D
Diretoria

de

jrfJstru(,ao

do

R--ct2~citc

-- elaboração tie nu.nuaís de campanha i: art. 13.
- elaboracâo de PP e TPl - art. 15.
- prescríçõee dI> dístríbuicão-carga - art. 57, 1).
Distribuicâo e venda - art. 50 a t'Ó,
Distribuicâo - art. 51$..
distrfbuief t -c:!.-i='. a , conpetêncía
- art. 57.
- dtstrtbuíçào-cart-a, índicacâo

art. 53.
- registro -

art. 55, 7).

, Ir. -uiçiu; ao

C

Ctmcelamentos

§. 2'?

g'!"~<~cas

cações do Exército -

Registro de P .•blrcac.ies do E:{ército

-

art. 32,

Caráter das f'Ub 1kdçóes do Exército- - art. 17.

Anexos
cão de Regulamentos

-

-

Administração

-

características - art. 31.
coloração - art. 31 e 32.
lombada.- art. 35.
modelo - art. 33

- das publicações em vigor go 9Q, parágrafo único. 2).
-

dos preços, das publica-ções -

tigo 60.

artiar-
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dos manuais - art. 22.
dos PP e TPI - art. 23.
E
:_àícá'; .

Citação' - Art. 26. 1).
Elaboração de nova - Art. 16, § :.0.
Nova - Art. 27, § 3.° - Art 48.
Número de ordem e ano - Art. 35"
ÚlUCO.

Na capa das publicações - Art. 33.
Registro - Art. 35, 5).
Reprodução no frontesoícío - Artigo 34, 2).
fteproduçao na lombada - Artigo

-

En'carninhamento de regulamentos
Art. 12.
Estabeleciment.o do plano de con-

junto -

TPI -

Art. 7.0

Proposta de numeração de registro
de regulamentos' - Art. 21, §' 2.°.
Registro das publícações na 3.a Secão - Art. 52.
Estabelecimento gr.áfico

Nome do -

35, 2).

Arts. 36 -

34, 3).

Exem'{)lares

Tiragem -

Art.

56.

Bstabelecimento General Gusiaeo
Corãeiro de Farias

Distriouíção-carga - Art. 57, 1).
Impressão das publicações - Artigo 27, § 1.°.
Seções de venda do - Art. 59.
Venda de publicações - Art. 59.
Elaboração das Publicações do Exército - Arts. 10 a 17
.
Ação supervisora do EME - Art. 10.
.Manuaís de campanha - Art. 49
3.° - Art. 13.
Manuais técnicos - Arts. 4.0, § 3.°
-

Art. 11.

Jnstruçâo para dactílonraría e impress-ão de publicações - Art. 11, §
2.°, 1).
Orientação na elaboração de PI> e

14.
.lVlodificações -

·A~·t.

18.

Prescrições - Art. 11, § 2.°.
Programas-padrão e testes-padrão
Art. 15. .
Regulamentos - Art. 12.

Distribuição-carga - Art. 57.
Publicações sigilosas - Art. 28,
único.

Publicações canceladas 2.°.
Quantidade
Art. 36.

Art. 49,

F
Finalidade

Da publicação - Art. 18,1) Do R-I50 - Art. 1.0.

19.

Fôlhas

Corretivas - Art. 43,
único
44, § único .
De registro, modêlo - Art. 55, §
único.

.

De registro de publicações canceladas - Art. 53, § 2.°.
Em' branco Art. 39.
Formato das publicações - Art. 30.

ERRATAS
Estado-Maior do Exérc'ito

Ação supervísora nas publicaçõesArt. 10.
Alteração do tipo padrão das publicações - Art 29.
Alteração da norma de impressão
- Art. 27 § 2,1>.
Apreciação de modificações - Arti-go 47.
Aprovação de manuais técnicos Art. 4.°, § 3.°.
. Aprovação de PP e TPI - Art. 7.°,
Distribuição especial de publidacões
- Art. 57, 3).
Divulgação das publicações em vig-or - Art. 9.°, § único.
ELaboração e encaminhamento de
manual de campanha - Art. 13.

Frontespício

Conteúd.o - Art. 34.
Verso - Art. 34, § único.
G
Gabinete Fotocartográfico
Artigo 27, § 1.0.
Generalidades - Art. 1.0 ao 9.°.
Grau de sigilo

Classificação - Art. 17, § 1.0.
Expressão indicativa do - Artigo
32, § 1.0.
I
1dentiiicacão

Convencão - Art 18.
Das diversas partes de uma publícação - Art. 24.
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Das organizações militares na dísArt. 58, 1).
Na capa das publicações - Art. 33,
Na lombada das publicações - Artigo 35. 1).
.
N o registro - Art. 35, n.
Regras para - Arts. 18 a 26.
Imprensa do Exército - Art. 27.
tríbuíção-carga -

1.0.

Impressão - Arts. 2? a 39.
Alteração da norma de - Art. 27.
§

2.°.

Cálculo - Art. 5'Ô.
Das publicações destinadas à instrução - Art. 27, § 1.0.
.
Das publicações destinadas à administração - Art. 27. §- 1.0.
Das publicações de caráter sigiloso

- Art. 28.
.
De publicações de tiragem reduzidas
- Art. 30 - Parágrafo único.
Finalídade -

Art. 27.

Tipos padrão de -

Art. ::19

Instrução ,
Impressão 'das publicações destinadas
à - Art. 27 - §19 •
Manuais do Exército - Art. 39.
Programas-padrão - Art. 59.
Publicações do Exército - Art. lt;'.
Testes-padrão - Art. 6~.

mâiccs
Das publicações do Exército
tigo 37.
Dos regulamentos - Art. 37 rágrafo único.

Ar-

Defíníção - Art. 49 - § 1Q •
Elaboração - Art. 13.
Numeração - Art. 22.
Prefixo - Art. 19.
Registro - Art. 54, 2) .
Séries - Art. 22 - § 19.
Manuais Técnicos
Aprovação - Art. 49 - § 29.
Assunto - Art. 22 - § 2'?
caracterrstícas - Art. 30, 1).
Coloração das capas - Art. 31, 3>.
Definiçáo - Art. 49 ~v.
Elaboração - Art. ::4.
Numeração - Art. 22.
Prefixo - Art. 19.
Registro - Art. 54, 3) .
Séries - Art. 22 - § 19_
Ministério da Guerra - Art. 2<1.

Modificaçãe<;
Aprovação - Art. d9 -

Parágrafo

único.
Apreciação de -

Art. 47.
Características - Art. 30, 4) .
Classificação - Art. 41.
Definição - Art. 89.
De publicação de caráter sigiloso
Art. 28.
Elaboração - Art; 16 ,
Identificação Art. 25.
Prefixo - Art. - 19.
Que afetem mais de uma publicacão - Art. 16 - § 29.
~ Sugestões para - Art. 46.

Pa-

L

Letra identificadora
Art. 18.
Critério - Art. 19.
Livro Registro - Art. 53.
De cada publicação do Exercito
Art. 54.
Indicações do - Art. 55 .
Lombada das publicações
Artigo

35.
M

do

Manuais
Exército
Classificação - Art. 49 •
Definição - Art. 39.
Elaboração e aprovação -.. Arijgo
49 - § 39.
Numeração - Art. 22.
Séries - Art. 22 - § IV.
Manuais de .Campanna
Aprovação - Art. 49 - § 39 •
Assunto - Art. 22 - § 29
Características - Art. 30, 2) .
Coloração das capas - Art. 31, 2).

Modêlo

De capa para publicações do Exel'cito - Art. 33.
De fôlha de registro -

Art. 5:; -

Parágrafo único.
'N

Normas

De impressão - Art. 27 ..De tiragem e distribuição

~ ~;9

A!'-

tigo 56.
Pa..
De distribuição - Art. 57
_rágrafo único.
Para as publicações do Exér~i':o Art. 19.
Peculiares para outros documentos
- Art. lI? - § 2 9 •
Numeração

De constituicão -- Art. 20.
Das páginas' -

Art. 38.

D e identificação --

Ait.

1a,

De registro dos reguiamentos
Art. 2l.

Dos manuais -

[1.r-;

~2.

ATOS

DO

p

Dos prograrnas-caürão ~ tcstes-padrâo - Art. 23.
Dos prograrnas-padrào de ínstrucáo
-

Art. 23 -

§ 19.

Dos testes-padrão de instrução
Art. 23 - § 2 D •
Indicativa das séries dos 111" nuais
-

Art. 22 -

§ 1

ç
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Pá,gina

Da fôlha corretiva -- AI t. 43, pa~ágrafo único .
.Numeração d0.. - Art. 3$;.
Primeira e última - Art. 32, § 19,
Plano de conjunto drt,S

•

'T)u?Jliea~'ãf;s

- rndtcatíve do assunto o::; j manuais - Art. 22 - § 29.

Prescrições para elaboração de publicações - Art. 11 § 2Q• .-

Número

Proçramas-Ptuirtto de Lttsirticao
Aprovação' - Art. 7v,
Características - Art. SO, 3).
Coloração das capas - AI't. 31, 4).
Definição - Art. S?
Dupla numeraçs o - AJ:t. 2:3 ,
Elaboração - ..Iwt. 15
Numeração da série e do assunto Art. 23, §. i Q•
Prefixo - Art. Hl.
Registro - .'i1 Ü. 54. 4}

Das modificações '- Art. 25.
De ordem da edição e da tír agem
- Art. 34, 2) , '
.
De ordem e ano da edição e t!L'3.gem - Art. 35 - Parágrafo único.
De fàlhas em branco -- Art. 39 .
De registro dos atuais regulan.entos - Art. 21 - ~ 19
Indicativos de série Art 20
Indicativos de assunto -- Art. 20.
Indicativo de registro -- Artl.~O ~~J.
Nova (8)
Edições - Art. 16 - § 19
Edições - Art. 27 - § 39
Identificação - art. 50.
Organizações mílítares
Art. 55,
{9.

o

l'rop, 1 i!::tS

Ao órgão alanoracor para correção
de publicações -- Arb. 45, § 19 .
Do E. M, E. para numeração de
regulamentos - Art. 21, § 2',>.
Para correções 011 sugestões - Arti,
go 47,

Orieniaçáo

Publicacôe: âo Exército

Do E. M. E, na elaboração de H!anuaís - Art. 4°, ~ 39 .
Do E. M. E. na elaboracâo de r-.r
e T, P. 1. - '\rt. 7~,
-

Ato de aprovação - Art. !)Q.
Capa - Art. S3.
Características -- Art. 30.
Caráter - .Art 17
Citação - Art. 26.
Classificaçã o - Art. 1'? § 1ç
Divulgação . - Art. 18.
Impressão - .p~l·t. 27.
índice - Art . 3'7.
Livro de registro - Art. 54..
Modificações, substituições, cancelamentos - Art. 40,
Normas - A.rt. ]c!.
Plano de conjunto - Art. Ll ,
Preços - Art. 60.
Propostas para c,H'1'eções -- Artigo 45, § 19 •
Propostas pata .modittcações - A~tigo 45, § 2 Q, '
Registro - Alt. 51.
Tiragem e dístrfbuíção - Art. 5<S.
Transcrição de atos -, Art. 6C,
Venda - Art , 59.

órgâo E!a?)lJ'"ar],or

Cálculo da tiragem e da dístríbuíção
pelo - Art. 56.
Dos regulamentos -- Art 12.
Dos manuais de campanha' - Artigo 13.
Dos manuais técnicos - Art. 14.
Dos P ... p. e 'r. P. 1. - Art j5.
Das modificacóes _. Art. :i6
Propostas de correções e sugestões
- Art. 4"7.
Registro a, cargo do - Art. 52.
Responsabilidade na revisâo
Artigo 11, § 3<',

Traba.lho de - Al t. 11,

§

11 . ,

Organz.zf1,IJc?s Milua:l'es

Distribuição especíal de puolicações
às - Art. 57, parágrafo úníco iS\,
Dístríbuíção-earga às novas - Artigo 56, § 4<'.
Identificação das - Art. 58 ..
Normas para dtstribuicão de oublícações às - ' Art. 57, parágrafo único.

Q

Quantidades r3e .exempoc,'rf-.S

-

Atribuída às orçanízacões rmlitares
Art. 58, 2) .
Na última página - Art; 36.
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R
Retificação

De uma publicação do ExércitoArt. 26, 1) .
De' publicação j~:l substttuída ou
cancelada - Ar!. 50.
Regu~(f.m.entos

ào Exercito

Aprovação - Art. 20., parágrafo único,
Caracteriacrcn. - Art ... ~ 1).
Coloração das capas - Art. 31, 1).
Definição :- Art 2(> .
Elaboração - Att. 12.
Identificação - Art. 21.
índices - Art. 37, parágrafo único.
Normas de elaooracào I,Anexo D
:Art. ,11, § 29 •
Numeração de registro -- Art. 21
I

's

2'?

'Prefixo - Art. 19.
Registro - Art. 54, 1).
Regras para ~, Irlentifícaçáo - Artigos 13 a ,·26.
Registro - Arts. 51 a' 55.
De cada publicação do Exército
.Art. 54.
Encarregado de - Art. 52.
Fôlhas sôltas do-- Art. 53.
Indicações do - A:"t. 55 .
Livro - Art. 53, â 1Q •
Modêlo de fôlhas - Art. 55, pará.grato único.
Número -de - Art. 2C.
Numeração de - Art. 21.
- partes do art. 52, parágrafo únícu,
- prescrições - art. 51.
'
- proposta de numeração - artigo 21, § 2 9 .
Revisão das provas das publicações
- art. 11, § 39.
S

Secretaria do Ministério da Guerra
- dístríbuíçãc-carga. pela - art. 57,
.2) •

Série
- dos manuais - art. 22, 19.
- na. identificação das organizações
militares - art. 58, 1).
- número indicativo - art. 20.
numeração indicativa para os
P.P. e T.P.I. - art. 23, §,§ 1<? e 2,9.
Substituição:
- citação de publicação substituída
"- art. 50.
- definição - art. 48.
Sugestão:
- apresentação de - art. 45.
'-- de modificação - art. 40.
- proposta de - art. 45, § 2Q.

T
Teste-Padrão de Instrução:
- aprovação - art. 7°..
'
- características - art. 30, 3) .
- coloração das. capas - art. 31, 4).
-. definição - art. 69.
- dupla numeração - art. 23.
- elaboracão - art. 15.
- numeraeão da série e do assunto
- art. 23, § 2 9 •
- prefixo - art. 19.
- registro - art. 54, 5).
Tiragem:
- cálculo da - art. 56.
- de publicações ostentívas - artigo 56, § 39.
- na lombada das publicações
art. ~ 35, 3).
- na última página - art. 36.
- no registro - art. 55, 6) .
- número de ordem da - art. 34,
,2)'

- reduzida art. 30, parágrafo
único.
- sucessivas de uma mesma edição
- art. 27, § 4'1,
Art. 48, § 29.
Título:
- de uma publicação' - art. 18,
§ 2i?

-

.

na citação - art. 26, 2) .
no registro - art. 54, 2) .

v
Venda:
- das Publicações do Exército
art. 59.
- das publicações - art. 56, § 2l?
- no cálculo da tiragem - art. 56,
DECRETO NC? 46,215, DE 12
DE 1959

DE JUNHo

Concede nacionalizacão à sociedade
The San Pa'ulo Gas Cornpany, Limiteâ, sob a denominação de Companhia Paulista de Serviços de Gás .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei número
2,627, de 26 de setembro de 1940, de. ereta:
Artigo primeiro. E' concedida nacionalidade brasileira à sociedade The
Ban Paulo Gas Company, Limíted,
com sede em· Londres, Inglaterra,
autorizada a funcionar na .República
pelos Decretos ns. 5,071, de 28 de
agôsto de 18'72; 25.764, de 4 de no-

ATOS DO

vembro de 1G48 e 36.960, de 28 de fevereiro de 1955, sob a denominação
de Companhia Paulista de Serviços
de Gás, tendo em vista - a transferência de sua sede central para a cidade de Eao Paulo, Estado de São
Paulo, Brasil, consoante resolução
aprovada pela assembléia geral extraordinária de acionistas. realizada
'em lO de outubro de 1953, com os estatutos sociais que apresentou, devidamente adaptados à lei brasileira,
e com o capital integralizado de ors
296.471. Z50,00 (duzentos e noventa e
seis milhões, quatrocentos e setenta
e um mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros), dividido em 5.929.425 (cincomilhões, novecentos e vinte e nove
mil e quatrocentos e vinte e cinco)
ações de Cr$ 50,ü'Ü (cinqüenta cruzeiros), cada uma, e por terem sido
aceitas as condições julgadas conve.nientes à defesa dos interêsses nacionais, de acôrdo com o art. 71, parágrafos 29 e' 39 do referido Decretolei n() 2.627, de 26- de setembro de
194ü.
Artigo segundo.
Ficam revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1959;
138l? da Independência e 719 da Repú~
blica.
•JUSCELINO
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19014; 12.73-2, de 2-8 de novembro de
1917; 17.788, de 10 de maio de 19~7;
25.09:2, de 14 de junho de 1948 e
3).297. de 2t:l de dezembro de ~951,
sob a denominação de Rio Light S. A_

-' Serviços de Eletricidade e Carrís,
tendo em vista a transferência de
sua sede para a cidade do Rio de
Janeiro, consoante resolução tomada
em Reunião Geral Especial de acíonístas, realizada em 2 de outubro de
19-58, com os Estatutos sociais uue
apresentou, devidamente adaptados a
lei brasileira e com o capital de
01'$ 4.390.212.000,00 (quatro oíínóes
trezentos e noventa milhões duzentos
e doze mil cruzeiros) dividido em
21.9511.0,60 (vinte e um milhões -novecentos cinqüenta e um mil e sessenta) ações ordinárias, nominativas ou
ao portador, do valor de crs 2{)ü,OO
(duzentos cruzeiros), cada uma, e
por terem sido aceitas as condições
julgadas convenientes à defesa. dos
interesses nacionais, de acôrdo com
o art. 71, §§ 2º e 3Q do referido Dereto-lei nv 2.627, de 26 de setembro
de 1940.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1959;
138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCH~I-~_

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega .

Fernando Nobreça

DECRETO NQ 46.216
DE 12
JUNHO DE 1959
Concede nncionalizaoão à sociedade
The Rio de Janeiro Tramway, Lir;ht
anã Power comoanu, Lirniteti. sol>
a denominação. de Rio Light S" A.
- Serviços de Eletricidade e Carns

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I .. da Constituição. e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2 _6,27,
de 26 de setembro de 19-40, decreta:
Artigo único. E' concedida nacíonahzaçao à sociedade The Rio de .Ianeíro Tramway, Light and Power
Cornpany, Limited, com sede em I'oronto, Província de ontáno, Canadá,
autorizada a tuncíonar na República
pelos Decretos ns , 5.539, de 3D de
maio de - 1905; 7.005, de 2 de julho
de 19f)8; 8 .419, de 7 de dezem b1'0
de 1910; 9.454," de 2{) de março de
1912,; 11.4<l5, de 3'Ü de dezembro de

DECRETO Nl? .46.217
DE 12
DE JUNHO DE 1959
Concede nacionalização à socieâruie
"São Paulo EleciTic Compan y > Limiteti", sob a denominação de "São
Paulo Seroiços de Eletricidade

S. A."

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
e7, inciso I, da Constituição, e nos
termos do Decreto-Iei nl? 2.627, de 26
de setembro de 194G, decreta:
Artigo primeiro, :É: concedida nacionalidade brasileira ti. sociedade "São
Paulo Electric Company, Limited". com
torieada a funcionar- na RepúblIca
pelas Decretos ns. 8.791, de 21 de
junho de 1911; 17.206, de 29 de janeiro
de 1925; 18. 569, de 22 de janeiro de
1929; 16.651, de 25 de setembro de
1844; 30.347, de 28 de dezembro de
1951 e 36.962, de 28 de fevereiro de
1955, sob a denominação de "São Paulo - Serviços de Eletricidade S. A.",
tendo em vista a transferência de
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sua sede central para a cidade de
"Bao Paulo, Estado de São· Paulo,
Brasil, consoante resolução aprovada
pelf assembléia especial de acionistas,
realizada em 2 de outubro de 1958.
com os estatutos sociais que apresentou, devidamente adaptados à lei brasileira, e com o capital integralizado
de Cr$ 46ô. 572. 250,{)() (quatrocentos e
sessenta e seis milhões, quinhentos e
setenta e dois mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros) dividido em 9:331.445
(nove míl'rôes, trezentas e trinta e
uma mil e quatrocentos e quarenta 'cinco) ações de Cr$ 50,00 (cinqüenta
cruzeiros), cada uma, e por terem
sido aceitas as condições julgadas
convenientes à defesa dos interessados
nacionais, de acôrdo com o art. 71,
~§ 29 e 39 do referido Decreto-lei número 2.627, de 26 de setembro de
1940.

Artigo segundo. Ficam revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de
1959: 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELIND

outubro de 1958, com os estatutos sociais que apresentou, devidamente
adaptados à lei brasileira, e como
capital integralizado de
,
Cr$ 81. 395. OOO,DO (oitenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil
sede na cidade de Toronto, Província
de ontárío, Domínio do Canadá, aucruzeiros), dividido em 406.975 (quatrocentos e seis mil, novecentas e setenta e cinco) ações de Cr$ 20'0,(10
(duzentos cruzeiros) cada uma, nominativas ou ao portador, e por terem
sido aceitas as condições julgadas convenientes à defesa dos interêsses nacionais, de acôrdo com o art. 71,
§§ 29 e 39 do referido Decreto-lei
n<:l 2.627. de 26 de setembro de 194:1.
Art. 29 Ficam revogadas as disposições em contrário.
Rio "de Janeiro, 12 de junho de 1959;
138Q da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO NQ 4'6.219 -

DE

12

DE

JUNHO DE 1959

DECRETO N9 46.218 -

DE

12

DE

JUNHO DE 1959

Concede nacionalização à sociedade
Braziliari Hydro 'Electric Conipamn,
Limited, sob a denominação de
Companhia Fluminense de Energia
Hidrelétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87; inciso r, da Con"stituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.627,
de 26 de setembro de 194(), decreta:
Art. -19 ~ concedida nacionalidade
brasileira à sociedade Érazilian Hydro
Electric Company, Limited, com sede
ne cidade de Toronto, Província de
Ontário, Domínio do Canadá, autorizada a funcionar na República pelos
Decretos nQ· 15.473, de 10 de maio de
1922; 25.199, de 12 de julho de 1948 e
30.338, de 24 de dezembro de 1951, sob
a denominação de Companhia Fluminense de Energia Hidrelétrica, tendo
em vista a transferência de sua sede
central para a cidade do Rio de
Janeiro, Brasil, consoante resolução
aprovada pela assembléia geral especial de acionistas, realizada em 2 de

Concede nascionalização à sociedade
The City ot Santos Imurooements
Conuuuu), Limiieâ, sob a denominação de "Cidade de santos - serviços de Eletricidade e qás S' A.".
O Pl'esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.627, de. 26
de setembro de 1940, decreta:

Art. 19 Él concedida nacionalidade
brasileira à sociedade The City of
Santos Improvements Companp, Limited, com sede em Londres, Inglaterra. autorizada a funcionar na República pelos Decretos ns 8.087, de 7
. de maio de 1881; 9" 693, de 8 de janeiro
de 1887; 25.06:5, de 7 de junho de 1948;
25.384, de 19 de agõsto de 194:8 e 36. 95S,

de 28 de fevereiro de 1955, sob a denomínacão de cidade de Santos -- Servícos - de Eletricidade e Gás S, ,~ .,
tendo em vista a tr~msterênc!.a de sua
sede central para a cidade de- santos,
Estado de São paulo,_ Brasil, consoante resolução aprovada pela assembléia
-geral de acíonístas, realizada em 10 de
outubro de. 1958, com os estatutos que
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apresentou, devidamente adaptados à
lei brasileira, e com o capital integraIízado de cr$ 3rSô. 163 . G{}Q ,'00 ( trezentos
e sessenta e seis milhões, cento e ses..
senta e oito mn eruzeiros) , dividido
em Cr$ 1. 830 . 84ú ,0 O (um milhão) oitocentos e trinta mil, oitocentas e quarenta) ações do valor de, cr$ 200,00
(duzentos cruzeiros), cada uma, e por
terem sido aceitas as condíçóes julgZ'~das convenientes à defesa dos interêsses nacionais, de acôrdo com o artigo 71, § § 29 e 39 do referido Decretolei n Q 2 .627, de 26 de setembro de
194ú.

Art. 20 Ficam revogadas as disposições em contrário
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1959.
1389 da Independência e 71 9 da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

trezentos e trinta e seis -metros quadrados), de propriedade atribuída à
Senhora Leonor Lube, necessária à
construção da Rodovia BR-31 (Vitó.Yia-Belo Horizonte) trecho J abaeteMarechal Floriano,' situada no Município de Viana, Estado do Espírito
Santo, e representada nas plantas que
com êste baixam, rubricadas pelo Diretor da Divisão de Orçamento do Departamento de. Admnistração do Ministério da Viação e Obras Públicas,
Art. 2Q. ~ declarada a urgência da
desapropriação de que trata este decreto, nos termos do art. 15 do Deereto-lei n 9 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pela Lei 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 3'? l!:ste decreto entrará em VIgor na dat:a- de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1959'
1389 da Independência e 7lÇ) da Repú:
blica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO NQ 46.220 - DE 12
NHO DE 1959

DE JU-

Outorga concessão à Rádio Paulista
Limitaâa para instalar uma estação radiodifusora.

Lucia Meira

DECRETO NIl 46.222 ,DE

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento,

DECRETO NQ 46.221 DE

DE

12 JUNHO

1959

Declara de utilidade públ'ica, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno necessária, à
construção da Rodovia BR-31 (Vitória-Belo Horizonte) no Estado'
do Espírito Santo.'
I

o Presidente da República: usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, e nos
- têrrnos do Decreto-lei n 9 3.355, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
nÇ) 2.786, de 21 de maio de 1956, deereta:
Art. 19. Fica declarada de utilidade
pública, para' fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
com 68.336,00 m2 (sessenta e oito mil

Autoriza a

DE

12 DE JUNHO

1959

açiusiçao de ações

da

Bniprésa. Centrais Elétricas de Goiás
socieãaâe Anônima.

o Presidente da República, usando
da atribuição qu:.. lL.l confere o artigo
87, I, da Constituição, e tendo em
vista o art. 7Ç), da Lei nv 2. 9fl4, de 8
de novembro de 1956, decreta:
Art. 19 Fica o Banco Nacíonal do
Desenvolvimento Econômico (BNDE:l
autorizado a adquirir do Estado de
Goiás, em nome e por conta da União,
duzentas mil (200.000), ações preterel,r·"is da Emprêsa' Centrais Elétricas de Goiás S. A . (CELO) do valor
nr "aI de Cr$ 1. 000,00
(um mil
cruzeiros) cada uma.
Parágrafo único. O plano de aplicação dos recursos decorrentes da tomuda de ações de que trata este artigo será acertado entre (j Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
tBNDE), o Governo do Estado de
Goiás e a Emprêsa Centrais Elétricas
de Goiás R.A. (CELG).
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Art. 2'1 O presente decreto entrará
err vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário
.Rio de Janeiro, em 12 ele junho d0
1959; 1389 dr, Independéncia e 711.' da
República.
JUSC~L!NO

KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.
Mário Menegj'tetti.

DECRETO N.? 46.223
JUNHO DE

DE

16

DE

1959

Prorroga prazo para a ccnclusiio de
rodovias

O Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o artí.
go 87, item I, da Constituição, de-

creta :

Ferroviária Federal Sociedade Anônima:
a) na Diretoria Regional de Rondônia:
. 1 - Erasmo Vieira do Nascimento,
Maquinista- auxilía: , referência ~ü da
Tabela Numérica Especial de Extranumerarros-rnensanstas .la Estrada de
Ferro Madetra-Mamoré;
2 - Antônio Bispo de Morais, I'rahalhador, referência 16, da Tabela
Numenca Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
Madeíra-Mamore:
3 - Boanerges Cordovíl Guimarães,
Trabalhador. referência 16, da l'abela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro Madeíva-Mamore ;
4 - Joaquim Loiola, Auxiliar de ar-,
tífice, referência 17, da Tabela Numérica de Extranumerál'ios-mensalis-

tas da Estrada de Fel'l'O Madei-ra-Ma··
maré;
b) na Diretoria Regional do Parâ:
1 - Creginatdo Marcelino Santiago, Artífice, referência 17. da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-Mensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;
.
cação.
2 - Ralmundo Leâo. Ferreira, Artífice, referência 17. da Tabela NuméArt. 3.° Revogam-se as disnosicões
rica Especial de Extranumeráriosem con trárto .
mensalistas da Estrada de Perro de
Rio Ú Janeiro, 16 de junho de 1959;
Bragança:
138.° da Independência e 71.° da Re3 - Jaimino Alves Cardoso, Artífipública.
ce, referência 18, da Tabela NumériJUSCELINO KUBITSCHEK
ca Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro de BraLúcio lV1eira
. gança;
4 - Marcelino Fernandes da 00sta, Foguista, referência 18. da Tabela
DECRETO N.o 4ô, 224
DE 16 DE
Numérica Especial de Extra.numeráJUNHO DE 1959
rios-mensalistas da Estrada '1.e Ferro
de Bragança;
Dispõe sôbre a lotação de servidores
5 - Setlastião Soares da Silva, Arcedidos à R. F . F . S . A .
tífice. refel'<>ncia 18. da Tabela l':lJmérica Especial. de Extranumerárioso Presidente da República, em mensalistas
da Estrada de i:'""erro de
cumprimento ao disposto no art. 15,
Bragança;
§ 4.°, da Lei n.O 3. E5, de 16 de março
6 - Raimundo Cândido Santos. Arde 1957,
tífice, referência 19. da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalisde acôrdo com o art. 6.° do Decreto
tas da Estrada de Ferro de Bragança;
fi.O 43.549, de io de abril de 1958. e
7 - Raimundo Nonato de Oliveira,
Usando da atribuição que lhe conArtífice, referência ~9, da Tabela Nufere O art. 87. item I, da Constituição,
mérica Especial de Extranumerá.rícsdecreta:
mensalistas da Estrada de Ferro de
A rt . 1'" Ficam lotados,
no DeBragança:
'.
partamento dos Correios e Telégrafos,
8 - João da Costa Ramalho, Poos seguintes servidores cedidos à Rêde
guista, referência 18, da Ta~ela Nu-

Art. 1.0 Fica prorrogado, até 31 de
dezembro de 1960, o prazo estabelecido no art. 5'!, item IH, alínea e, do
Decreto n.v 43.338, de 11 de março
de 1958.
Art. 2/,> O nresente dacrr.to entrará em vigor
data da sua oublí-
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rnéríca Especial de Extranumel'áríosmensalistas da Estrada de Ferro ue '
Bragança;
/
9 - Raimundo da Costa Matos, Fog ursta, rererencia lô, da Tabelá Numérica Especial de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de, F'e;ro de
Bragança;
la - Armando dos Santos Guimarães, Trabathador, reterêneía 15. da
Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de
F'erro de Bragança;
11 - oiocoaido Pereira, I'raoarnador, referência 15, da Tabela Numérica Especial de
Extranumerari~s
mensalistas da Estrada de Ferro de
Bragança;
l~ Diniz de oliveira Pontes, Trabalhador, referência 15, da Tabela
Numérica Especial de ExtranUJmerários-mensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;
13 - Jorge Pereira da Silv3., Trabalhador, reterêncía 15, da 'I'aoela
Numérica EspeClal de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferre
de Bragança;
,
14 - LUIS FIrmino dos Reis, Tra·1a!hador, referência 15, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;
15 Adolfo da Silva Filgueiras,
Trabalhador, referência 17, da 'I'abeia
Numérica Especial de- Extranumerários-mensalistas da. Estrada de Feno
de Bragança;
16 - Estanislau José
de Souza,_
Trabalhador, referência 17, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;
17 - Francisco Lucia da Silva, Trabalhador, referência 17, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;
18 - Francisco Oliveira,' Trabalhador, referência 17, da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro de
Bragança;
19, joão .Barbosa Melo. Trabalhador
referência 17. da Tabela Numérica
Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
20. João Fiel de Lima, Trabalhador,
referência 17,· da Tabela Numérica
Especial de Extranumerários mensalistas da Estrada de Ferro 'de Bragança;
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21, -roao Plorêncio da Silva, Tranalhador, referência 1/, da Tabele, Numérica Esp~cial de Extranumerá.r íosmensalistas da Estrada de Feno dê

Bragança;
22, .roao salgado pereira. Trabalhador, referência 17, da Tabela NUmérica E-special de
Extranumerarros
rnensalisras da Estrada de Ferro de'
Bragança;
23. Jose Alves de QueIroz, Trz.ba-Ihador, referência 17, da Tabela Numérica Especial de Extranumerariosmensanstas da' E:.strada de Ferro de
Bragança;
_
24, JOSé Rufíno Ribeiro Filho, Trabalhador, referência 17, da Tabela
Numérica ESpecial de Extranumeranos-mensalistas da Estrade de Feno
de Bragança:
25, Lauro Silva, Trabalhador, referência 17, da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas
da . Estrada de 'Ferro de Bragança;
2{). Manuel Boaventura de Amorím,
Trabalhador, referência 17, da rabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;
27. portirio Francisco da silva, Trabalhador, referência 17, da Tabela NUmérica Especial de Extl'anumerá,riosmensalistas da Estrada de Ferro de

Braaanca:

28.

Raimundo Eustáquio da Silva,
Trabalhador, referência 17, da 'I'abelê\
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada 'de Ferro
de Er ~gança;
29. Raimundo Monreís-o Cordovil,
Tr8.ba!hador, referência 17, ela Tunela
Numérica Esnecial de EXtl'anumenírios-mensalistas da Estrada ds- Peno
de Bragança:
3'G Raimundo Neves do Nascimento:
Trabalhador, referência 17, da Tabela
Numérica Especial de E;-i:tranumerários-mensalistas da. Estrada de Ferro
de Bragança;
31. 2.aimundo Hibeiro dos Santos.
Trahalhador. referência 17, da. Tabela
Numérica Especial de Extra numeráríos-mensalistas da Estrada de- Ferro
de Bragança;
32. Raimundo da Silva Amorím,
TrJ;Lbalhador, referência 17, da 'Tabelu
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de F-erro
de Bragança;
.
33, Vences!au Pedro Rípardo, Trabalhador, referência 17, da
Tabela
Numérica Especial de Extranumerários
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mensalistas da Estrada de Ferro de
Bragança;
"
34 Vicente Vitarino de OJiveIra,
Trabalhador, referência 17, da Tabela
Numérica' Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;
c) na DiretorIa Regional do Maranhão:

1. Sebastião JOSé Ferreira, Médico,
referência 27, da Tabela Numérica de
Extl'anumerÚios-mensalistas da Estrada de Ferro São Luís-Teresina;
,
d) na Diretoria Regional do piauí:
1. Genésio da Silva Costa, Auxiliar
de arttfice~ referência 18, da Tabela
Numérica de' Extranumerários-mensalistas da EStrada de Ferro Central
do P i a u i ; "
,
2. Tarcisio de Araújo Chaves, auxiliar, referência 13, da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro Central do
Piauí;
3. F.rancisco Pereira de .A lencar,
Auxiliar de artitíce, referência 17, da
Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de
Ferro Central do Piaui;
4. Maria D'Assumpçâo Moraes, Servente, rererêncía 11, da Tabela Numérica Especial de E~ctl'anllmel"ários
mensalistas da Estrada de Ferro Central do piaui;
5. Manue: José de Paiva, Tl'abalhador, referência 9, da Tabela Numérica

Especial de Bxtranumeráríos-mensalistas da Estrada de Ferro Central
do Piauí;
6. Luiz Gonzaga de Andrade, Trabalhador, referência 1(}, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
Central do Piauí;
.
7. Mário paiva de Araújo. Trabalh~
dor referência 10, da Tabela Numé'.rica Especial de Extranumerários-mensalístas da EStrada de Ferro, Central
do piauí;
8. Miguel Arcângelo Monteiro, Trabalhador referência 10. da Tabela NUmérica Especial de Extranume.rf rtosmensalistas da EStrada de Ferro Cen'traI do Piauí;
9. Vicente de paulo Monteiro, Trabalhador, referência 12. da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro central do piauí;
10. Raimundo Sebastião de Araújo,
Trabalhador, referência 17, da Ta-

bela Numérica Especial de Extranu~
merártos-rnensalístas da Estrada de
Ferro Central do PiaUí;
e) na Diretoria Regional do Ceará:
1. José Moacir Rocha Aguiar,

Te~

soureíro auxiliar, padrão CC-'7, do
Quadro VI do Ministério da Viação
e Obras públicas:
j) na Diretoria Regional do Rio
Grande do Norte:
1. Alcindo Ferreira da Costa, Artífíce, referência 18, da Tabela Numérica de Extranumerários-mensa1istas da EStrada de Fé'rro MossoróSousa;
2 Gumercindo Alves Monteiro,
Artífice. referência 18. da Tabelá Numérica de Extranumerá;rios-mensalistas' da Estn.da de Ferro Mcssorô-

Sousa;

.

Juare'l Bruno Santiago, Escrevente-dactítógrafc referência :3,
da Tabela, Numéric:1 de Extranumerárros-mensaltstas da Estrada de
Ferro Mossoró-Sousa ;
4 - Manoel Francisc,~ do Nascimento. Mestre referêncla 22, da Tabela Numérica. de Extran'Jmeráriosmensalistas da Estrada de Ferro Mossoró-aousa:
5 - Filomena Tavares de Souza,
Telegrafista,. referêncía 18, da Tabela Numércía de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro .Mossoró-Bousa:
6 Vicent,e de Oliveira oost.a,
Guarda, referência l~, da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriosmensalístas da Est.rM:1a de' Fer-ro
Mossoró-Sousa:
7 - Antor.lo Ferreira de Souza,
Guarda, referência 12, da Tabela
Numérica Especia.l de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
]\,I[ ossoró- Sousa:
8 - Antonio Fru:"lOS0 da Câmara,
Gml,rda--chaves, referência 12. da Tabela Numérica EspN'.tal de Extranu3 -

meráríos-mensulietas

da

Estrada de

Ferro Mossor(J-Sousa;
9 Antonio Ludgero da Costa,
Guarda-chaves referência 12. da Tabela Numéríca Espe.:'ial de Extrannmei ârios-mensalístas da -Estrada de
Ferro Mossoró-Bouss :
10 - João .rulião Pereira, Guardachaves. referência 12 da Tabela Numérica Especial de Extranumerãriosmensalistas da Est,rada de FerJ."u
Mossoró-Bousa ,
1.l - VicentE. Patlíno de Oliveira,
Guarda-chaves rere. êncía 12, da 'Ta-
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bela Numérica Especial de Extranume-áríos-mensaüstns da Estrada de
Furo Mossoró-Sousa;'
lL. - José Brasil Pereira Sampala,
Motorista, Referên.~ia 16, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerártos-mensalístxs da Estrada de Fen.:)
Mossoró-Sousa ,
13 Antonio Francisco Bezerra.
operário, reterôncia 1'0. da Tabe~a
Numérica Especial ele E,.'<tranumerártos-mensalístas da F..strada de Ferro
MOtsoró-Sous<t:
'
14 Erne,c:;to da Rocha Freire,
Operário. rererêncía 13, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerártos-mensalistas da EStrada de Ferro
Mcssoró-Sousa:
15 - Francisco Rod!'igues, Operário. referência. 10, ca Tab8l:::., Numérica Esnecial de Extranumerários~
mensalistas da. Esr.rada de Ferro
Mossorô-Sousa :
16 João Bezc-ra de Carvaiho,

Operário,

rererêncía 10, da

T~be(a

Numérica Especial de Extranumerá~
ríos-mensalístss da Estrad'i>.. de Fel'tO
MOSSOl'ó-Sousa ;

1'1 José Avelino de OEveha,
Ouerário, refF'rêncb 10, de Taoela
Numérica Esp~cial .de E..xtranumerá·,
rios-mensalistas da Estrada de FenQ

Mossoró-Sousa:

18 Manoel E~~I!as de Medeiros,
Operário, referência 10, da, Tahela
Numérica Especial de Extranvmerãríos-mensalístas da Estrada de Ferro
Mossoró-Sousa:
19 - Mano"j Xavíer Junicr, Operártc, rererêncía te da Tabela Numérica Especi s: de Extranum~rál'ios
mensalistas da Eci:l' ada de F!'::l'.':'o
lVIossoró-Sousa;
2{} - José Francrsco Lopes, Operáríc, referência 12, da Tabela Numéríca Especial. de Extranumeráriosmensalistas da Estrar:ta de .Ferro M'ossoró-sousa:
21 - pedro oand-do Gomes, operário, referência 12, da Tab'21a Numérica Especí aí de Extranumerárlosmensalistas da Est.:,ada de F é' r r o
Mossoró-Sousi:l. :
22 - Franc sco Galdino Sobrinho,
Vigia, referênc-ia 12 da Tabela Numérica Especí<'J de ExtranUmerf.,T~OS
mensalistas d'~ Estrada de Feno
Mo::,soró-Sousa;
Z3 - Gerd~:lux Bulhões de Aihuquerque, Sernnte, referência 12, da
Tabela Numérica E~pecial de Extl'anumerárros-mensallstas da Estrada
de Ferro MOS'50ró-S~usa;

24 - Antonio Clementino da Silva,
Vígia, rererência 12. da Tabela Numérica Especi.:\! de li."Xtranumerá1'\(lSmensalistas da Es!rada de Ferro

Mossoró-Sousa ~
25 Delflno S~-não da cunha ,
Guarda-chaves. refe-êncía 1-2. (b Tabela Numérica Especíal de Éxtranumerártos-menss.listas da Estrada de
Fen o Mossoro ,SOUS':í.:
26 _. Joâo Batista Ferreira, Guarda-chaves, rer-rêncía 12, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerártos-mensalistcs da Estrada de Ferra
Mossoró-Bousa ;
27 - Manoel FerreirE\ do Nascímonto, Vigia, referência 12, da 'I'abela Numérica Especial de' Extranume-s.nos-mensalístas da Estra,da 'de
Fer: a Mossoró -souse..
2'1 - Marce:ino Cardoso dos 8;'>,,11'tos Vigia, reíerêneí-a 12, d~ T:;.beIa
Numérica Est'~cial ce Extranumeráríos-mensalístaa da Estrada de Ferra
Mossoró-Sousa ;
g)
na Diretoria Regional da Paraíba:
1 - Severino Bezerra t.una A'Lt~
xílíar de serviço, .!;ferência 17, da
Tabela Numérca E,j~ial de Extranum erários-m e I.lS alista s da Estrada.
de Ferro Sampaio correia:
h; na Direioria
nambuco:

l~egional

de Per-

1 - Therezrnha elo Menino Jc~us
Bantiago Gm:.rda, "rferência 17. ca
Tabela Numérica Especial de Extranumeráríos-mensalisvas da Estl'ada,
de Perro São Luís-'T:erezma;
i)

na Díretorta

R~gional

de Ser-

gip~:

1 Antonio S(1ares de Freitas,
Ajustador, rer-rêncí» 18, da Tnbela
Numérica. de Extranumerários-mensalistas da \naç'ãoFél'reô. Fed~r3.1
Lésre . Bi asileírc;
j) rui. Diret.ixia R('~~iolla! da Bahia:

1 Alayde de Oliveira Víanna,
Dactflógr afo, classe E, 'do QUf),dro V
do Mini.,tério o a Vi.'-l,.....ão e Obras Pú~
blicas;
2 - Edgar, iJorges Bíttencourt. Artífice, referência 2'1 da Tabela Numérica de Extralll.lmerários-mensa··
listas da Viação Férrea Federal Les-

te BrasiJeira;
3 Senhotinho Rod~'igues. 2ervente, referência 13. da Ta.bela NU-.
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mérica "E;su8c;E;.1 de 'Extram.:mera:-:iosmensalistas d~ Viação Férrea F-:deral
LesL2 Brasileiro;
4 - Reinaldo de ~!aújo Pita, ivIensageíro, referência 1\;, da Tabela Numérica E:spec'n.i de Fxtranumel·ários-.
mensalistas da Viaçâo Férrea Leste
Brasíleíro ;
5 - Moysés Moreira da Silva. !~e!'
vente, referência lu. da Tabela Numérica F-.:specHü de F.xtranm.ncrá:-ios~
mensalistas da Via\;?o Férrea Leste
Brasileiro;
k) na, Diretoria Regional do Distrito Federal:
i - Julio Pereira Façanha, Guarda, referêncía 17, d" Tabela Numérica Esoeciaí de Fxtrlmume-:"áriosmensalistas da Rêde de víacão Cea-

rense; .

-

l, na Ddretcría Regionai do Rio de,

janüro;
1 - Avany Valois de Oliveira, Escrtturário, classe E, do Quadro V do
Mimstérk, da ViaçãG e Obras PÚblicas;
m) na Diretoria Regional de Goiás:
1 - Clovis Ximenes de Melo, Tesoureiro-auxiliar, padrão CC-6, do
Quadro XI do Mínistéríc da Viação
e Obras Públicas;
2 Benedito Antonio da Silva.
Condutor-auxiliar, rererêncía 16,' da
Tabela Numérica ~special de Extranumeraríos-mensalístas da Estrada de
Ferro Goiás:
3 - Olavia Bonifácio Maltez, Escrevente-dactílógrafa, referência 18,
da Tabela Numérica de Extranumerá_ríos-mensalista da Estrada de Ferro
Goiás;
4 - Marina Ribeiro da Silva. Trabalhador, referência 14, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
Goiás;

5 - Jesus Geraldo de Melo, Trabalhador, referência 18, da Tabela
Numérica Especial de Extranmnerá··
rios mensalistas da Estrada de Ferro
Goiás;
n) na Diretoria Regional de Minas
Gerais;

1 - Maria José Guimarães de Camargo. Escrevente-dactilógrafo, referência 21, da Tabela Numérica de Ex-.
tranurnerártos-mensalistas da Estrada
de Ferro Goiás;

2 - Benedito Bueno Camargo, Tescureíro-auxiliar, padrão, CC-7, doQuadro VII do Ministério da Viaçào
c Obras Públicas;
Art. 2<' Os vencimentos, salários e'
nuaísquer vantagens a que tiverem
direito os servidores lotados por êste
Decreto continuarão ô, ser pagos peta
Rêde Ferrovíárta F'ederal SociedadeAnônima, enquanto as entidades em
que ficam, lotados não dispuserem de
dotação orçamentárra suficiente.
Art. 3D A Rêde Ferrovi2ría Federas
SGciedade
Anônima
contaoüícará,
discriminadamente, as importânciaspagas aos servidores a que se refereêste decreto, lançando-as à conta da.
União,
para ,liquida.,;ão
mediante
abertura de crédito especial, cuja ini-ciativa lhe é reservada.
Art. 49 O Ministérío da Viação eObras Públicas promoverá junto ao'
Departamento Administrativo do Serviço Público a inclusão na proposta.
orçamentária para c exercício de 1960
das dotações suficientes ao pagamento dos vencimentos, salários e vantagens do pessoal lotado por êste decreto.
Art. ,.59 ];ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
_o

Rio .de Janeiro. em 16 de junho de'
1959; 138'? da Independência e 71Q da'
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lúcio Meira
DECRETO N.? 46.22:> JUNHO DE

DE

16

DE

1959

Renova a declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto n~
32.282, de 18 de ienereiro üe 1953.
nara fins de desapropriaçao, pelo'
Departamento Nacional âe Obras
Contra is Sêcas, da área de terreno
situada no Municipio de Santana
do Ipanemti, Estado de Alagoas.

O Presidente da República, usando'

ela atrínuícão que lhe confere o art.

87, inciso I, da Constituição, e nos·

têrmos do Decreto-lei nÇ> 3.385, de 21de junho de 1941, modificado pela Lei
nv 2.786. de 21 de maio de 1956, decreta:
ATt. 19 Fica renovada a decíaraçàode utilidade pública a que se retere
o Decreto n IJ 32.282, de 18 de revereíro

ATOS

DO PODER

de lSj8, para fins de desapropriação;
pelo Departamento Nacional de obras
Contra as Secas, da área de terreno
com 1.014. 750m2 (um milhão
uatorze mil setecentos e cinqüenta .metros quadrados) situada no Município
de Santana do Ipanema, Estado dê
Alagoas, representada na planta que
com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão do Orcamento do Dcp~rt2mento de Administração, do ~,.!irlÍst6rio da Viação e
Obras Públicas, necessária à construcão do açude público "Major Izidoro", cujos projeto e orçamento foram
aprovados pela Portaria n.!? 669, de 13
de julho de 1951, do referido Ministério.
Art. 2'? :E:ste' decreto entrará em
vigor a partir da data de suá publicação, revogadas as disposições em con-

trário.
Rio de Janeiro, 16 de junho de
1959: 1389 da Independência e 71'? d',~
República.
,JUSC-ZLINO KUBITSCHEK.

Lucio Meira.

DECRETO NQ 46.226 - DE 16
NHQ DE 1959

DE JU-,

Ainda não f'Di' publicado no Diário
Oficial .por falta de pagamento.

N.9

46.227

.JUNHO DE

DE

435

11<> 2. nu, de 21 de maio de 1956, de-

creta:

Art .: 19 Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere
o Decreto n 9 32.4:92, de 30 de março
de 1953, para fins de desapropriação,
pelo
Departamento
Nacional
de
Obras Contra as Sêca,s. da área de
terreno com 6.555. 500m2 (seis milhões quinhentos e cinqüenta e cinco
l1:il e quinhentos metros quadrados) ,
situada no Município de Petrolina.
Estado de Pernambuco, representada
na planta que com êste baixa, devidamente rubrrcada pelo Diretor da Divisão do Orçamento do ..iepartamento
de Adminístraçâo do Mlmstérío da
Viação e Obras Públicas. necessária à
construção do açude público "Vira
Beiju" cujos projeto e orcamento. rorarn aprovados pela Portaria n 9 652,
de 7 de outubro de 1952, do rererído
Ministério.
.

Art. 2(1 í!:ste decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposicões em
contrário.
.
Rio de Janeiro, 16 de junho de
1959; 138!? da Independência e 7IQda
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Outorga concessão à Rádio Paulista
Limitada para instalar uma estação
rad~,odíjusoTa.

DECRETO

EX~Cü'!'IVO

16

DE

1959

Renova a declaração tie utilidade pública a que se refere o Decreto n P
âe 30 de março de 1953, pare:
fins'- desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas, da área de terreno situada 12.0 Município de. Petroiina.
Estado de Pernambuco.

32.492,

, O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o art.
87, inciso I. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 :3.365 de 21
de junho de 19'41, modificado pela Lei

Lúcio Meira.

DECRETO NQ 46.228 16 DE JUNHO DE 1959

DE

Outorga à Prefeitura Municipal de
Palmas concessão para o aprouei-Ó.
ta.me.ntc! progressivo de
energia
tiuirauuca do Salto Pinhal. no rio
Chopin no distrito e município de
Palmas, Estado do Paraná .

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da C"onstituicão,
de acôrdo com o artigo 150 do Código
de Aguas (Decreto n Q 24.643, de 10de julho de 1934), decreta:

Art. 1\1 E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Palmas concessão para
o
aproveitamento
progressivo
de
energia. hidráulica do Salto Pinhal.
no rio Chopin no distrito e muni-,
cipio de palmas, E.stado do Paraná.
respeitados os direitos de terceiros.
§ 19 Em portaria do Ministro da.
Agricultura, no ato da
aprovação
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dos projetos serão determinadas a
altura da queda a aproveitar, a descarga da derivação e a potência
§ 2º O aproveitamento destina-se
a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no distritoda sede do município de Palmas, Estado do Paraná.
Art. 29 A presente concessão fica
sujeíta ' às disposições do Decreto número 4,1.019, de 26 de reverelro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente título,
independentemente de ato declaratório, se a concessionária não satísfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
"ias, dentro do prazo de um (1) ano.
a contar da data da publícaçâo dêste
decreto, o projeto do aproveitamento
hidrelétrico, observadas as normas
técnícas relativas às instalações e3~
tabelecídas em lei c regulamentos.
li Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (3D) dís..s, contados da publicação do despacho da aprovação, da
rescectíva minuta, pelo Ministro da
Agl'icultura.
rrr
Requerer à Div,isão de
Águas, do Departamento Nacional da
Prcducão Mineral, do Ministério da
Agricultura, mediante o arquivamento
da certidão comprobatória, a averbacão de registro do referido contrato no Tribunal dê Contas, dentro
di" sessenta <o{l) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que fô:cem marcados pelo
Ministro ela Agricultura, executando-as de acórdo com os projetos
aprovados e com as modificações que
rõrem autorízadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados, por ato do Ministro da
Agricultura.
Art. 4° As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 5Q Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações
que, no momento existirem em funcão exclusiva e permanente da. produção, transmissão e distribuição da
energia elétrica, referentes ao apro-

veitamento concedido, reverterão ae
Estado do Paraná.
§ 19 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal, que a
concessão seja renovada, medía.ate
as condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que
o Estado do Paraná não se opõe à
utilização dos bens objetos da l'e~
versão.
§ 29 A concessionária deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se o
não fizer, que não pretende a renovação.
Art. 69 A presente concessão vi~
gorará pelo prazo de trinta (3ú)
anos, contados a partir da data de
registro. do respectivo contrato. vele
Tribunal de Contas.
Art. 79 Revog-am-se as disposições
em contrário.
Rio de .J aneiro, 16 de junho de
19-59, 1389 da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mãrio Meneghetti

DECRETO N.? 46.229 JUNHO DE 1955

DE

16

DE

Modifica o Decreto n.O 46.115, de ~
de maio de ~:9S9, e o Decreto numero 46.119, de 23 de maio de 195!,l.

O Presidente da R'epública, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, n.O I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Superintendente a que
se reíerem os arts 'JS' e::'<! do Decreto
~_ ~6. 115: d~ 22 -d)~ ~aiov de 1959, e o
art. 1.0 do Decreto n. 46.119, de 'ZS
de maio de 1959, será designado e dispensado por decreto do Presidente .da
República. Art. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publica\~:10, revogadas as dísjiostções em con-

trário.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1959;
138.° da Independência e 71.° da Rcpública,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior
Jorge do Paço NIattoso Maia,
S. Paes de Almeida
Lucia Meira
trernanâo Nobrega

ATOS

DECRETO N.O 46.230

DE

16 DE

JUNHO DE 195!)

Altera o Decreto n» 45.363, de 29 de
janeiro de 1959

O Presidente da República, no uso
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Ficam excluídas das restrições do parágrafo único do artigo
9.° do Decreto n. 45.363, de 29 de janeiro de 1959, as despesas compreendidas nas exceções de que trata o artigo 46 do Código de Oontabüídade
da União.
- Art. 29 O presente decreto entrará
em. vigor na data de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 16 de 11 .nho de 1959;
138.0 da Independência e 71.° da Repúblíca ,

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucia Meira
Mário Meneghetti
Clovis Salgado
Fernando Nobreaa
Francisco de Mello
M ária Pinotti
N9 46:231 JUNHO DE 1959

DE

17

DE

Torna insubsistente o Decreto número 4~.647, de 25 de março de
1959.

'

o Presidente da Repüblica, usan-

«o

revogadas as díspcsiçôes 'em centrárro.
Rio de Janeiro, em 17 de junho
de 19159; ,13.8 9 da Independência e
719 da República.
.TUSCELI.NO

da atribuição que lhe confere o
art. 87 inciso I da Constituição, decreta:
Art. 19 J1: tornado insubsistente o
Decreto nv 45.647, de 25 de março de
Ul59 , que
aprovou o Regulamento
para o Serviço de Documentação
Geral da Marinha.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor lia! da ta de sua publicação,

KUBITSCHEK

Jorge do Paço Matoso Maia

DECRETO N9 45.232
JUNHO DE

DE

17

DE

1959

neotora de utilidade pública, pau],.
fins' de âeetunopriação, 6
(seis)
lotes de terreno, no Município e
Cidade
de
Presidente
Epitácio,
Estado de São Paulo, para os fins
que .especifica .

O President€. da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso 1, da Constituição,
combinado com o art. 69 do Decreto-lei nv 3.2065, de 2J de junho de
1941, decreta:

CyrilZo Junior
Jorge do paço Mattoso
Maia
Henrique Lott
Francisco Neçrão de Lima
S. Paes de Almeida

DECRETQ
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Art. 19 São considerados de uti-'
lidade pública, para fins de desapropriação, seís (6) lotes de terreno,
de números 8 (oito), 9 (nove) 10
(dez), 11 (onze), 12 (doze) e 13
(treze) da Quadra nv 7 (sete) com a
área aproximada de 2.242 metros
quadrados, situados na esquina da
Rua Pôrto Alegre, por onde mede
,3,8 <trinta e oito) metros, com a. rua
"13", por onde mede 59 (cinqüenta
e nove) metros, conforme consta' da
planta do loteamento "Vila Santa
.Rosa", de propri-edade de Pedro Mellado e Irmãos, ou tereeírcs no Município e Cidade de Presidente Epitácio, Comarca de Venceslau, Estado d-e São Paulo.
Art. 29 O imóvel acima destinase a instalações da Diretoria de
Eletrônica da Marinha naquele Município. correndo a despesa à conta
de recursos orçamentários próprios
do Ministério da Marinha.
Art. 30 lt-;stB decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as díspcsíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de junho de
1959; 1389 da Independência e 719
da R,epública.
JUSCEL:!:NO

KUBITSCHEK

Jorge do Paço 1I1atoso Maia.

438

AT.Cs

DECnEiTO N. 9 46,2.33 -

DE

no

PODER

17

'DE JUNHO DE H~59

Cria função na Parte suplementar,
da Tabela Única de' Extranumel ários mensalistas do Conselho Na-.

cional âe ticonomus.

o Pl'esidente da r~epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Ítem I, da Constituição, e
dando cumprimento. ao Acórdão proíatado . pelo Egrégio Tribunal Federal de RecUl'sos na Apelação' Civel
nv a.6'15, do Dtstrito 1';ecteral, decreta:
Art. 1. o
Fica criada, na Parte
Su.i)lementar da Tabela única de
Extranumerárias-Mensalistas do Conseího Nacionaí de Economia,alterada pelo Decreto nl? 33.283, de 13
de julho de 1953, a partir de 22. de
março de 1950, uma, função de, Auxiliar Administrativo, referência 28,
a 'ser preenchida por Maria de Alencastro Ceva.
Art. 2,9 :este Decreto entrará .em
vigor na data 'de sua publicação, revogadas as di~foSições em contrário.
Rio de Jane , em 17 de junto
de 1959; 138, da Independência e
71. o da Hepúb~~ca.
JU~~EI.IKO Kum:scHEK
Cy1'iZZo Júnior

DECRETO N.
.

ç

46.234

DE JVNHO DE

Dl":

17

1959

Altera artigo do Regulamento baixado e manâtuio executar pelo Decreto n v 35:187, de 11 àemarço
de 1954.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, i11ciso:1 da Constituição, decreta:
Art. 1. o O', artigo 33 do Regulamento aprovado e mandado' executar
pelo Decreto n , '? 35.187, de 11 de
l11fSÇO de :U:~54, passa a ter a seguinte redação:
" Art. ,33. O período letivo do
CEMCFA 'ter;j, em principio, a
duração de. 10 (dez) meses, inclusive o _tempo destinado às.
manobras, viagens e visitas, observando-se o regime do tempo
integral durante o estágio."
Art. 2. 9 O presente decreto entrará em vigor na data de sua pu-

EXECUTIVO

blicaçâo, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de junho
de 1959; 133,9 ,da Independência e
71. I) da República.
JU.SC~LI:;>~O KüsI'xSCHEK

Jorge do Paço T,'Iatoso Maia
Henrique Lott
Fromcisco de 1'11elo

DECRETO N9 4-6,235
JUNHO DE 1959

DE! 7 Dl::::

Concede o abono prooieorío aos ~erl;i
dores do Conselho Reçional âe Engenlwria e Arquitetura - ~'!- Reçiao
«Oeará e Piauí).

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar tiS\J 87, item I, da Ccnstituição e tendo em vista o disposto no § iv uo 2.1'tígo 2° da Lei nv 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica estendido ao) pessoal
ative e servidores inativos do Conselho' Regional de Engenharia e Arquitetura - J~ H,r.:g;ião (Ceará e PiaLl.!)
o abono provisório concedido pela Lei
n'? 3 531, de 1.9 ce janeiro ie 1!3t:9.
Art. 2'" Para o fim previsto no :?1'tir,o anterior, serão observados O~ dísv'),sitivos do Decreto nl? 45.339, de 28
dê' jancírr 11': 195B.
Art . 39 As vancagens fínance.ras de
que trata ôS';e oeoreto serão pagas a
partir de 1Q de janeiro de 1959.
Art , 49 O abono de que trata êste
decreto correrá à conta dos recursos
próprios da entidade.
Art. 5Q :fi:ste decreto entra em vigor
na, data de sua publicação, ravogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em l'? de ji-Ü',:h0 ce
1959, 1389 o.t?, Independência e 719 e'a
República..
JUSCELINQ

K,UBITSCH:õr,:

Fernando Nóbrega.
N9 4ô. 236 JUNHO DE 1959

DECRETO

DE

17

DE

Concede autorizacào a The Taleio MaTine And Fite 'l~urance Company,
Limiteâ, com sede em 'I'okio, Jopão,
pura tuncionar na República, oper arulo

em

1 timos

elementares.

S~g1l1"OS

e

resseçuros dos

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

ATOS

:E'l.

H<::~~

I. da Constituicâo. e nos têr-

.mos do Decreto-leí n? 2.063, de 7 de
março de HHO, decreta:

Artigo único. E' concedida a Thc
:Tokio Marme And F'ire Insurance
Cornpany, Limíted, com sede em Tokío, Japão, autol'izaqf.o para funcional" na Repúbhca, operando em S12r{llros e ressegu~os das ra.lnos elen1enta-

res,

COTi1

os estatutos que apresentou,

mediante 88 seguintes condições:
I - A Companhta será obrigada a
ter permanentemente um represemtanto geral no Brâsíl. com plenos e
iümitados podêres para tratar e def.i.nitivaIi").ente resolver as questões que
se suscitarem, quer com o Govê~·nG.
,quer com particulares '.
II - A Companhia ficará tntegratmente sujeita às leis e regulamentos
vige:n.tes, 10U que venham a vigorar,
sôbre o objeto da autorização a qUE::
alude o presente Decreto:
Rio de Janeiro. 17 de junho de
1959: 138(1 da Independ8ncia e 719 o&.
:RepúblicEl"
JUSCELINO KUl3rl'5cI'\'ER..

Fernando Nóbrega.

DECRETO N.o 46.237
JUNHO DE 1959
,

DE

439
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13

DE

Regula a puõlicaçiio de atos retaüvos a pessoal tia aãministracao aescentruliztuia e di outras providências.

o Presidente da Rep:iblica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição, deer-eta:
Al't. 1.0 A seção I do Diário Ot'ícial
fica 'dividida em Parte I e Parte II,
.de clrculaçâo independente.
parágrafo úruco , Na Parte Il sera
oublícada '1 matéria proveniente dos

brP.'ãos da aumínístracâo descentrah'za~la e na Parte Ias· demais assun7~OS. que atualmente integram a seção
I do Diâno OLcial.
Art. 2." O nc.eum de Pessoal, criado pelo dect etc n,« 43.925, de 26 dê
junho de ~gD3 fica substituído pela
pa,rte n, 'da Scç.ào I, do Diário Oficial. na qual se fará a publicação
obrigatória elos atos relativos ao pessoal de qualquer categoria da anministraçâo doscentraüzada.
§ 1.0 A puoucaçáo dos atos de ncmeação, admíssão ou readmíssào B111

quaiscuer cargos, runçõcs ou empregos na admirustraçào descentrahzaea
r;omente será feita mediante encamínnamento do ato 3,0 Departamento
de rmprensa Nacional, por ínterme6.10 d8. secretana da. Presidência da
H8;:Júblíca.
§. :F O Departamento cte Imprensa
Nacional submeterá previamente à
aprecíaçâo zío Chefe do Gabinete Civil ou Militar da Presidência da R.eP~l))ljca, conforme o caso. quaisquer
outros atos que, por sua natureza.
correspondam a nomeação ou admís83.0 em cargos funções ou empregos
na administração descentralizada.
Art. o. N(-;nhum ato reiativo a pessoal da admínistraçáo descentralizada poderá ser divulgado em Boletim
de Pessoal, ou outro órgão inter no
da respectiva entidade sem a indicacào expressa da data de sua prévia

[.lub!icfl,ção no Diário Oficial.

Art. 4.° P1<,:{1:11 mantidas as normas
constantes do decreto n.o 43.925, de
26 de junho de 1958, que não contrariem o disposto neste decreto.
Art. 5.0 Continua em vigor 'o deereto n.> 4.5.667, de 3D de março de
LD59, cabendo 2.0 Departamento Admínístratívo do Serviço Público manifestar-se, qua-ndo solicitado, sôhre a
necessidade do provimento (art. 3. do
decreto nY 43.716, de 19 de maio de
1058, na redação aprovada pelo ar. tíg'o 2,0 do decreto 11.° 45.667, de 3i)
de marco de 1959).
Art. 6,0 O presente decreto entra
em vigor. na data de sua puolíca-.
câo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de· junho de
1959, 1380 da Independência e 719 da
República.
0

JUSCELINO

KUBITSC!-IEK

Cyrillo Junior
Jorge do paço Mattoso Maia

tlenrique Lott
Francisco Ncqrao de Lima

S. Paes de ALmeida
Lucia Meira
J.l'!á.rio

Meneanett:

Clovis Salgado
Fernando Nóbrega

Ercmcisco de Melo
Mario

tnnotu.
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DElCRETO N.o 46.238

DE

18

DE

JUNHO DE 1959

Estipula condições para o preenchimento de funções aratiticaâas e correlatas no Departamento Nacional

de Obras de Saneamento.

o Presidente da- República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, íncíso I, da Constituição, decreta:
Art. 10 Ao art.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.
M arfo M eneçhetti.

DECRETO NO? 46.240 -;-

3~

do Decreto
n.o 20.488, de 21 de janeiro de 1946,
acrescente-se um parágrrafo com a
seguint6 rtdação:
§ 3.0 As funções gratificadas e' as
funções de cneria, para as quais não
exista gratificação de função, somente poderão ser preenchidas' por servidores com, pelo menos, dois anos
de efetivo exercício no Departamento
Nacional de Obras de Saneamento.
Art. 2.° f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Àrt. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de .junho ele

1959; 133.° da Iridependéncla e
de. República.

71u

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucio Meira

DECRETO Nl! 46.239 JUNHO DE 1959

Art. 3l! Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de junho de
19-59; 138/? da Independência e 71 Q 'da.
República.

DE

18

DE

Nomeia os membros da Comissão Incorporaâora da Companhia Hidrelétrica de Oampo Gmnde.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n? I, da Constituição, decreta:
.
Art. 1Q São nomeados, para inte-

grar ao Comissão Incorporadora da
Companhia Hidrelétrica de Campo
Grande, constituída pelo art. 5Q da Lei
nv 3.327, de 3 de junho de 1948, os
senhores Abel Freire de Aragão, como representante da União, Hélio
Pais Martins, como representante da
Prefeitura Municipal de Campo Grande. e Heitor Medeiros, como. representante do Estado de Mato Grosso.
Art. 2/? 1tste decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

DE

19

DE

JUNHO DE 1959

Suprime cargo extinto.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
fI7, item I, da Constituição, c nos
têrrnos do art. 1Cf, alínea n, do Decreto nv 3.195, de 14 de abril de 1942,
decreta:
Art. 10 Fica suprimido um (1) cargo
de Tesoureiro-auxiliar <Santa C~t~
rína) , símbolo OC-7. do Quadro III Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas. vago em
virtude da aposentadoria de Ida FlJomeno Simone, devendo a dotação correspondente atender 2.0 provimento de
cargos vagos, criados pelo Decreto-lei
nQ 9.616, de 21 de agôsto de 19%.
Art. 2Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1959, 138Q da Indeuendência e 71l! da.
República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO NQ 46.241 -

DE

U,

DE JUNHO

DE 1959

Dispõe sõore a [unçao gratificada tie
Assistente do Delegado Fiscal n()
Estado de Pernambuco. ào Ministério da Fazenda.

o Presidente da República, usando
ua atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição, Decreta:
Art. 19 Fic4' compreendido nas 7
(sete) funções gratificadas, símbolo
FG-3, I de Assistente do Delegado Fiscal, criadas pelo Decreto nº 43.845.
de 6 de junho de 1958, o Estado de

Pernambuco

ATOS

DP

PODER

Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 31? Revogam-se as disposições
-em contrário.
:Rio de

Janeiro, 19 de

junho de

llM:i9; 1339 da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO KuEITSCHEK

S. Paes de Almeida
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Ex::::ce'IIvO
DECRETO N." 46.243 JUNHO DE 1959

DE

19

DE

Abre, pelo Ministério da Agricultura,
o crédito especuü de Cr$ ...•....
3.000.000,00, destinado a auxiliar a
Prefeitura Municipal de Est1'êla, no
Estado do Icio Grarule do Sul, na
realizacão da I ExposiÇão Nacional
de Suínos.

O Presidente da República, usando
da autorizcção contida na Lei n3.466, de 26 de novembro ele 1958, ~
tendo C0Il6111tado o Tl'ibunal de CDn-

DECRETO

N.O

46.242
1959

DE

19

DE

JUNHO DE

tceiitica o Decreto nO 45.745, de 7 de
abril de 1959.

o Presidente da República, usando
flliratribuição que lhe confere o art.
117,. item I, da '.:::onstitnição, Decreta:
Art; lI? Fica retificado o artigo 19
tio Decreto nv '..<5.745, de 7 de abril de
1~5D, na forma seguiÍlte:"
,

"Fica alterado o Decreto n9 43.10l.
ele 24 de janeiro de 1958, para efeito
de serem transferidas 2 (duas) fun-

cões de Artífice, sendo urna. de reterêneía 21, ocupada por Agricio Afonso
« omes
e outra de referência 20,
scupada por Guilherme Dumiense da
Silva, ambas da Tabela Numérica Es. peeíal de Extranumerário-mensalista
da Base Aérea do Recife, do Ministério da Aeronáutica, para tabela
idêntica da. Delegacia F'iscal do Tesouro Nacional na Bahia, do Ministé-

rio da Fazenda".
Parágrafo único. A retificação de

que trata este artigo prevalecerá a
partir de 10 de abril de 1959.
Art. 21? :este decreto entrará em
"dgor na data de sua publicação.
Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1959: 133Çl da Independência e 71Çl da
República.
Jü5CELINO

KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida
Francisco de Melo

tas e ouvido o Mínístérío da Fazenda,
nos têrrnos do art. 93 do Regulcmento Geral' de Contabilidade Pública,
decreta:
Art , 1'> E' aberto, pelo MinLsténo
da Agricultura, o crédito especial de
Cr$ 3.00n.OGO,OO (três milhões de l~m
zeíros) , destinado a auxiliar a Prefeitura Municipal cJ.Jê Estrêla, no E')i:a.do
do Rio Grande do Sul, na realizacão
da I Exposição Nacional de StúTIos,
patrocinada. pela Assocíacão BrasiIeíra de Criadores de Suinos, na comemoração do I Centenário da Colonização do Município, em 1958.
Art. 2<> :f."'Ste decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as dísposições
em: contrário.
Rio de Janeiro, 19 de junho de
1959; 138º da Independência e 71º da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário lIieneghetti
S. Paes de Almeida

DECRETO NQ 46.244 JUNHO DE

DE

19

DE

1959

Transfere função da Tabela Numérica
Especial
de
Extranumerário
Mensalista da Escola de Aeronáuticá
do Ministério da Aeronáutica para
idêntica Tabela da Administração
do Edifício da Fazenda, do Ministério da Fazenda.
O Presidente da República, usando
da atribuicão que lhe confere o art ,
37, item I, da Constituição decreta:
Art.. 1<> Fica transferida, com o
respectivo ocupante, Antônio Rangel,
uma função de Auxiliai' de Artífjce,
referência 1B, da Tabela Numérica
Esp.ecial de Extranumerário Mensalista da. Escola de Aeronáutica do

!-::''.LOS DO

PODER

1I.'llnist,éi'io d.} Aeronáutica para idêntica Tabela cl}], Anminlstracâo do Edificio da Fazenda, _ do M:il1istério ds:,
Fazenda.

Art. 2? ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3(> R~vogam-s'e as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de junho
de 1959; 138~ da Independência e 719
da República.
JUSCELHW KUBITS~H:SK
S.

Paú de Alrneula

Francisço de

taens

EXECUTI vO

na Parte Sup1ern-Ç~tar da 'I'abela
única de B'x.tl·al~umerário Men6aljsta
do Ministér.o da F2~lld'21, 'ocupada
por Nelson Líshca e constante da Ietra b das Tabelas e das relacões nominais anexas aos mencionados de-

cretes.

Parágrafo único. A retificação (lCiUe se refere êste artigo prevalecerá
a partir de 11 de marco de 1954.
Art. 2Q Hevogam··se as disposíções
em contrário.
Rio doe J(trl,elTO, em 19 de junho
de 1959; 1389 da Independência e 7F'
da República.
JUSCELINO

DECRETO N'? 46.245
JUNEO DE

DE

19

KUBITSCHEK

S'. Paes de Almeida

DS

1959

Autoriza Geraldo Dias a coniprar
pedras preciosas

DECRETO N.9 4.6.247
JUN1!O m:: 1959

DE

19

DE

o Presidente dr3 República, usando
da atribuição que lhe confere o tlrt..
87, número I, da ConstituiçãD, e tendo em vista o Decreto-lei n Q 466, etc
4 de junho de 1938, decreta:

Autoriza o seruico do Patrimônio da.
Uruào a aceitar a tioactu» ,L) terreno que menciona, situado no Município de Cana. do Reino, no Estado de Minas Gerais.

Artigo únicc , Fica autorizado Geraldo Dias, rcsídcnte em Patos de
Minas, Estado d-e Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas nos têrmo.s
r' - Decreto-lei' n? ~66, de 4 de junho
de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de J.aneiro. em 19 de junho
ele 1959, 138 9 da Independência e 7P
da República.

o Presidente da República, usando da a tribuícâo que lhe confere o
art , 87, item I, da Constítuição, e
de acôrdo com os artigos 1. 165 e
1.130 do Código Civil, decreta:

JUSCELINO

S.

e

KUB:íTSCHEK

Paes de Almeida
D~

DECRE'I'O NQ 4G. 245
JUNHO DE

19 m::

1959

Retifica os tiecreto« ns. 36.291, de 5
de outubro de 1954
de junho de 1955.

Art. 1.9 Fica o .:.Jerviço do Patrimônio da União autorizado a aceítal' a doação que o Município de
Cana do Reino, no Estado de Minas
Gerais. quer fazer b. União Federat,
de um terreno com a área aoroxímada de 308,'7'Üm2 (trezentos
oito
metros quadrados e setenta decímetros quadrados). situado na esquina
da Rua Machado e CO~'ol1el Antônio
C. de Carvalho, naquele :Jluniclpio.
tudo de acôrdo"com as plantas e demais elementos técnicos constantes
do processo protocolado no Mínisté. rio da Pazenda sob o n.'? 104.772, de

e 37. 431,

de 7

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Pica retificado o artigo l°
do Decreto n'!:' 36.291, de 5 de outubro de / 1954, bem como o artigo lQ
do Decreto n Q 37.431, de 7 de junho
de 1955, para {) fim de declarar sem
efeito a criação de uma função d~
Auxiliar de Portaria, referência 19,

1957.

'

Destina-se o terreno a
que se refere' o artigo anterior à
construção de' um prédio nara a
Agência Postal-Telegráfica lccal ,
Rio de Janeiro. em 10 de junho
de 1059; 138. 9 da Independência e
Art.

2. o

í 1 . 9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
S. Paes de Almeida.
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DECRETO N. '.' tiS. Z48 -

DE

19

DE

~üN:-!-o

Autoriza esirarujeiro a ariauirir iraçao ideal do domínio útil do terT~1W

de

marinna que menciona,

situiuio no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, n. o I, da oonst.cutcáo, e
tendo em vista o disposto no artigo
205- do Decreto-lei n. o 9.7%, de i} de
setembro de 1946, decreta;
Ai'tigo único. Fica Josef Podgurskí,
de nacionalidade polonesa, autorizado a adquirir a fração ideal de
7/1.0:lD, do domínio útil do terreno'
de marinha situado na Ru~ de Santana n. 91M3, no Distrito Federal,
conforme processo protocolado
no
Ministério da Fazenda sob o número 70.575, de 1959.
Rio de Janeü'o, 19 de junho de
1959; 138. ~ da Independência e 7l.Q
da República.
JUSCELINO

Extingue

45, '2·5'0

DE

19

De:

Coletoria

Federal.

Art, J.Q Fica extinta, de acôrdo
com o art: 70 da Lei n.v J..2f:'3, de
27 de dezembro de 1950, a 2,9- Coletoria Federal em eJampinRs, no Estado de Sz.o Paulo.
Art. 2. o O presente decreto entrarã em vigor na data de sua, publicação.
Art. 3. ç Revogara-se as disposí cões
em contrário.
Rio de Janeiro" em 19 de junho
de 1959; 133, G da Independência e
'i 1. Q da República.

Km.IITSCHEJ{

N .o

249 1959

DE

o Presidente da República, usando ela atribuição que lh::; confere o
art. 87, item I, da oonstítuiçào, e
nos têrrnos do artigo 72 da LeI número 1,293, de 27 de dezembro de
19&0, decreta:

JUSCELINO KUBITSCHEK.

S, Paes de Aimeuui

DECRETO

~.s.

DEORETO N. Çl

JUj,'l"HO DE 1859

S. Paes de fllrneida.

DE

19

DE

JDNHO

45

1959

Abre, ao Ministéru: da Ftusctuia, c crédito especial de Cr$ 313.168.866,50,
para o jim que especifica,

o Presidente da República, usando da autorização contida no artigo'
1. ÇI da Lei n. ~ 3.472, de 1 ele dezembro de 1958, e tendo ouvido o 'I'ribunal de Contas nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:

Art. 1. Çl É aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$
313,W8.86'Ô;5G (trezentos e treze milhões, cento ,e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis cruzeiros e cinqüenta centavos para, atender as
seguintes despesas:
. Cr$

1. Para regularização de despesas do exercício de .i.95'1,
resultantes de diferença ele câmbio ,.,
.

4. 'i27 . 370,20

2. Para regularização das despesas efetuadas com a dele-

gação do Brasil à VIII Reunião das Partes Contratantes do Acôrdo Geral sõhre Tarifas Aduaneiras
e Comércio, realizada em Genebra, em 1953
.
3. Para atender ao pagamento correspondente à percentagem sôbre a cobrança executiva contra a firma stahluníon Ltda., cujos bens imóveis, localizados na cidade de São Paulo, foram adjudicados em forma legal 'à
União Federal, a requerimento da Procuradoria da
República
.

828.017,9D

695.382,40

444
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4. Para atender às despesas com o armazenamento do?
cafés da safra de 1SE~-1957, encaminhados puxa
o
Pôrto do Rio de Janeiro, a partir de julho de 1956,
sob o contrõle do Instituto Brasileio do Café
5. Para o pagamento da sobretaxa de que tratam a Lei
n. <:I 38{), de 16 de janeiro de 1937, o Decreto n.'? 1.557,
de 8 de abril de 1937, e o Decreto-lei TI. o 651, de 26 de
de agôsto de 1938. cobrada pela Administração do
Pârto do Rio de Janeiro a favor do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, e que em 1937, ao tempo da extinta
Comissão central de Compras, não foi por esta incluída no preço da mercadoria importada
6. Para regularização de despesas efetuadas pelo Serviço de Comunicações do Ministério da Fazenda, com
porte postal aéreo' simples, registrado. e expresso, referentes ao exercício de 1954 ••.........•..•...•••...
7. Para atender ao pagamento de restituição à Companhia Nacional de Álcalis, proveniente de recolhimento, em 1953, indevido, a título de transferência de
valores para o Exteríor (Reposições e Restituições)
8. Para atender ao pagamento final da construção do
Edifício da Mesa de Rendas de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, executada pela firma Osman
Marinho, no Distrito Federal, por fôrça de obrigação
contratual . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. .Para regularização de despesas com as- delegações do
Brasil às Reuniões Plenárias do Comité Consultivo do
Algodão, relativas a 1953, 19'::5 e 1956 •.....•........
10. Para atender ao pagamento de dívidas relacionadas
referentes aos exercícios de 1941 a 1952
11. Para atender ao pagamento de dívidas relacionadas,
refere~.~~os exercícios de 1941 a 1953
12. Para atender à entrega de parte da arrecadação do
exercício de 1955, ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, na forma do item I, do art. 2G da
Lei n.v 1.628, de 20 de junho de 1952
_..
13. Para atender à entrega ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, da arrecadação de 1955, na
forma do item II do art. 26 da Lei n , <;I 1. 628, de 2{)
de junho de 1952
14. Para regularização de despesa cem a integralização de
20% do aumento da quota do Govêrno Brasileiro, de
105 para 150 milhões de dólares americanos, de
ações do Banco Internacíonal vde Reconstrução e Desenvolvimento, cujo pagamento foi feito parte em cruzeíros (18% - Cr$ 149. 850.00rQ,(lO) e parte em dólares
(2%

-

US$

90G.OOO,aí))

60. GOO. OOO,<lQ

214.413,80

250.<YJO,CO

2,240. 7M,{)O

2. 3"ÔO .5-30,00

748. 548,3il
9.762, 2ô4,00

33.339,167,00

c02.t47,OO

22.9!lI,üO

166 ,500. OW,tJG

15. Para regularlzação de despesa realizada, no exercício .
de 1954, com a aquisição de ouro pelo Banco do Brasil'
S,· A. decorrente da insuficiência do crédito orcamentárío para êsse fim
'
:.......
15. GS·S.759,SO
16. Para regularização de adiantamentos feitos à Superintendência das Empl'àsas Incorporadas ao Patrimônio da União, no exercício de HJ'55, para pagamento de
abono especial temporátio de que tra ta a Lei n. <;I 2.412,
1.562. EBa,OO
de 1 de fevereiro de 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Para regularização de débito de responsabilidade do
Diretor da Casa da Moeda, no exercício da 1955, relativo 2 despesas com ágio sobre o valor das compras efetuadas pela Delegacia do Tesouro Brasileiro em
~ova
Iorque
\ 14,<l62.659,lO

Aros DO PODlj:R EXECurIVO
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Art. 2.1) :é:ste decreto entrará em vigor na data de sua publícacão,
Art. 3.1?· Revogam-se as disposições em contrárío ."
Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1959; 138.<-' da Independência ' e
71 . (I da República.
JUSCELINO

KUBITSCRE~';:

S. Paes de Almeida

DECRETO

N9 46.251, DE
JUNHO DI-:: 1959

19

DE

Autoriza estrangeira a aaçuirir, em
transferência de aforamento, [racão ideal do domínio útil âe terreno de marinha que menciona,
no Distrito Feiierat .

O Presidente

da República, usando
da atribuição que confere o artigo 87,
número I, da Constituição, e tendo
em Vista o disposto no artigo 205 do
Decreto-lei 9,760, de 5 de setembro
de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Maria Victoria
Portínari, de nacionalidade uruguaia,
autorizada a adquirir, em transierêncía de aforamento, a fraçâo de 10/26-0
(dez, duzentos e cinqüenta avos). de
domínio útil do terreno de marmha
situado na Avenida Atlântica n 9 900,
no Distrito Federal, conforme. processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o nO 7.496, de 1959.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1959; 138Çl da Independência e 71<> da
República.
JUSCELINO

KUBITSC!IE"'",t{

S. Paes de Almeida,

DECRETO N9 46,252, DE 19
JUNHO DE 1959

DE

Autoriza estrangeira a adquirir em
transferência de aforamento, frações
ideais do domínio útil do terreno
de marinha que menciona, no Distrito Federal,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 2.rtigo
87, nv I, da Constituiçáo e tendo em
vista o disposto no artigo 205. do Decreto-lei n9 9.760, de [> de setembro
de 1S4ô, decreta:
Artigo único. Fica Rae lVIarvÍn, de
nacionalidade norte-americana, autorizada a adquirir, .em transferência de

aforamento, duas frações ideais de
0,043.032 do domínio útil do terreno.
de.marmha situado na Avenida Atlântica nv 3.484, antigo 900, no Distrito
.Federal, conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o
n 9 346. 601-18~o.
Rio de Janeiro, em 19 ele junho de
1959; 1389 da Independência e 71'? da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida.

DECRETO N.o 46.253 -

DE

19

DE

JUNHO DE 1959

Abre ao Ministe.rio da Fazenda o credito especial de Cr$ 272,162,00, para
fim aue especifica.

°

O Presidente da República, usando
6:1 autorrzaeâo contida no art. 1.0 da

Lei n.v 3.476, de 1 de dezembro de
.1958, e tendo ouvid-o o Tribunal de
Contas nos têrrnos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.0 E' aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito especial de Cr$ ."
272,162,00 (duzentos e setenta e dois
mil, cento e sessenta e dois cruzeiros)
para atender 12,0 pagamento do abono
de Natal, n-o exercício de 1949, aos servidores da Estrada de Ferro TocanL1IlS, de acôrdo com a Lei n',O 974, de
I? d-:: dezembro de 1049,
Art , 2.° ltste decreto entrará em vigOl'. na data de sua publicação,
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Ri'Ü de J . a neíro, em 19 de [unho de
]959; 1389 da Independência e 71'? da.
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

S, Paes de Almeida
Lúcio Meira

ATOS

DECR.ETo. N° 4,5.2M JUNHO DE 1959

DE

DO

19

POlJER EXECUTIVO

DE

Abre) ao Poder Judiciário - Tribunal
ele Justiça do Distrito Federal, o
crédito especial de Cr$ 8. Ü'OO. OOO,G'D
para o fim. que especifica"

o Presidente da República, usando
da autorízacâo contida na Lei número 3.508, de 27 dê dezembro de 1958,
e, "tendo ouvido o 'I'ríbunal de Contas nos têrmos do art . 93 do RegUlamonto Geral de Cor..t2..bilids,de Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto, ao Poder Judiciário - Tril:JUm:J de Justiça do Distrito Fedel'al, o crédito especial de
Cr$ 8. 000 . OD(),OD (oito milhões d e cruzeiros) , para atender, no corrente
exercícío, às despesas, decorrentes da
execução da Lei nv 3.5'03, de 27 de
dezemb-ro de 1958,'
Art. 29 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas 2S disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1959; 1330 da Independência' e '719 da
República. ,
I

JUSCELINO KUBITSCÍnx

Cyrillo Júnior
S, Paes de Almeida

DECRETO Nº 46.255
.JUNHO DE 1959

DE

19' DE

Dispõe sõõre 'as nomeações para o
Quadro do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos ~ancário3.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art . 10 As nomeações para o Qua-

dro do Instituto de Aposentadoria e
Pensóes dos Bancários ficam' sujeitas
a prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
nos têrrnos dos' arts. 18 a 2() da Lei
n Q 1.711, de 28 de outubro de 1952
(Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União).
Paragra.fo único. Náo depende de
habrlitaçâo em concurso o provimento
dos cargos em comissão e das funções
gratificadas,
Art , 20 Picam revogados os artígos
8Q e 11, e respectivos parágrafos, do
Decreto nv 39.306, de 2 de junho de

1.95ô, que aprovou o Ql12',dro e Tabela
do mesmo Instituto.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1.869, 1389 da Independência e "] P da
I(epública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.
DECgETO N° 43.256
JuNHO DE 1959

DE

19 D~

Altera o Regimento do Conselho Nacional do Petróleo, aprovado pelo
Decreto n 9 42.786, de 10 de ãezem-'
bro de 1957.

o Presidente da Repúb!ica usando
da atribuição que lhe confere o artígo
8'7, inciso I da Constituição, decreta:
Art. 19 O art. 94 do Regimento do
Conselho NacionsJ do Petróleo, aprovado pelo Decreto nv 42.786, de 10 de
dezembro de Hl57, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Ai't. 8~, As Resoluções do Conselho Nacional do Petróleo vigoram a
partir da. data da sua publicação no
Diário Oficial, salvo determinação expressa em sentido contrário constante
do próprio texto da deliberação adotada,
§ 1° AE decisões do Conselho serão
publicadas no Diário Oficial e eomunícadas diretamente aos interessados,
Indícando-se a data da publicação,
§ 2~ Das comunicações expedidas
deverá ser exigido recibo ou aviso
postal de recímento" ,
.
Art. 2° ~;ste decreto entrará ·em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário,
Hio de Janeiro, em 19 de junho de
1959, 1389 da Independência e 719 da
Repblíca.

JUSCELINO KUBITSCHEK,

Cyrillo Jumior,
DECRETO N.9 46.257 - DE 22 IlE
JUNHO DE 1959
Concede autorização à
Companhia
Ynstuia Contra Incêndio e Marítimo.
com sede, em Tokio) Japão) para
funcionar na República, operando
em seguros e resseguros dos ramos

elementares.

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

ATOS

87, item I, da Constituição, e nos térmos do Decreto-lei n.v 2.063, de 7 de
março de 1940, decreta:
Artigo único. '8' concedida à Companhia Yasuda Contra Incêndio e
Marrtimo, com sede em Taba, Japão,
autorização para funcionar na Repúbiíca, operando em seguros e resseguros dos ramos elementares, com os
estatutos que apresentou, mediante
as seguín tes condtçôes :
I - A Companhia será obrigada a
ter permanentemente um represen.tante geral no Brasil, com plenos e
ilimitado. podêres para tratar e definitivamente resolver as questões que
se suscitarem, quer com o Govêrno,
quer com particulares.
II - A Companhia ficará integralmente sujeita às leis e 'regulamentos
vigentes, ou que venham a vigorar;
sôbre o objeto da autorização a que
alude o presente Decreto:
Rio de Janeiro 22 de junho de 1959,
138.'? da Independência e 71.\1 da República.
JUSCET....INO KUBITSCHEK

Fernando Nobrega

DECRETO

1\[C? 46.258
DE
JUNHO DE 1959

23

DE

A'Puwa o Regul41J2ento da Escola Nacioruü de Saúde Pública, do Ministério da Saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti'go 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1f} Fica aprovado o Regulamento da Escola Nacional de Saúde
Pública, do Ministério da Saúde, que
,~om êste baixa, assinado pelo respectivo Ministro de Ests,do.
Art. 29 Êste decreto entrará em vigor na da ta de sua pu blícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1959;
138ú da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUEITSCHE;K

j1;Jario Pinotti,
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REGULAMENTO DA ESCOLA
NACIONAL DE SAúDE
púBLICA

CAPíTULO I
DO ATO DE cn!~çÃo

Art. 19 A :Sscola Nacional de sacde Pública (E. N .S. P .j , criada pela
Lei nl> 2,312, de 3 de setembro de .L954.

e sôbre a qual dispõe o Decreto número 43.923, de 2-3 de junho de 1958,
é órgão integrante do Ministério da
Saúde, diretamente subordinado ao
respectivo Ministro de Estado.
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

Art. 2Q Para atender às suas finalidades, a E. N . S. P. ministrará os se-

guintes oursos:

I - Cursos Básicos de Saúde Pública;
II - Cursos de Aperfeiçoamento. e
de Especíaiização;
TIl - Cursos para Técnicos Auxiliares.
Art. 39 Os Cursos ele que trata. o
item I, do artigo anterior, destinamse à formação profissional em higiene e saúde pública, compreendendo:
a) Curso Básico de Saúde Pública
para médicos;
b) Curso Básico de Saúde Pública
para engenheiros;
C)
Curso Básico de Saúde Pública
para enfermeiros.
Art; 49 Os Cursos de Aperfeiçoamento e de Especialização, abrangendo todos os demais cursos de ínterêsse em saúde pública e destinados a
pessoal diplomado previamente em
cursos de nível superior, compreendem:
a) Cursos de Aperfeiçoamento, destinados a aprimorar conhecimentos
de médicos e engenheiros, diplomados
em Curso Básico ·de Saúde Pública
cu a Gste equivalente, nos têrmós do
.Regímento da E. N. S, P.
b i Cursos de Especializaçáo, destinados à especialtzaçáo profissional em
domínios da saúde pública.
Art. 59 Os cursos pará Técnicos Auxiliares destinam-se à formaçâo de
pessoal técnico especializado necessário aos serviços de saúde pública.
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CAPíTULO IH
'DA ESTRUTURAÇÃO DOs ctmsos

Art. 69 O Curso Básico de Saúde
Pública, para médicos, compreenderá
as seguintes Partes:
a)
Fundamental, constituído por
Tópicos que o aluno fará obrigatoriamente.
b) Complementar, constituído por
Tópicos organizados dentre um dos
seguintes campos da saúde pública, à
escolha do aluno:
I .....:... Administracãc sanítana
II - Puericultura
IH - Medicina do Trabalho
IV - Endemiaz Rurais.
Parágrafo único: A Parte Fundamental precederá a Complementar.
Art. 79 A Parte Fundamental do
Curso Básico de Saúde Pública, para
médicos, compreenderá os seguintes
Tópicos:
Microbiologia e Imunologia
Parasitología
Estatística Sanitária
Saneamento
Nutrição
Epidemiologia e Profilaxia
Higiene Materno-Infan til
Fandamentos .sóclo-economiccs
Educação Sanitária
Fundamentos de Serviço Social
Adminístracão Geral e Pública (1:}
parte)
.
Administração Sanitária (1!,L parte)

Art. 8" A Parte Complementar do
Curso Básico de Saúde pública, para
médicos, compreenderá, obrígatõrtamente, os seguintes Tópícos:
- Administração Sanitária:
Díagnóstíco das Dccncas Transmissíveis
..
Higiene do Adulto
Administração Geral e Pública (2a
parte)
Administracâo Sanitária (2~ parte)
Legislação ·Sanitária
II - Puericultura:
Puericultura Prévia. Revisão de Obstetríoía. Fisiologia e Higiene da Orianca. Dietética Infantil
- .Cliniea pediatrica Médica. Patologia
do recém-nascido
Higie!iê Escolar
Psicologia Normal e Patológtca da
Criança
I

Administração de Serviços de Proteçâo à lVIaternidade, Infância e Ad~ ..
lescêncía.
III - Medicina do Trabalho:
l:--Isiolog'ia. Aplicada
Psícología, Psicotécnica
Salubridade do Ambiente
Análises Clínicas
Toxicología Industrial, D o e n ç a 8
OCupacionais.
Prevenção ele Acidentes do Trabalho.
Administração de Serviços de Medicina do Trabalho.
IV - Endemias Rurais:
Diagnóstico das Endemias Rurais.
Ecologia de Vetores Animados e fie
Hospedeiros de Doenças.
Inseticidas. Moluscícídas e Raticidas.
Epidemiologia e Profilaxia das Imdemías Rurais.
Administração de Serviços de Endemias Rurais.
Parágrafo único. A Epidemiologia
e Profilaxia das Endemias Rurais serão distribuídas por Tópicos" a critério do Conselho Consultivo.
.
Art. 9.° O Curso Básico de Saúde
Pública, para engenheiros, compreenderá as seguintes Partes:
a)
Fundamental, constituída por
Tópicos que o aluno fará obrígatõríamente.
b) Ccmplementar, constituída por
Tópicos, oraantsados dentre um dos
seguintes campos da saúde públiea,
à escolha do aluno:
I - Agua e Esgôto ;
11 - Saneamento Rural;
II1 - Higiene Industrial.
Parágrafo único. A Parte Complemental' será ministrada na forma estabelecida neste Hegulamento,
Art.' 20, A Parte Fundamental do
Curso Básico de Saúde Pública para engenheiros, compreender- es se~
guíntes Tópicos:
Química
Mi cro biologia
Biologia Aplicada
E-statística Aplicada
Fisico-Químic a
Parasitología
Epidemio!ogia e Profilaxia
Saneamento Geral
Higiene das Oonstrucões
Fundamentos Sócio-Econômicos
Educação Sanitária.
Administração Geral e pública
Administração Sanitária.
Art. 11. A Parte Complementar do
Curso de Saúde Pública, para engo-
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nheíros, compreenderá obrigatoriamente os seguintes Tópicos:
I - Água e Esgôto:
Hidráulica e Hidrologia
Abastecimento de Agua
Sistemas de Esgõto
Remoção de Lixo
_
Análises de Água e de Esgõto
Tratamento de Aaua
'Tratamento, de Esgôto
Tratamento de Lixo
Limnologia e Contrôle da Poluição
d06 Cursos de Agua.
Tratamento dos Resíduos Industriais.
II - Saneamento Rural:
Hidráulica e Hidrologia
Hidrogeologia
'
Abastecimento D'água de Pequenas
Comunidades.
Remoção de ,Resíduos de Pequenas
Comunidades.
Fundamentos de Vmnologia.
'
Ecologia· de Vetores Animados e de
Hospedeiros de Doenças.
Fundamentos - de Epidemiologia e
Profilaxia das Endemias transmitidas
por Vetores Animados e Hospedeiros.
Contrôle de Vetores Animados e de
,Hospedeiros de Doenças.
III - Higiene Industrial:Fisiologia Humana.
Iluminação, Ruído, Ventilação e
Condicionamento de Ar.
Prevenção de Acidentes do Trabalho.
Toxicologia Industrial.
Análise do Ar.
Poluição Atmosférica
Contrôle de Radiacões.
Art. 12. O Curso 'Básico de Saúde
Pública, para enfermeiros, compreenderá os seguintes Tópicos, que o aluno fará obrígatõrtamente:
Microbiologia.
Parasitologia.
Bioestatística.
Saneamento
Epidemiologia e Profilaxia.
Nutriçã.o.
Higiene Materno-infantil.
Fundamentos Sócio-econômicos.
Educação Sanitária.
Fundamentos de Serviço Social.
Prático de Enfermagem de Saúde
Pública.
,
Administração Sanitária. '
. Art. 13. Os Cursos de Aperfeiçoamento e de Especialização, assim co.mo os Cursos para Técnicos Auxiliares, serão estruturados pelo Conselho
. Consultivo, na forma do Regimento

da E . N . S .P . e dêste Regulamento,
abrangendo tantas modalidades quantas se fizerem necessárias ao funcionamento dos serviços de saúde pública.'
'
Parágrafo único. A E.N.S.P. realizará, regularmente, o Curso de Organização e Administração Hospitalar.
CAPiTuLO Dl
DA DURAÇÃO DOS CURSOS

Art: 14. Os Cursos Básicos de Saúde Pública terão, em regime de tempo integral, a duração de 12 (doze)
meses, cabendo ao Conselho Consultivo deliberar sôbre sua época de
realízação e calendário -escolar ,
Art. 15.' o C onselho Consultí vo
determinará a época de realização e
a duração dos demais cursos, a qual
não poderá, entretanto, ser inferior
a 4 (quatro meses) para os Cursos,
de Aperfeiçoamento, a 1 (um) mês
para os Cursos de Especialização e 1
(um) mês para os Cursos para Técnicos Auxiliares.
'
Parágrafo único. O calendário es~
colar dos Cursos de que trata êste
artigo, será estabelecido pelo Conselho consultivo.
Art. 16. Considera-se regime escolar de tempo integral aquêle que
abrange de 6 a 8 horas diárias de
aulas, trabalhos práticos, conferências e visitas, durante, pelo menos,
5 _(cinco) dias na semana.
CAPíTULO V
DO REGIME ESCOLAR

Art. 17. No Curso Básico de Saúde Pública, para médicos, serão le-

cionados os seguintes Tópicos:

10 período (Parte Fundamental) :

Microbiologia e Imunologia
Parasitologia
29 período (Parte Fundamental):
Estatística Sanitárià
Saneamento
Nutrição
3': período (Parte Fundamental):
Epidemiologia e Profilaxia
Higiene materno-infantil
Fundamentos Sócio-econômicos
49 período (Parte Fundamental):
Educação Sanitária
Fundamentos do Serviço, Social
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Administração Geral e Pública
(IlJo parte)
Administração Sanitária (l~ parte)
5<:> período (Parte Complementar):
I - Administração Sranitária:
lI? turno:
Diagnóstico das Doenças Transmissíveis
Higiene do Adulto
2'? turno:
r

Administração Geral e Pública
(2~ parte)
Administração sanitária (21.\ parte)
Legislação 'Sanitária ,
n - PuericuItm"a
lI? turno:
Puericultura Prévía , Revisão Q,6
Obstetrícia
Fisiologia e Higiene da Crianç~.
Dietética Infantil
Clínica Pediátrica Médica ' Patologia do Recem-nascido
Higiene Escolar
21? turno:
Psicologia Normal e Patológíca da
Criança
'
Administração de Serviços de Pro-'
teção à Maternidade, à Infância e
à Adolescência.
.m - Medicina do Trabalho:
19 turno:
Fisiologia Aplicada
Psicologia. Psícotécníca
Salubridade de Ambiente
Análises Clinicas
29 turno:
Toxicologia Industrial.
Doenças
Ocupacionais
Prevenção de Acidente ao Trabalho
Adminístraçâo de Serviços de Medicina do Trabalho
IV - Endemias RUrais:
1: turno:
Diagnóstico das Endemias R,urai.s
Ecologia, de Vetores Animados e
Hospedeiros de Doenças
Inseucrdas, Moíuscícrdas e Raticidas
2',1 turno:
Epidemiologia e PrQfilraxia das
Endemias Rurais
Administração de Serviços de Endemias Rurais.

Parágrafo único. Os Tópicos serão
acompanhados de estágios e outras
atividades didáticas, que se fizerem
indicadas.
Art. 18. No Curso Básico de Saúde
Pública, para engenheiros, serão 1ecíonados os seguintes Tópicos:
19 período (Parte Fundamental):
Química
Microbiologia
Biologia Aplicada
Estatistíca Aplicada
2Q período:
a) Parte Fundamental:
Físico-Química
Paras i tologia
Edipemiologia e Profilaxia
b) Parte Complementar:
I - Agua e Esgõto
Hídráulica e Hidrologia
Saneamento Rural:
Hidráulica e Hidrologia
III - Higiene 'Industrial:
Fisiologia Humana.
3Q período:
a)
Parte Fundamental:
Saneamento Geral
Higiene das Construções.
Fundamentos sócío-ecoriomtcos .
b)
Parte Complementar:
I - Agua e Esgõto:
Abastecimento de Agua.
Sistemas de Esgõto.
Remoção de Lixo.
Análises de Agua e de Esgõto ..
11. - Saneamento Rural:
Abastecímento de Agua. de Pequenas Comunidades,
Il -

Hidrogenlogia ,
Remoção de' Resíduos de Pequenas

Comunidades.
Fundamentos

de Límnologia.
III - Higiene Industrial:
Iluminação, Ruído. Ventilação e
. condicionamento de Ar.
Prevenção de Acidentes de Trabalho,
4Çl período:
a)
Parte Fundamental:
Educação Sanitária.
Admínístração Geral e Pública. ,
Administração Sanitária..
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Parte Complementar:
I - Agua e Esgõto:
Tratamento de Agua.
Tratamento de Lixo.
Tratamento de Esgôto.
Limnologia e Contrôle da poluição
dos cursos de Agua.
Tratamento dos Resíduos Industriais.
II - saneamento Rural:'
Ecologia da Vetores Animados e
de Hospedeiros de Doenças.
Fundamentos de Epidemologia e
Profilaxia das Endemias Transmltidas por Vetores Animados e Hospedeiros.
Contrôle de Vetores Animados e de
Hospedeiros de Doenças.
lU - Higiene Industrial:
Toxicologia Industrial.
Análise do Ar.
Poluição Atmosférica.
Contrôle de Radiações.
Paragrafo único. Os Tópicos serão
- acompanhados de estágios e outras
atividades didáticas, que se fizerem
indicadas, efetuando o aluno estágio
e relatório finais correspondentes a
um .dos Tópicos de sua escolha,
Art. UI. No Curso Básico de Sa.Úde pública, para enfermeiros, serão
lecionados os seguintes Tópicos: '
19 período:
Microbiologia.
Parasitología..
Bioestatística.
29 período:
Saneamento.
Epidemiologia e Profllaxía.
Nutrição.
3<:' período:
Higiene Materno':"infantil.
Fundamentos Sócio- econômícos.
Educacão Sanitária.
4º período;
Fundamentos do Serviço Social.
Prática de Enferma:;em de Saúde
Pública.
Administração Sanitária.
Parágrafo único. Terminado o 49
período, o aluno fará estágio e relatório final na Unidade Sanitária que
lhe fôr determinada.
b)

CAPíTULO VI
DA INSCRIÇAO

E

MATRICULA

Àrt. 20. A inscrição e matricula
nos Cursos da Escola Nacional de
Saúde Pública só serão permitidas
aos candidatos que satisfizerem às
condicões básicas constantes do Regímen to da E .N . S P. e dêste Regulamento e às condições complementares estabelecidas no edital de
abertura de inscrições para matricula, publicado no Diário O ticuü.
~ 19 Inscrição é o ato pelo qual
o interessado solicita, diretamente ou
através de sua repartição; a 'nctusuo de seu nome entre os candidatos
à matrícula em determinado Curso.
§ 29 Matricula é o ato pelo qual
o Diretor autoriza a inclusão de candidato entre os alunos do Curso ,
Art
21 Nos Cursos Básicos de
saúde pública só será permitida matrícula:
1" - Par2. médicos, aos que possuírem diploma de médico, expedido por
escola de medicina oficial ou reconhecida, devidamente registrado nas
repartições competentes;
II - Para engenheiros, aos que
possuírem diploma de engenheiro
(civil, eletricista, mecânico, índustrial, de minas, metalurgísta, agrônomo, arquiteto ou químico), expedido por escola oficial ou reconhecida. devidamente registrado nas repartições competentes;
III - Para enfermeiros, aos que:
possuírem diploma expedido por escola de enfermagem reconhecida pelo,
Ministério da Educação e cultura €"'
registrado nas repartições competentes, de acôrdo com a Lei nQ 775. dE:'
6 dê agôsto de 1949.
Art. 22.' Nos cursos de

çoamento só será permitida

Apertei-

natrí-

cula a médicos e engenheiros, que
possuírem Curso Básico de Saúde
Pública ou Curso a êle equivalente,
nos têrmos do Regimento da E.N.S.P.
Art. 23. Nos Cursos de Especialização só será permitida matrícrúa
aos diplomados por escola de nível
universitário superior. oficial ou re~
conhecida, cumprindo estar o diploma
devidamente registrado nas reparti-çôes competentes.
Parágrafo único. O edital de aber-tura de inscrições especificará quais:
os diplomas que atenderão às exigências dêste artigo.
/
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Art. 24. Nos Cursos para Técnicos
Auxiliares só será permitida matrícula
aos que possuam grau de instrução
suficiente, a juizo cio Conselho Consultivo.
Art. 25. Para cada Curso, será fi":
xado pelo Diretor o número de vagas,
devendo realizar-se, obrigatóríamente,
prova de. seleção quando o número
de candidatos Inscritos exceder ao de
vagas.
§ 1<? A .matrícula obedecerá rigorosamente à ordem de classificação da
prova de seleção.
§ 21,) A matéria da prova de seleção
deverá constar do edital de abertura
de inscrições.
§ 3~ As normas para as provas de
selecão serão estabelecidas em instruções- fixadas pelo Diretor da E. N .S .P .
e aprovadas pelo Conselho Consultivo.
Art. 2:6 . A abertura de inscrições
para cada Curso será feita por edital
publicado no Diário Oticuü, pelo prazo ele 30 dias, devendo constar a natureza do curso, seu objetivo, condições e período para ínscrrçâo, número'
máxímo de vagas, duração, época de
realização, matéria e natureza da
:prova de seleção.
Parágrafo único. O pedido de ins.criçâo deverá ser dirigido ao Diretor.
e instruído com os documentas exigi.dos no edital.
CAPíTULO VII
Dos

PROGnAMAS E SUA EXECUÇÃO

Ar'G. 27. Serão adotados, como
meios de ensino, 20'S seguintes atividades didáticas: aulas, trabalhos práticos, incluindo exercícios de gabinete
e de laboratório, conferências, estágios e visitas.
Art. 28. As atividades didáticas
deverão ser acompanhadas, sempre
que indicado, da apresentação de gráficos. esquemas, projeções luminosas
e de quaisquer outros meios "de objetivação .do ensino.
I
Art. 29. Os estágios e visitas terão
caráter obrigatório, cumprindo ao
aluno apresentar relatório.
Art. 30. O número de horas de aulas e trabalhos práticos será aprovado
pelo Conselho Consultivo, não podendo exceder o limite de 24 (vinte e
quatro) horas semanais para cada
Tópico.

Parágrafo único. As demais ativÍdades dídá tícas terão a, duração que
se fizer indicada e rôr aprovada pelo
Conselho Consultivo.
Art. 31. E' obrigatória a freqüência
às aulas e demais atividades didáti-

cas.

CAPíTULO VIII

Dos EXAMES E DA HABILITAÇÃO
Art. 32. Serão realizadas, obriga toríamente, para cada Tópico, provas,
cujas normas, e condições de julgamentos serão aprovadas pelo Conselho Consultivo.
§ 19 A banca examinadora, integrada por 3 (três) membros, será composta, pelo professor do Tópico, que a
presidirá, -e seus assístentes.
§ 29 Na impossibilidade da banca
examinadora ser constituída nos. têrmos do parágrafo anterior, o Diretor
a integrará ou designará outros professôres, assistentes ou técnicos de re·
conhecida competência na matéria,
para completarem o mínimo de examinadores necessários.
Art. 33. Além das provas de exame,
deverão os alunos apresentar, conforme a natureza do Tópicú, exercidos
de trabalhos e observações feitas durante os estágios ou visitas. os quais
deverão também receber notá a ser
incluída no julgamento final.
Art. 34. Não poderá prestar exame
e será eliminado do Curso (J aluno
que faltar a mais de 1{) (dez) por
cento das aulas ou outras atividades
didáticas do. 'Tópico.
Art. 3b. Ao aluno que faltar a proV~ de exame será atribuída a nota
zero, saívo vse apresentar, em tempo
oportuno, motivo justo e comprovado,
a juizo do Conselho Consultivo, que
poderá autonzar a realização de nova
prova.
Art. 36. A nota final do exame do
Tópico será a média das notas das
provas e das demais atividades didáticas, podendo ser admitido valor ponderado. a juízo do Conselho Consultivo.
.
Art. -37. Será reprovado o aluno
que obtiver nota final de exame inferior a 60 (sessenta).
Art. 38. Será concedida revisão de
prova escrita quando o interessado
a requerer. ao Diretor, alegando circunstancialmente as razões do pedido,
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dentro de '72 (setenta e duas) horas
após terem sido divulgados os resultados.
§ 1g Concedida a revisão, procederá
a banca examinadora a novo julgamento, podendo convocar a presença
do interessado.
§ 29 No caso de ser impugnado o
novo julgamento da banca examínadora, caberá recurso ao conselho Consultivo, o qual poderá autorizar a organização de nova banca, que procederá, em última instância, à revisão.
Art. 39. O aluno reprovado em apenas um Tópico do período ou turno,
poderá requerer novo exame, a ser
realizado antes do término do período
ou turno seguinte.
Parágrafo único. Tratando-se de
Curso de um só período, o nova exame será realizado no término do
Curso.
Art. 40. A nota a ser atribuída,
no .caso do art. 39 e seu parágrafo.
será a média aritmética das notas
finais dos dois exames.
Art. 41. A concessão prevista no
art. 3& poderá exceder a 2 : dois)
Tópicos, limitando-se a um só Tópico nos cursos de um só perío. J.
Art. 42. Dos Cursos em que houver estágio e relatório finais, o aluno que faltar a mais de 10 'dez).
,por cento dos comparecimentos terá
nota zero.
Art. 43. Nos Cursos de que trata
o artigo anterior. o julgamento, segundo normas aprovads pelo ·.)onselho Consultivo, será efetuado- pelo
professor designado para mínístrar
o estágio ou, em seu impedimento,
por um de seus assistentes, previamente designado pelo Diretor, sendo
reprovado o aluno que obtiver nota
inferior 'a 6{) (sessenta).
Art. 44.'- Caberá recurso' do julgamento, dentro de 72 (setenta e duas)
horas após terem sido divulgadas os
resultados, ao Conselho oonsuitívo,
que determinará a forma po· que
se processará, em última instância a
revisão.
"
Art. 45. Será eliminado do Curso o
aluno que fôr considerado, sem mais
possibilidades, reprovado em um l'ôpico ou em estágio e reiatór;o fjnais.
Parágrafo único. O Curso poderá ser completo posteriormente com
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dispensa dos Tópicos em que tiver'
sido aprovado, se o aluno se matricular dentro do / prazo .de 2 (dols)
anos.
Art. 46. Os exames de seleção,
constarão de prova escrita de cada
matéria, podendo ser adotado outro
tipo de prova, a critério do conselho
Consultivo.
Art. 47. O Diretor designará bancas examinadoras, composta de 3
(três) .membros de reconhecida cempetência.
'
Art. 4f}' A nota geral do exame
de seleção será a média aritmética
das notas de cada prova,
Art. 49. será considerado reprovado o candidato que obtiver nota.
final, no exame de seleção, inferior
a 50· (cinqüenta) .
CAPíTULO IX
DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS

Art. 50. Ao aluno que conchir o
Curso Básico de Saúde rública será.
conferido díploma com menção e}·:pllcita da respectiva categoriaa) Curso Básico de Saúde Pública
para médicos. Administração Sanitária;
b) Curso Básico de Saúde Publica para médicos, Puericultura;
c) Curso .Básíco de Saúde Pública para médicos. Medicina ~lO Traba~.;

d) Curso Básico de Saúde !?úi::Jlíca para médicos. Endemias Rurais;
e)
Curso Bâsico de Sa.Úde Pública para engenheiros. Água e Esgôto;
j) Curso Bãsico de Saúde Pú.blica
para engenheiros. Sanea::nento Hural:
g) Curso Básíco de Saúde Pública
para engenheiros. Higiene Industrial;
h) Curso Básico de Saúde Pública
para enfermeiros.
Art. 51. Ao aluno que conciuír
outro dos Cursos ministrados pela
E. N . S. P., será conferido certificado
em que se declarará especificamente a
natureza do Curso.
Art. E·2. Nenhum diploma ou certificado será conferido sem que tenham sido satisfeitas, sem exceção,
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de ensino designados pela Ministro de
tôdas as exigências estabelecidas na
Estado da. Saúde dentre especialistas
legislação, em vigor, neste Regulade reconhecida, competéncía, nacionais
menta e no Regimento da E.N.S.P.
ou estrangeiros, servidores públicos ou
Art. 53. Todo diploma ou cerranão, indicados pelo Conselho Conficado deverá conter, no anverso, o
sultivo.
nome e categorí a do curso, o nome
do aluno, sua nacionalidade, data de
Art. €O. Aos professôres compete:
nascimento, filiação, qual a formação
a)
elaborar o programa do respecprofissional superior, se fôr o caso, [i,
tivo Tópico, a ser submetido à aproassinatura do Diretor e do aluno, e,
vação, do Conselho Consultivo;
no verso, o nome e categoria; do Curse,
b) dirigir e orientar o ensino da
período de duração, localidade onde
respectiva disciplina, executando intese realizou, relação discriminada dos
gralmente,
de acórdo com o melhor
Tópicos, e estágío final com os rescritério didático, o programa apropectivos números de horas e notas de , vado;
aprovação do aluno, e a assinatura do
c)
conferir notas de julgamento
Chefe da Secretaria.
aos exercicios,
trabalhos práticos e
outras atividades didáticas, assim como
CAPíTULO X
provas de exames;
d J tornar parte em reuniões
elo
DAS BÔLSAS DE ESTUDOS
corpo docente e em bancas examinador as, quando convocados;
Art. 54, Serâo concedidas bôlsas
e)
sugerir as medidas necessárias
de estudo, preferentemente a candiao ensino a seu cargo;
datos residentes fora da cidade em
j)
zelar pela disciplina e bom anQue se realizarem os Cursos,
damento das' atividades relativas ao
§ -10 Os bolsistas receberão quantia
ensino do Tópico a seu cargo.
mensal, a ser fixada, ;Jara cada Curso,
Art. 61. Aos assistentes compete:
pelo Ministro de Estado da Saúde.
a)
obedecer à orientação estabelepor proposta do Diretor da E. N S. P.
cida pelo professor para o ensino do
§ 29 O transporte dos bolsistas e
respectivo Tópico:
membros do corpo docente residentes
b)
auxiliar o professor no desemfora da cidade em que se realizarem
penho de suas atividades;
os Cursos poderá ser custeado pela
E. N. S. P.
c)
ministrar parte do ensino teóriArt. 55. A concessão de bôlsas de
co. quando desirmado pelo protesso-:
estudo destina-se, preferentemente, 9d). Tomar parte nas reuniões de
servidores públicos federais, estaduais,
corpo docente e em bancas examinamunicipais e autárquicos, visando ao
doras, quando' convocados.
preparo, aperfeiçoamento ou especiaArt. 62. Aos auxiliares de ensino
lização para o exercicio de atividades
compete:
constantes dos programas de saúde
pública.
a). Obedecer à orientaçâc estabeArt. 53" O candidato beneficiado
lecida pelo professor para o ensino do
por bôlsa de estudo deverá dedicar-se
respectivo Tópico;
exclusivamente às atividade.' do Curso
b). auxiliar o professor e os assisem cue tôr matriculado.
tentes no desempenho de suas atívídaArt. 57.
A seleção dos bolsistas
des,
será feita pelo Conselho Consultivo.
CAPíTULO XII
visando às conveniências dos servícos
de saúde pública e aos interêsses -da
E. N. S. P.

BO CORPO DISCENTE

Art. 58. O bolsista oue deixar de
cumprir as exigências -l'elativas ao
Curso em que estiver matriculado ou
dêle fôr eliminado, terá sua bôlsa imediatamente cancelada, .sem direito de
qualquer outra natureza.
CAPíTULO

XI

no CORPO DOCENTE

O ensino será ministrado
por protessôres, assistentes e auxiliares
Art. 59.

Art. 63. No ato da matrícula, o aluno assumirá, para todos os efeitos, o
compromisso de acatar integralmente as disposições constantes do Regulamento e do Regímento da E.N .S~P.,
assim como as instruções baixadas
pelo Diretor, tendo em vista sua aplicação.
Art. 64. O aluno deverá abster-se
de assumir atitudes reprováveis ou que
prejudiquem a E.N .S.P., moral ou
ma terialmen te.
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1958, perceberão. nos têrmos da leArt. 65. O aluno será responsável
gislação vigente, honorários de Cr$
pelo material que lhe fôr confiado
300.00
e Cr$ ,::lQO.OO. respectívamen- .
para os trabalhos escolares.
, te, por hora de aula ou de trabaArt. 66. O regime disciplinar, aplilho executado, até o limite máxicável . aos alunos. será tanto quanto
mo de 12 horas por semana. "
possível. suasórto, podendo. entretanto,
serem aplicadas as seguintes penalíParágrafo único. As despesas dedades:
correntes do aumento de honorários a
a) advertêneía em particular, feita
que se refere êste artigo serão atendipor professor ou pelo Diretor;
das. no corrente exercício, peles recurb). Exclusão definitiva do Curso,
sos orçamentários próprios.
imposta pelo Diretor, e aprovada pelo Art. 72. São equiparados, para todos
Conselho Consultivo. quando a falta,
os efeitos teg9js. B.cS Curses df nível
apurada por investigação ou inquérito,
e natureza correspontes aos ministra. justificar essa punição.
.
dos pela Escola Nacional de Saúde Pública os Cursos atualmente existentes
CAPíTULO XIII
ou que tenham existido, regularmente
instituídos em lei federal ou a êles
Disposições Gerais e Transitórias
equiparados.
Art. 73. Os casos omissos, no preArt.' 67. Não será permitida matrisente Regulamento, serão resolvidos
cula em mais de um Curso de realizapelo Ministro de Estado da Saúde. po-r
ção simultânea.
proposta do
Diretor da E. N . S. p .,
após ouvir o Conselho Consultivo.
Art. 68. Nenhum curso poderá funRio de J~llleiY'(). 23 de junho de 1959.
cionar com menos de 10 (dez) alunos,
- M ária Pinotti.
sendo de 30 (trinta) o limite máximo
de cada turma.
Parágrafo único. Atendendo às neDEORETO N,O 46.25G
DE 23 DE
cessidades de formação de pessoal, o
JUNHO DE 1959
Ministro de Estado da Saúde. por indicação do Diretor, aprovada pelo ConAprova o Reqimento da Escola Nacioselho Consultivo, poderá autorizar a
nal de Saúde pública, do Ministério
realizacâ o de mais de uma turma do
da Saúde.
mesmo Curso, a ser iniciada, no mesmo
ano, atendidas as disposições regula.
o Presidente da República. usando
mentos e regimentais da KN.S.P
da atribuição que lhe confere o artí, Art. 69. A apresentação de diploma
ou certírícado expedido pela E.N.S.P
go 87. item I, da, Constituição, deconstituirá condição básica para !ncreta:
gresso em cargos e funcões públicas
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimenfederais, de saúde pública, para cujo
to da Escola Nacional de Saúde Púprovimento seja exigida a corresponblica. do MiniEterio da Saúde, que
dente especíalizacâo ,
com êste baixa, assinado pelo respeeArt. 70. Os prof'essôres e demais
tivo Ministro de Estado.
membros do corno docente se articulaArt. 29 lâ;ste decreto entrará em
rão com os Nú·cleos a que estiverem
vigor na data de sua publicação, relírrados os respectivos Tópicos. para
vogadas 'as disposições em contrário.
efeito dos entendimentos ou providênRio de .raneíro, 23 de junho de
cias que lhes competirem.
195,9: 138.° da tndepencéncía e 71.° da
Art. 71. O § 3.. . do art. 11 do ReguRepública
lamento do oureo de S~l,úde Públic~,.
baixado pelo Decreto nO 7.341, de 6 de
JUSCELINO KUBITSCHEK
.iunho de 1941. e o § 29 do art. 17 do
Mario Pinotti
Hef!'uJamento dos Cursos de Anertei-.
coarnento e .Especialízacão, alterado
pelo Decreto n 9 14 178. de 6 de deREGIJII!ENTO DA ESCOJJA NACIOzembro de 1943, todos do DepartamenNAL DE SAÚDE PÚBLICA
to Nacional de Saúde, passam a ter,
concomitantemente, a seguinte redas>
CAPíTULO I

ção:

"Os professõres e assistentes não
compreendidos nos casos de que
tratam os §§ 19 e 29 do artigo 6Q
da Lei n Q 3.386, de 16 de maio de.

DAS FINALIDADES

Art. 1.0 A Escola Nacional de Saúde Pública (E. N .S. P. ) , criada pela.
Lei n.O 2.312, de 3 de setembro de
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1954 e sôbre a qual dispõe o Decreto
Turma de Pessoal e Orçamento
(T. P. O.);
n. o 43.926, de 26 de junho de 1958, é
órgão integrante do Ministério da.
Turma de Material e Transpo~te
Saúde, diretamente subordinado ao
(T. M. T.);
Ministro de Estado.
TUrma. de Cornunícações (T. C.);
Portaria (P.);
Art. 2.° São finalidades da E.N.
IV - Setor de oooperação e DiS.P.:
vulgarão (S. C. D.);
(
I - Formar pessoal habilitado a
Biblioteca (B.);
organizar e dirigir serviços de higiene
V - Núcleo de Administração de
e saúde pública;
Saúde Pública (N. A. S. P.);
II - Promover o preparo, aperfei~
VI - Núcleo de Epidemiologia e
çoamento e especialização de pessoal
Bioestatistica (N. E. B.);
para as diversas atividades ,e tunçces
VII - Núcleo de Parasitologia e
dos serviços de higiene e, saúde pú- \ Microbiologia
(N, P. M.);
blica;
VIL! - Núcleo de Saneamento do
IH - Promover o. preparo de pesMeio (N. S. M.);
soal habilitado a executar atividades
IX - Núcleo de puericultura (N.
técnicas auxiliares atinentes aos serP.) ;
viços de saúde pública;
X - Núcleo de Higiene do Traba··
IV ---.:. Promover estudos e pesquisas
lho (N. H. T. ) ;
sôbre assuntos de ínterêsse de saúde
XJ. Núcleo de Estudos Econôpública;
micos 'Aplicados (N. E. E. A.);·
V - Manter, diretamente ou em
cooperação com outros órgãos, serviArt. 49. O Setor de Ensino, de que
ços de saúde pública, necessários ao
trata o Decreto nQ 43.9,26, de 26 de
adestramento de alunos e à experijunho de 1958, fica transformado em
ência didática;
Setor de Cooperação e Dívulgaçao.
VI - Cooperar co-m os demais ór~
Art. 59 A E. N. S. P., será dirigãos do Ministério da Saúde na forgida por um Diretor, designado pelo
mação de técnicos necessários ao del\ ..LL"_UC~U ue
Eistado da S a de,
senvolvimento de suas atividades;
dentre profissionais de reconheciVII - Promover, respeitada a leda competência, dos Quad1'Os do
gislação em vigor, convênios. acôrdos,
Ministério da Saúde, diplomado em
contratos e ajustes com órgãos públisaúde pública por curso regularcos e entidades privadas. nacionais ou
mente instituído em lei f'êderal ou
estrangeiros, 'para ensino, estudos e
a de equiparado, e que exerçam atividades no campo da saúde pública
pesquisas compreendidos em seus objetivos;
e de seu ensino.
,VIII
Estabelecer íntereâmbío
Art. 69 O setor de Cooperação e
com organizações culturais, educacioDivulgação, os Núcleos, e a Secrenais ou técnicas. e, ainda, com estataria, terão, chefes designados pelo
belecimentos de ensino superior, viMinistro de Estado, mediante prosando à troca de informações e à coposta do Diretor da E. N, S. P.
operação nos programas coenpreendtdos em seu âmbito de ação:
Art. 79 O Diretor da E. N. S. P.,
designará, dentre os servidores púIX - Divulgar os resultados. de suas
realizações, estudos e pesquisas;
blicos federais, os Chefes de Turmas,
X '- Manter biblioteca especializada Biblioteca e da Portaria.
da em assuntos de higiene e saúde
Art. 81? O Conselho Consultivo,
pública,
composto de 5 (cinco) membros e 5
(cinco) suplentes, designadas pelo
.CAPíTULO II
Ministro de Estado da Saúde dentre
os proressôres da E. l~. S. P. run. DA ORGANIZAÇÃO
cionará sob a presidôncía do Diretor da' Escola.
Art. 3.° A E.N.S.P compreende:
I Diretoria (D);
Parágrafo umco , consideram-se
II - Conselho consultivo (C. C.);
<protessôres da E. N, S. P., para
lIr secretaria (S .) ;
os efeitos dêste artigo, os que toTurma de oontrôle Escolar (T. C.
rem designados para ministrar TóE,-) ;
pico de Curso Básico de Saúde PúTurma de Informações e Assistênblica, de que trata o artigo 31? dêscia (T, r. A.);
te Regimento.
ú
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Art. 91? O mandato dos membros e
suplentes do conselho Consultivo será de 2 (dois) anos, podendo ser renovado.
Parágrafo único. Em sua primeira
composição, o Conselho Consultivo
será integrado por membros e suplentes designados pelo Ministl'o· de
Estado, com mandato de um ano.
Art. 10. Os membros do Conselho
Consultivo tornarão posse perante o
Diretor da E. N. S. P.
Art. 11. O Conselho Consultivo
funcionará com a maioria dos seus
membros, cabendo ao Presidente voto deliberativo e de qualidade.
Art. 12. O Conselho Consultivo
reunir-se-á, ordínàríamente no quínto dia útil de cada mês e, extraordinàríarnente até o máximo de 4 (quatro) vêzes por mês,. quando convocado por seu Presidente.
Parágrafo único. As convocações
extraordinárias de Conselho Consultivo, serão feitas com 4.-8 (quarenta e
oito) horas de antecedência.
Art. l:~. Será lavrada Ata das Ses~
sões do Conselho Consultivo.
Art. 14. Caberá ao Presidente desígnar relator para cada assunto a
ser examinado pelo Conselho oonsultívo ,
Art. 15 Caberá ao Presidente designar dentre os membros' do Conselho Consultivo, seu SUbstituto eventual.
Parágrafo único. No caso de morte ou exoneração do Presidente, a
substituição prevalecerá até a desígnacâo de novo Diretor da E. N.

S.' P.

Art. 16. Em caso de renúncia ou
morte de membro do Conselho Consultivo, transcorrido metade do respectivc mandato, o Presidente convocará o suplente para preencher a
vaga, pelo tempo que restar, procedendo o Ministro de Estado da saúde à designação do novo suplente,
para igual período.
I
Art. 17. Os membros do Conselho
Consultivo comunicarão ao Presidente seus impedimentos, com a antecedência necessária a-que sejam convocados os respectivos suplentes.
Art. 1l~. Perderá a qualidade de
membro do Conselho Consultivo o
C4ue deixar de comparecer a 5 (cin-

co) reuniões sucessivas ou a 10 (dez)
intercaladas, ordinárias ou não.
Parágrafo único. Aplica-se, no que
couber, ao Suplente convocado, o disposto neste artigo.
. Art. 19.' As ausências em objeto
de serviço, a critério do Diretor da
E. N. S. P., não serão computados
para efeito do disposto no artigo 18
e seu parágrafo.
Art. 2.0 Os membros do Conselho
Consultivo e respectivo _ presidente
bem como o funcionário encarregado
de secretariar as sessões farão jús a
gratírícacão de presença por sessão
a que comparecerem, até o máximo
de 4 (quatro) por mês.
Parágrafo único. A gratífícaçao a
que se refere êste artigo será fixada
pelo Ministro de Estado, no inicio
de cada exercício.
Art. 21. Os órgãos que integram a
E. i'f S. P . funcionarão perfeitamente
coordenados, em regime de mútua
coiaooracéc sol a supervisão do Diretor c~,õendC' aos respectivos responsáv-s sugerir. a autoridade superior,
providências que visem ao aperfercoamento .dos programas de atividades e métodos de trabalho.
CAPíTULO

rrr

DA COM"PETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art; 22. A Secretaria compete controlar o movimento escolar e executax tôdas as atividades relacionadas
com a administraçâo interna da. E~
cola.
§ ..o P 'I'urm« de Contrôle Escolar
(T.C.E ) compete:
.
I - organizar e manter atualizados
os assentamentos escolares relativos
aos aluno, f professôres;
11 - coligir anualmente, ou ao têrmo de cada. Curso, e encaminhá-los
ao ,_'hele da secretaria, os dàdos necessàrios ao levantamento do histórico escolar 00;3 alunos;
In - manter rigorosamente em dia
os u.ssenJ,amer..tos relativos ao número
. de aulas e autras atividades didáticas
rnínistradas pelos professôres, assístentes e auxiliares de ensino e fornecer ao órgàc competente OS· ele-.
memos necessários ao processamento
dó respectivo pagamento;
IV - tornecer a Turma de Informações e Asslstêncía os elementos que
lhe fore,n solicitados, ou os que, a
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critério superior, devam ser fornecidos a alunos e proressõres;
§ 2'? A I'urma de Informações e
Assísténcío . (T L A. ) compete:
I - prestar aos candidatos à matrícula ínrormaçôes sôbre documentação neeessaría, regime didático e
outras que mteressem ao estabelecimento de reiacõe., harmônicas entre
o aluno e a Escola;
II
recenei e orientar os alunos,
asststindo-se em suas necessidades,
vísandr a proporcionar-lhes condições
materiais e psícológícas favoráveis ao
pleno aprove.ramento de suas atividades;
In -

IX - organizar e manter atualizada a documentação relativa à receita e às despesas da E.N.S.P.
S 49 A Turma de Material e Transporte (T. M. T.) compete:
1 ' - cumprir e fazer cumprir as
disposições legais e regulamentares
sôbre material;
Il executar, orientar coordenar
e fiscalizar as a ti vi dades .r ela ti vas à
aquisição, escrituração, cessão, permuta e alienação de materíal, e ínformar os respectivos processos;
IH - receber. conferir, classificar,
armazenar .dístribuir e conservar o
materíal recebido, lavrando os competentes têrmos de recebimento €,
quando fôr o caso, recusar os que
não correspcndam às especificações
dos pedidos;
IV - atender, obedecendo às normas estabelecidas, aos pedidos de
material dos demais órgãos da E.

transmitir, a quem de direito, ai; queixas e observações' dos alunos, relacionados com problemas escolares;
.
.
.
IV - anotar e fazer chegar à au-·
torídade competente, para os devidos
fins, as publicações da imprensa sõbre assuntos relacionados com a EsN.S.P.;
cola:
V - controlar os estoques de maV - prestar a assistência necesteria, da E. N. S. P. , tendo em vissária a J (i(;sf'llVolvimento e execucão
ta a previsão do consumo;
dos programas escolares;
.
VI executar, por determinação
VI - presta» ao pubnco, salvo dedo Diretor, qualquer outras províterminação em contrário, tôdas as indências administrativas relativas 'à
formações soncítadas com relação à
material;
Escola.
~ 31! A Turma -õe Pessoal e OrçaVII - tomar as providências nemento (T P. O.) compete:
cessárias à guarda, manutenção e
conservação dos veículos pertencenI - manter assentamentos relatites a li:. N . S . P. e o horárío dos resvos ao pessoal lotado ou em exercício
na E.N.S.P.:
pectivos motoristas, comunicando às
autoridades superiores qualquer inrI - íntormar processos referentes
a questões de pessoal;
fração cometida pelos mesmos.
59 A Turma de Comunicações
IH - controlar 8. freqUpn~i::). dos
(T. C.) compete:
servidore; da E. N .S: P. e elaborar os
boletíns mensats e trimestrais dos que
I - numerar e expedir a corres~
pondêncía da Escola;
nela sejam lotados;
II receber, protocolar e encamíIV - preparar, para assinatura da
nhar documentos e processos, anoauto) idade superior, os oficios de comunicacão de f1'~Qii<'n~ja dos ~!""'"idfJ
tando-lhes a tramitação;
In - prestar informações sôbre o
res de outras repartições em exercício
andamento dos processos e, salvo dena KN.S P.:
termínacâo em contrário da autoriV - opinar sôbre a oportunidade
dade superior, dar vista de parecedos pedidos de férias ou de líeencaprêmio dos servidores da E. N .S. P . ; . res e despachos neles exavados;
VI - escriturar as dotações orçaIV - fornecer, a critério do Dirementárias consignadas à E. N .S. P. e
tor, certidão de documentos arquicontrolar sua aplicação:
. vados;
VII informar processos relatiV - manter autualizado o arauivo
vos a pedidos de liberação e empeda E. N .S. P. providenciando, quando
nho de verbas orçamentárias, e elanecessário, a restauração de doborar, quando solicitados, os respeccumentos e processos.
tivos expedíentes:
~ 6'." A Portaria compete:
VIII - elaborar mensalmente baI - zelar pela ordem, asseio e selancetes de despesas e débitos da E.
gurança das dependências da E.N.

N. S. P.;

S. P.;

Aros
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II - controlar a entrada e saída
de móveis, aparelhos e volumes nas
dependências da E. N . S'. P . ;
IrI - zelar pela conservação dos
bens móveis existentes nas dependências da E. N . S . P. e providenciar,
quando necessário, e através do órgão competente, sua restauração ou
substi tu tição;
IV executar, ou fiscalizar quando executado por outros - QS
trabalhos de limpeza e conservação
da sede da E.N.S.P.;
V entregar a correspondência
de caráter urgrente;
VI - abrir e fechar, nos horários
regulamentares, as dependências da
E. N. S. P.;
VII - hastear o Pavilhão Nacional
nos dias fixados em leí ,

Art. 23. Ao Conselho consultivo,
compete:
a) decidir sôbre a estruturação dos
Cursos a serem ministrados e sua
distribuição pelo Núcleo;
b) aprovar os nomes dos professôres, assistentes e auxiliares de ensino, a serem encaminhados por intêrmédío do Diretor, para· designação pelo Ministro de' Estado da Saúde;
C) aprovar' os currículos dos cursos
e programas apresentados pelos professores;
d) aprovar as condições de matrículas nos cursos;
e) aprovar os convênios,
acordos,
contratos e ajustes a serem efetuados pela E. N .S. P. para fins de ensino, estudos e pesquisas;
j) aprovar os planos e programas
de estudos e pesquisas, a serem empreendidos por intermédio' dos Núcleos;
Núcle.)S;
g) opinar sôbre outras disposições
relanvae à crganízaçâo do ensino,
admmietraçâo e orientação didática
da El. ~. S. P.
Art. .24 Ao Setor de Cooperação
e Drvutgacáo compete:
a)
estuoar (,~ processos relativos a
acôrdos, convênios, contratos e ajustes a serem In mados pela E.N .S.P.;
b) preparaa de acôrdo com as mstruções superiores os expedientes relativos
termos de acôrdos, convênios, Ct .ntratos e ajustes e tomar tôdas as nrovldêncías necessárias à respectiva ass ínatura e publicação;
c) promover quando autorizado pelo
Diretor eontactos com órgãos públicos
Q

45~

e entidades privadas, nacionais ou
estrangeíras, assim como estabelecimentos de ensino superior, visando à.
sua cooperaçáo com a E.N.S.P.;
d) preme ver a divulgação das reaIizações, estucos e pesquisas efetuadas pera E.N.S.P.;
e) promover a distribuição de material ele divulgação;
j) fornecer os respectivos elementos
para elaboração da proposta orçamentárta:
g) coiaborar com
os 'Núcleos em
programao do interesse comum.
tO A Biblioteca cumpre manter,
conservar e franquear a consulta,
livros, folhetos periódicos e ,demais
·publi(laçõe~ especializadas sôbre higiene, saúde pública e ciências afins.
§ 2.9, A Biblioteca da E.N .s.P.
poderá sei fi"8nqueada ao público, a
critério da autoridade superior.
Art J5 Aos Núcleos compete:
a) executar, nos respectivos ãmbítos de especiaüzaçâo as atividades relacionadas com ensino.' estudos e pesquisas;
b) orientar os professores e com
êles colaborar na elaboração de programas de ensino e planejamento de
estud ')s e pesquisas;
C)
coordenar providências relativas
a instalação locais e material para
a realisaçào de aulas e demais atividades ,.lidá ticas dos Tópicos ou oursos que esuverem em sua atribuição;
. d) estabelecer ouvidos os respectívos professores, o horário e local das
aulas e outras atividades dídátícas:
e) fiscallzar o andamento dos programas e a realização das aulas e
demais atrvíoades didáticas, comunicando ao Dlretor o resultado de suas
observações;
-.
r I visar as fôlhas de freqüência e de
pagamento de professores, assistentes,
auxiliares de ensino e bolsistas, na alçada de sua jurisdição;
g) n ianter sob sua guarda e responsabilidade (I material didático de imediata utíllzaçãc:
h) propor ao DiretOl· a aquisição
de material destinado ao ensino dos
Tópicos ou Cursos que estiverem em
sua atrrbuícâo,
j) prestar a colaboração que lhe fôr
gâos públicos e entidades privadas,
nacionais ou estrangeiras, assim com
estabelecímentor de ensino superior,
no que se relacione com ac atividades de ensino, estudos e pesquisas.
que estiverem em sua atribuição;

Aros
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j) jlL'est'""r a colaboração que lhe for
soíícttaos
aos estudos e pesquisas
que, a juízo. do Conselho Consultivo,
devam ser realízados pela' E. N .S. P . ;
l) cooperar na admínístração e execução de auívioades de saúde pública
executadas pela E. N. S. P. diretamente OU em regime de cooperação;
m) colaborar,
quando solicitados,
com o Setor dp Cooperaçáo e Divulgação na eraooraçào de minutas de
convênios, contratos, acôrdos e ajustes, assim corno na fiscalização de
sua exeeuçã o;
n) opinar sôbre livros, folhetos, perlódícos ~ cemais pubhcaçôes, a serem aoqumdcs para a Biblioteca;
O) rornecer os elementos para elaboraçào da proposta orçamentária.

OAPIT'[JL{) IV
Das At7'ibuições do Pessoal

Art.

zs.

Ao Di'tetor compete:

a) rürígrr.. orrentar e coordenar os
trabaínos ia 1? N .S.P. e representála em SU::.LS relações externas;
b) opinar sôbre todos os assuntos
reiatívos às atividades da E.N.S.P.,
dependentes de autoridades superiores, e resolver os demais, ouvidos os
órgãos que integram a Escola, respeitada a competência privativa de seus
Chefes;
c) propor ao Ministro de Estadó a
designação dos Chefes da Secretaria,
dos Núcleos e dos Setoi'es e designar
os Chefes de Turmas, da Biblioteca
e da Portaria;
dl designar os substitutos eventuais dos chefes de que trata a aírnea
anterior;
e) aprovar os planos e programas
de
trabalho
apresentados
pelos
Chefes;
j) fixar, de acõrdo com os recur-.
sos financeiros, ouvido o Conselho
Consultivo, o número de bôlsas de
estudos a serem concedidas anualmente, bem como determinar a importância correspondente a cada
uma'
g) 'apresentar ao MInistro de Estado da Saúde o programa geral de
- trabalho da E.N.S.P.:
h) apresentar anualmente, ao Ministro de Estado da Saúde, o relatório dos trabalhos realizados peja
E.N.S.P.;
i) delegar atribuições a Chefes da
E. N .S. P., nos têrmos da legislação
.vígente:

ExEcunvo

i)

movimentar

os

recursos

E. N . S. p ., com conformidade com

da.

a.

legislação vigente;
l) autorizar despesas e seu pagamento;
m) encaminhar à Divisão de Orçamento do D. A., para os devidos
f íns, as comprovações de 'adiantamentos e suprimentos requisitados à.
conta dos créditos concedidos à
E.N.S.P.;
n)
antecipar e prorrogar o expediente normal de trabalho;
o) propor e admitir pessoal contratado-extranumerário, na forma da
legislação vigente:
p) movimentar o pessoal lotado na
E. N . S. P .,. visando às conveniências
de serviço;
q) baixar portarias, instruções e·
ordens de serviço;
T) elogiar e aplicar penas díscíplínares aos servidores da E.N .S.P.,
inclusive a de suspensão até 15 (quinze) - dias, propondo ao Minis-tro de Estado da Saúde as que excederem de sua alçada;
s) submeter à aprovação do Ministro de Estado da Saúde, as minutas.
de convênio, acôrdos, contratos e
ajustes. a serem firmados, em conformidade com a legislação vigente;
t) autorizar a divulgação das realizações, estudos e pesquisas da.
E.N.S.P.;
u)
convocar e presidir as sessões.
ordinárias e extraordinárias do Conselho Consultivo;
. V) convocar os suplentes dos mem->
bras do Conselho Consultivo; .
X)
exercer ·quaisquer outras ativi-·
dades inerentes à, sua função.
Art. 27. Ao Chefe da Secretaria
compete:
a) cneüar, orientar e coordenar as
atividades a cargo das Turmas que a.
integram:
b) instruir petições .e outros documentos:
C)
movimentar os créditos destinados à E .N .·S. P . e conservar rigorosamente em dia a documentação relativa à sua distribuição pelos órgãos
cue a intezram ;
d)" recolher, organizar e manter
atualizadas as comprovações de despesas efetuadas pelos órgãos da E.
N. S. P. e elaborar, para assinatura
do Diretor, o expediente do respectivo
encaminhamento à autoridade competente;
.
e)
delegar atribuição aos Chefes de
Turmas para assuntos relativos a Secretaria;

Aros
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j) redigir e fazer expedir a corres,pondência. oficial;
g)
assinar .os boletins de treqüêncía dos servidores lotados na .E. N.
S. P. e, a critério do Diretor, os orí-cíos de comunicação de .rreqüéncía
dos requísítados:
"
h)
baixar, por determinação, ou
mediante autorização do Diretor, instruções e ordens' de serviço;
i)
executar quaisquer outras atividades relacionadas com a administração interna .da E.N.S.P., não enumeradas neste Regimento;
j) elaborar anualmente, ou ao fim
-de cada curso, com os elementos fornecídos pelos órgãos competentes, o
'histórico escolar dos alunos;
l)
elaborar e fazer divulgar editais,
comunicados e avisos referentes às
atividades escolares e a fatos que devam ser levados ao conhecimento público;
m)
organizar, de acôrdo com os
Chefes de Núcleos, o horário das aulas e o calendário das provas:
n)
recolher e manter sob sua
'guarda, salvo determinação em cone.
trário da autoridade superior, provas
e demais documentos escolares;
o) providenciar o material de expedíente necessário à realização das
provas e prestar aos professôres a colaboração necessária a que as mesmas
.se processem nas condições previstas
nos respectivos regulamentos;
Art. 28, Aos Chefes de Turmas
'compete:
a)
chefiar, orientar e coordenar as
atividades a cargo da respectiva unidade;
b)
movimentar as verbas, adiantamentos e créditos destinados às despesas com suas respectivas atividades
e recolher os comprovantes correspondentes;
c)
tomar as demais providências
relativas às atribuições da Turma,
baixando, quando necessário, instruções e ordens de serviço;
d)
cumprir. e fazer cumprir as
terminações do chefe da Secretarja.
Art. 29. Ao Chefe do Setor de
'Cooperação e Divulgação e aos Chefes
do Núcleo compete:
a)
chefiar, orientar e coordenar as
.atividades a cargo do Setor ou do
Núcleo;
b)
cumprir e fazer .cumprir as de-,
terminações do Diretor;
c) promover a elaboração de pla, nos e programas de trabalho e zelar
'pela sua realização;

de-

d)
providenciar os pedidos de material que se fizerem necessários;
e)
empregar as verbas, adiantamentos e créditos destinados ao Setor
ou Núcleo, encaminhando à Secreta:da
os respectivos comprovantes:
j) baixar instruções e ordens de
serviço, no âmbito de suas atribuições;
g)
exercer outras atividades inerentes à sua função.
Art. 30. Ao Chefe da Biblioteca.
compete:
a) chefiar, orientar e coordenar as
atividades a cargo, da Biblioteca;
b) cumprir e tazer cumprir as determinações do Chefe do Setor de
Cooperação e Divulgação;
c) promover, com autorização prévíe, da autoridade superior, a aquisição de livros, folhetos e periódicos
especializados em higiene, saúde pública e ciência afins;
d) zelar pela ordem e conservação
da Biblioteca;
e) providenciar a devolução, pelos
consulentes dos livros, folhetos e periódicos, que forem retirados para
consulta. tomando as medidas que
S8 fiz.erem necessáríes:
/) fornecer as indicações necessárias para a aquisição de obras para a
Biblioteca;
,
g) enviar, mensalmente, aos pl'Ofessõres, assistentes e auxiliares de
ensino, relação das pubücações re~
cebidas;
h)
observar e fazer observar o
horário da Biblioteca;
i) exercer outras atividades inerentes à sua função.
Art. \ 31. Ao Chefe da Portarta
compete:
a) chefiar, orientar e coordenar as
atividades a cargo da Portaria;;
b) cumprir e fazer cumprir, no
âmbito de suas atribuições, as determinações superiores:
c) fiscaliza'!" a saída de bens pertencentes a. Escolá;
â) 'zelar pelo asseio e limpeza das
dependências ocupadas pela Escola;
e) controlar o ponto dos servidores
que 'lhe forem subordinados;
f) organizar a escala de servíco
do pessoal em' exercício na portaria;
g) sxercer outras atividades ínerentes à sue. função.
Art. 32. Aos demais servidores,
sem funções especificadas no presente
Regimento, compete executar os trabalhos que lhes forem distribuídos
por seus superiores híerárquícos.

Aros DO PQPEa EXECUTIVO

,462

OAPíTULO V
DO

HORÁRIo

Art. 33. O horário normal de trabalho na E. N . S. P. será fixado pelo
Diretor, respeitadas as conveniências
'de serviço e o número de horas sema na ís estabelecido para o 'serviço
público.
Art. 34. Não ficam sujeitos a ponto
o Diretor e os ,Ohefes.
CAPíTULO VI
DAS SUBSTITmçÔES

35. serão substituídos, automàtícamente, em sues 'faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
a) o Diretor, por um dos Chefes
de Núcleo, previamente designado
pelo Ministro de Estado da Saúde;
b) os ~hefes, por servidores pelos
. Art.

indicados e designados pelo
Diretor da Escola.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1959.

m~sm06

(a)

Mario Pinotti.

DECRETO NQ 46.260 - DE 25
NHO DE 1959

DE JU-

Ainda não foi publicado no Diário
Oticuü por . falta de pagamento.

DE

JUSCELINO

:~UBrrSCHEK

Francisco de M eto

Cria, no Conselho do Desenvolvimento, Grupo Executivo a fim de estabelecer, propor ou p 'omover normas
e meios para a integra da atuação
do Govêrno e da iniciativa privada
no incremento e reestruturocão do
sistema de ensino técnico-científicoprOfissional, de natureza part7.cular
ou de J1!risdic;ão governamental.

DECRETO N.Q 46.261 JUNHO DE 1959

ficas Especiais de Extranumeráriomensalista abaixo indicadas'
I -- uma função de Servente, reterência 18, ocupada por Benedita
Jamila de Almeida, da Tabela, da
E..scola de ESpecialistas de Aeronáutica para a da Policlínica de Aerc-,
náutica de São Paulo;
II - uma função de Ai."t;~fice, referência 20, ocupada por Jofio Batista Santos Conceição, da Tabela da
Base Aérea do Recife para a da
Base Aérea do Salvador:
III uma função' de Serviçal,
referência 20, ocupada por l' "ancel
Ribeiro Machado, da Tabela da Diretoria de Saúde para a do Gabinete do Ministro;
IV _ uma funcão de Mestre Ferreiro, referência - 22, ocupada por
João Guedes, da Tabela do Serviço'
de Administração do ;<;:dit'icio da
Aeronáutica para a da. Diretoria de
Engenharia.
Art. 2. Q ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua pnblícacão,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 25 de junho de
195-9; 138.l! da Independência e 71.~
da República.

25

DE

Transfere junções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ml''Lil1lér·;o aa
Aeronáutica, que menciona.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item r, da Cun'3tit'Lição,
decreta:
Art. 1 . Q Ficam transferidas as seguintes funções dás Tabelas Numé-

DECRETO N. (} 46.262 JUNHü DE

Transfere

junçôes

méricas Especiais
rário-mensaZista
Aeronáutica, que

O Presidente da

DE

25 m:

1959

das Ta1)elas Nu~
de Bxiranumedo Mirusiério da
mencjon(~.

República, usan-

do da atribuição que lhe confere

0\'

artigo 87, item 1. da Constituiç30.
decreta:
Art. 1. Q Ficam transferidas as se~
guíntes funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extnmumerário-'
mensalista abaixo indicadas:
I uma função de 'Trabalhador,
referência 19, ocupada ··por Paulina·,
da Fonseca, da Tabela da Base Aérea
dos Afonsos para a da Escola de
Comando e Estado Maior da Aeronáutica;
II uma função de Art.1f1ce, referência 20, ocupada por Nelson Barbosa GaDo, da Tabela da Base Aérea
de Salvador para a da Diretoria de'
Aeronáutica Civil.
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Art. 2.'? :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua p ublicaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de junho de
1959; 138. l? da Inàependência e 71.l?
da República.
JUSCELINO

KUI3ITSCHEl~

Francisco de M ela

DECRETO N. Q 4ti .263
JUNHO DE

DE

25

DE

1959

Autoriza o Ministério da' Aeronàutica a aceitar âcacão de terrenos
em Araucâria (Pli) .

O Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item f, da oonstttuição
Federal e de acôrdo com os artigos
1.165 e 1.18(1 do Código Civil, _ dE::"
ereta:
'
Art. 1. Q Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aceitar a doação que o Ginásio " Alma Matcr .
situado em Araucária, Estado do Paraná, pretende fazer ao mesmo Ministério, dos terrenos com a área total de lO,Ü'OO,OO mz (dez mil metros
quadrados) situados à margem da
rodovia União da Vitória-Curitiba,
tudo de acôrdo com o Processo protocolado na. Diretoria de Engenharia
daquele Ministério, sob n,v fi .031-58,
no qual se, encontra. a planta respectiva.
Art. 2.<:> Destinam-se êsses terrenos a ínstalacões de proteção ao vôo
da Diretoria. de Rotas Aéreas.
Art. 3.° A escritura de doação
servirá como título de propnedade
para efeito de transcrição no Regístro de Imóveis.
Art. 4 . Q O presente decreto entrará em vigor na data de sua PIl.!.
blícação, revogadas as dispo"içóes' em
contrário.

Rio de Janeiro, 25 de

junho

de

195-9; 138.9 da Independência e 71.°

da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de lI/I ela
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DECRETO N9 46,264 JUNHO DE 1959

DE

25

DE

Autoriza o Ministério da Aeronáutica a aceita?' doação de terrenos
em Juiz de. Fora (MG).

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 8'7, item 1. da ~onstituição
Federal e de acôrdo com os artigos
.1.165 e 1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 1. Q Ficá o Ministério na Aeronáutica autorizado a aceitar a doação que, com apoio na Lei Municipal n. Q 857, de 25 de abril de S56,
a Prefeitura Municipal \de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, pl'etende fazer ao mesmo Mínístérío, dos
terrenos com a área de 295.00-0,00 mz
(duzentos e noventa e cinco mil metros
quadrados), onde está situado 0/
aeroporto local, tudo de acordo com
o processo protocolado na Diretoria.
de
Engenharia daquele' Mínísterío,
sob n , Q 650- '9, no qual 58 encontra
a planta respectiva.
Art. 2'«? A escritura de doação
servirá como titulo de propriedade
para efeito de transcrição no Regj~
tro de Imóveis local.
Art. 3. 9 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em
con trárío .
.
Rio de Janeiro, 25 de junho de
1959; 138. Q da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Melo

DECRETO NO 46.265
JUNHO DE

DE

25

DE

1959

Prorroga) pOT 90 dias, o prazo a que
se refere o art. 5° do Decreto número 45.401, de 6 de fevereiro de-

1959.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, decreta:
Art. 10 Fica prorrogado por 90 (noventa) dias, o prazo a que se refere
o art. 50 do Decreto nv 45.401, de 6
de fevereiro de 1959.

Aros
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Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3\) Revogam -se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 1959;
1389 da Independência "e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Sebastião Paes de Almeida.
Mario Meneghetti.

aos

DE JU-

cursos

Ainda não foi publicado no Diário
oticuü por falta de pagamento.
DECRETO

N9

46.267 1959

DEPU-

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Esperança Companhia
de Seguros Gerais.

Ainda não foi publicado no Diário
Oticial por falta de pagamento.
DECRETO N" 46,269 - DE 26
NHO DE 1959

DECRETO N" 46.266 - DE 26
NHO DE 1959
Concede reconhecimento
que indica.

DECRETO N? 46.268 - DE 26
NHa DE 1959'

DE

23

DE

JUNHO n'E

Retifica a redação i. do artigo 1.9 doDecreto n 9 4<0.119, de 15 de outubro
de 1956, que regulamentou a Lei número 2.573 de 15 de aqôsio de 1955.O' Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artíso 87, nv r, da Constituição decreta:

Art. 19 A redação do art, 19 do Decreto número 40.119, de 15 de outubro
de 1956, à vista do disposto no artigo 1Q da Lei de tntrodução ao Código Civil, Brasileiro, fica retificada
como segue:
"Art. 1 Os trabalhadores que exercem suas atividades em contacto perrnanente com inflamáveis, em condições de periculosidade, têm direito,
desde 3 de outubro de 1955-, data da.
vígêncía da Lei n Q 2.573, de 15 de
agõsto de 19'55, a uma remunera..ç âo
adícicnal de 30% (trinta por cento)
sôbre os seus salários".
Ar I", 2'? O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
"
Rio de Janeiro, 26 /le junho de
1959; 1389 da. Independência e 719 da
República.
ç

JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega"

DE JU-

Aprova oiterações introtiueuia« nos
Estatutos da Companhia de 'seguros Marítimos e Terrestres Confi~
ança.
-

Ainda não foi publicado no Diário
Oticial por falta de pagamento.
DECRETO NQ 46.270 - DE 26
NHO DE 1959

DE JU-

Autoriza a jiliação de entidade siruiical patronal à Organização Internacional dos Empregadores.

Ainda não foi publicado no Diário
Oiicuü pari falta de pagamento.
DECRETO NQ 46.271 - DE 26
" NHO DE 1959

DE JU-

Concede a sociedade anônima GíZzette
Sajety Raeor Company 0/ Brasil
autorizaçãa para continuar a fun~
cionar na República.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial. por falta de pagamento.
DECRETO NQ 46.272 - DE 26 DE
NHO DE 1959

JU~

Aprova alterações introduzidas 110S
Estatutos da Satélite - Companhia
de Sequros Gerais.

no

Ainda não foi publicado
Diário
Oficial por falta de pagamento.

Aros

DECRETO N9 46.273 JUNHO DE 1959

DE

27

DE

Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Belo Horizonte Limitada para estabelecer uma estação
radiodifusora
na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n'? I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica declarada perempta,
nos têrrnos do §' 29, art. 26, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 21.111, de 19 de março de 1932,
a concessão outorgada pelo Decreto
nÇl 35.744, de 29 de junho : de 1954, à
Rádio Belo Horizonte Limitada, para
estabelecer, na cidade de Belo Horizonte, Estadà de Minas Gerais, uma
estação radiodifusora de ondas médias, destinada a executar serviço de
radiodifusão.
Art. 29 :f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de junho de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.
DECRETO N9 46.274 DE 1959

DE

27 DE

465
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JUNHO

Outorga concessão à Sociedade Rádio
Em2SS07'a Continental de Pôrto Alegre Limitada para instalar uma estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87.
n 9 I, da Constituição, atendendo ao
que requereu a Sociedade Rádio Emissora Continental de Pôrto Alegre Limítada e tendo em vista o disposto
no art. 5g , nv Xn,! da mesma oonstítuíçâo, decreta:
Art. 1Q . Fica outorgada concessão
â Sociedade Rádio Emissora Continental de Pôrto Alegre Limitada, nos
têrmos do art. 11 do Decreto nv 24.655.
de 11 de julho de 1934, para estabelecer, na cidade de Pôrto Alegre. Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, uma estação de
ondas médias, destinada a executar
serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às

cláusulas que com êste baíxam, rubrícadas pelo Ministro de ~tado dos Negócios da Viação e Obras Públicas, e
deverá ser assinado dentro de 60 'sessenta) dias. a contar da data da publicação dêste decreto no Diário Ofi ~
cial, sob pena de
ficar sem efeito.
desde logo, o mesmo decreto.
Art. 29· Revogam-se as disposições
em contrárto,
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1.-59;
138Q da Independência e 71Q da República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.
DECRETO NQ 46.275
JUNHO DE

DE

27

DE:

1959

Declara peremota a concessão outorgada à Sociedade Rádio Emissora
Continental Ltda., para estabelecer
uma estação radiodifusora.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo. 87, nu I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica. declarada perempta,
nos têrmos do ~ 29 , art. 26,· do Regulamento aprovado 'pelo Decreto número ,21.111, de 19 de março de 1932,
a concessão outorgada pelo Decreto
nv 1.131, de 2 de outubro de 1936,. e
prorrogada pelo de ne:- 27.633, de 27
de dezembro de 1949. à Sociedade RáN
dio Emissõra Continental Ltda., para
estabelecer. na cidade de Niterói, Es-.
tado do Rio fie Janeiro. uma estacão .
de ondas médias, destinada a executar servíeo de radiodifusão.
Art. 29 Itste decreto entrará. em v1gor· na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 27 de junho de
1959; 1380 da Independência e 7l Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira
DECRETO NQ 46.276 JUNHO DE

DE

27

DE

1959

Cancela concessão outorgada à socieda de Rádio Emissôra
Continêntal
Ltda . . para estabelecer estação radiodifusora.
O Presidente da República, usando
da -atribuição que lhe. confere o artí-
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go 37, n Q r, da Constituição. e atendendo ao que requereu a Sociedade
Rádio Emissôra - Continental Ltda.,

decreta:
Art. 19 Fica cancelada a concessâo
outorgada, pelo Decreto nv 30.733. de
7 de abril de 1952, à Sociedade Rádio·
Emissôra Continental Ltda. para estabelecer. à título precário, nesta Capital. uma estação de ondas -curtas.
destinada a executar serviço de radiodifusão.
Art. 2Q ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràrto ,
Rio de Janeiro, 27 de junho de
1959; 138 9 da Independência e 7l'? da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

Art. 2<:1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de junho de
!.!-l!:-g: 1381:> da Independência e 71I:> de
Ropública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucio Meira.
DECRETO N° 46.278 NHO DE

DE

29

DE JU-

1959

Altera a redação do art. l~ do Decreto n~ 40.931, de 13 de fevereiro
de 1957.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 'artigo 87, inciso I, da Oonstttuíçãe, nos
têrrnos do Decreto-lei nv 3 365, de 21
de junho de 1941, modificado peja
Lei n Q 2.786, de 21 de maio de 1956, e

tendo em vista o que consta do Pro-

DECRE'ro
-

N9

46.277 -

JUNHO

DE

DE

27

DE

1959

Outorga concessão à Emissora de Televisão Continental S. A. TV
Continental para estabelecer uma
estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n? I, da constítuícàc. ate..l dendc ao que requereu a Emissora de
TV
Televisão Continental ·S. 'i.. Ccntinental e tendo em vista o disposto no art. 59. nl} XII, da mesma
Constituição decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão
à Emissora de Televisão Continental
S. A. -- TV Continental, nos têrmos do art. 11 do Decreto número 24.655. de 11 de julho de 1934,
para
estabelecer, a titulo prácarío,
nesta Capital. sem direito de exclusividade, uma estação de ondas curtas. destinada a executar· serviço de
radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusula, -Que com êste baixam, rubricadas nela Ministro de Estado dos
negócios da Viação e Obras PúblíCB~

e deverá ser assinado dentro de

60 (sessenta) dias. a contar da data
dó. publicação dêste decreto no Diário
Oruiial, sob pena de ficar sem ereíto. desde logo, o mesmo decreto.

cesso n- 7.870-59, do Departamento
de Admimstração do Ministério da.
Viação e Obras Públicas, decreta:
Art. 1° Fica alterada a redação do
art. - 1Q do Decreto n Q 40.931. de 1-3
de fevereiro de 1957, que passa a ser
. a seguinte:
"Fica de~larada de utilidade pública, para fins de desapropnação pelo
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento, a. área de terreno com
aproximadamente 6.170.100m~ {.<::ei.~
milhões cento e setenta mil e cem
metros quadrados), ínclusrve benteito ri as nele. existentes, situada nos
Municípios de Juiz de Fora e Santos
Dumont, Estado de Minas Gerais, necessária à bacia hidráulica da oarragem do Chapéu D'Uvas, compreen-dida entre as curvas de nível "105m
e 735m, segundo e. linha de fundo do
rio Paraibuna e nos límites indicados na planta que com êste baixa,
rubricada pelo Diretor da Divísão do
Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação
e Obras Públicas."
Art. 2Q ÊSte decreto - entrará em
vigor a partir da data d-e sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Jandro, 29 de junho de
1959: 138Q da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUlHTSCHEK

Lúcio Meira

Aros no

DECRETO

N0 46.279. DE
NHO DE 1959

29

PODER

DE: JU-

Renova a declaração de utilidade pública a que -se refere o Decreto 1LÚ~
mero 32.217, _ de 4 de tenereiro de
1953, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, da 'área de
terreno situada no Mun 1d pi o de Major tsiaoro, Estado de Ataacas,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constí tuícão, e
nos têrmos do Decreto-lei nu ".365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nO 2.786, de 21 (te maio de
1956, decreta:
Art. 1Q Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se -refere
o Decreto nl) 32.217. de 4 de fevereiro de 1953, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Bêcas, da área de
terreno com 2.683. 250m2 (dois milhões seiscentos e oitenta (> .três mil
duzentos e cinqüenta metros quadrados) situada no Munícípío de Major
Isidoro, Estado de Alagoas, representada na planta que com êste baixa,
devidamente rubricada pelo Diretor
da Divisão de Orçamento do Departamen to de Administração do Ministéiro da Viação e Obras PÚblicas, necessária à construção do açude público "Sertão de Baixo", cujos projeto e orçamento foram aprovados pela
Portaria n Q 981, de 9 de novembro de
1952, do referido Ministério.

Art. 2<:1 ~ste decreto entrará em
vigor a partir da data d-e sua publicação. revogadas' as dísposíções em
contrário.
Rio de Janeiro, 29, de junho âe
1959: 1380 da Inedependêncía e 71u da
República.
JUSCELINO KUBl1'SCHEK

Lúcio Meira
DECRETO

N0 46.280. - DE
NHO DE 1959

Cancela o Decreto no
de [anetro de 1957.

29

DE

.rtr-

40.759. de Á5

O Presidente da Reryública, usando_
da atribuição que lhe contere o artigo 87, nv r, da oonsttturcãc e nos
têrmos do Decreto-lei nO 1. 985, ele 29
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de janeiro de 1940 (Código de Minas), e tendo em viste. o que consta.
do processo DNPM-8150-56, decreta:
Artigo único: Fica canc-elado o deereto nv 40.759, de 15 de janeiro de
1957, que autorizou a firma Mineração Independência Ltda. a funcionar
como empresa de Mineração. em vir- '
tude de haver sido dissolvida pele
escritura púbtíca de 11 de dezembro
de 1958 lavrada no cartório do 4'> 'I'aoelíão de Notas da cidade de São
Paulo, _arquivada na Juntg Comercial
daquele estado sob no 38 _008.
Rio de Janeiro, 29 de tunho de
1959; i38° da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Márto Meneqhetti

DECRETO N° 46.2Bl, NHo DE 1959

DE

29

DE JU~

Tmnsfere, sem aumento de despesa.
funções de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário" men salista do Ministério da Agr'l.cultura,
que menciona.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituíção. de-

creta:
Art. 1<> Ficam transferidas. com os
"respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Numéricas Especiais

de Extranumerário-mensalista

do Ministério da Agríeultura, abaixo
indicadas:
I - uma O) função de Arador, reterêncla 20, ocupada por Valmir Cidade. da _ Tabela Numérica Especial
de Extranumerário-mens9.1ist.a ela lDSpetoría Regional de Fomento Agrtcola no Estado do Arnazonas, para
idêntica tabela da Inspetoria Regional de Fom-ento Agrtcola no Estado
do Rl0 Grande do Sul, ~mba..'i da
Divisão de Fomento da Pr':>dução Ve..
getal, do Departamento !'1acJO:J~l na
Produção Vegetal:
,
II - uma (l) função de Mestre Artífice. referência 22, ocupada por Severlno Freire Tavares, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-mensalista, da E.<;cola NaCional de
Veterinária, da Universidade Rural,
do Centro Nacional de En.-ilIlo e Pesquisas 'Agronômicas, para idênnca
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tabela da Divisão de Material do
Departamento de Adminístraçao .
Art. 20 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua puhlicacão.
.Rio de Janeiro, 29 de, junho de
1959; 1380 da Inedependência e 71(1 {la
República.
JUSCELIN0 KUBl'ISCHER

Mario Meneçtietti

DEORETO NQ 4$.282 JUNHO DE,

DE

29

DE

1959

Autoriza o ciâaâão brasileiro Adriano
Seabra Fonseca a pesquisar minerío de chumbo no municipio de
Brusque, Estado de Santa Catarina;

,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87. nv l, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei nl? 1.985. 'de 29
de janeiro de- 194-0 (Código de Minas).

decreta:'
Art. l Q Fica _autorizado o cidadão
brasileiro Adriano Seabra F'onseca a
pesquisar minério de chumbo, em
terrenos devolutos, no lugar denominado Lageado Alto, no distrito e município de Brusque, Estado' de Santa
Catarina, numa área de quatrocentos
e dezesseis hectares 1416 nai delímítada por Um. polígono místilmeo
assim descrito: o primeiro ( 9 ) lado
é um segmenco retilíneo com três mil
seiscentos e noventa metros (3.69<Jm),
que parte da barra do Ribeirão Carneiro Branco, afluente pela' margem
direita do fio das Aguas Cristalinas,
com rumo verdadeiro de trinta graus
sudeste - (30Q SE); o segundo (2 Q ) lado
é , ·um .segmento retilíneo, com -setecentos e setenta metros (770m) , que
parte da extremidade do primeiro (1<')
Iádo, com' rumo verdadeiro sul (8);
Q. terceiro (3'.1) lado é um segmento
retilíneo, que partindo da extremídade do segundo (2Q) lado, com rumo
verdadeiro de quarenta e cinco graus
noroeste (45 9 NW), alcança a margem direita do rio das Aguas Cristalinas; .0 quarto (4(1) e último lado é
o trecho da margem direita dês te rio,
entre a extremidade' do terceiro (3Q)
Iado, descrito, e o vértice de partida,
na barra do Ribeirão Carneiro Branco.
único. A. execução da
presente autorização fica sujeita as
Parágrafo

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 30.230, de 1 de.dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2(l do citado Regulamento - ou de outras substâncias dís-'
crtmínadas pelo conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de'
pesquisa, que será uma via autêntica dês te Decreto, pagará a taxa de
quatro mil cento e sessenta cruzeiros (C1'$ 4. HiO,(iO) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio' da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do ,Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de junho de. 19~9;
1389 da Independência e 71 9 da República. '
JUScE'LINo KUBITSCHEK

Mario M eneghetti.

DECRETO NQ 46.283 - . DE 29
JUNHO DE

tlE

1959

Concede à Mineração Bico d' Arara
S. A., autorização para. funcionar
como emprêsa de mineração'.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-·
tigo 87, n Q I, da Constituição e nos
têrmos do Deçreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. E' concedida à Mi~
neraçâc Bico d Arara S. A., constituida por escritura pública de 11 de abril
de 1959, lavrada às fls. 57, do livro
de notas nv 2,3, do cartório do 19 Tabelião de -Notas da cidade de Acarí,
Estado do Rio Grande do Norte, com
sede nessa cidade, autorização para
funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir íntegralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sôbre o
objeto da referida autorização.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1959;
138'? da Independência e 7l Q da República.
t

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

Aros

DECRETO NQ 4.'Ü.284 ,
JUNHO DE 1959

DE

29

e será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio da DivIsão de Fomento da
Produção Mineral, do Mlnistérió da
Agricultura.

DE

o cidadão brasileiro Julio
Gonçalves da silva a pesquisar dia-

A uioriza

mantes no município de Conceição
do Mato Dentro, Estado de Minas

Gerais.

~G9
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'

Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1959;
1389 da Independência e 710 da ReO Presidente da República, usando
da a tribuíçâo 'que lhe confere o ar-' pública,
tigo 87, n Q I, da Constituição e nos
JUSCELINO KUBITSCHEIC
têrmos do Decreto·lei n 9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas!,
Mario Meneghetti.
decreta:
Art. 19 Flca autorizado o cidadão
DECRETO NQ 4{J. 285 - DE 29 DE'
brasileiro Julio Gonçalves da Silva a
JUNHO DE 1959
pesquisar diamantes em terrenos devolutos no lugar denominado VarAutoriza o cidadão brasileiro José Rogem, distrito de Costa Sena, municísim a pesquisar quartzo
muni·'
pio de Conceição do Mato Dentro,
cípio de Monte Sião, Estado de MiEstado de Minas Gerais, numa área
nas Gerais.
de oitenta e dois hectares (82 ha) ,
delimitada por um polígono irreguO Presidente da República, usando
lar, que tem um vértice a quatrocenda atribuição que lhe confere o artos e setenta metros (470 m) , no rumo
tigo 87. nv I, da Constituição e nos
magnético de cinqüenta e três graus
têrmos do Decreto-lei nl? 1.985, de 29
sudeste (53 Q SE), da confluência. do
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
córrego Tombador com o 1'10 Paraúdecreta:
na e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
Art. lI? Fica autorizado o cidadão
magnéticos: trezentos e quarenta mebrasileiro José Rosim a pesquisar
tros (340 rn) , setenta .e três graus
quartzo em terrenos de sua propríetrinta
minutos
sudoeste (739 3D'
dade e de Alberto de Lazarí no imóSW); trezentos metros (300 rn) , trmvel denominado São José, distrito e
ta graus sudeste
(30l? SE); tremunicipio de Monte Sião, Estado de
zentos e trinta metros (330m)
Minas Gerais, numa' área de setenta
vinte e nove graus trinta mínutos sue OIto ares e vinte e quatro centiares
doeste (29 Q 30' SW): Quatrocentos e
(0,7824. haj delimitada por um penQuarenta e cinco metros (445 m) Sul
tágono que tem um vértice no final
(8): oitocentos e vinte e cinco meda poligonal que, partindo da nascente
tros (825 m) , setenta e Quatro graus
do córrego Muzolínho tem os seguin9
sudeste (74 SE): trezentos e oitenta
tes comprimentos e rumos magnétimetros (380 rrn , oitenta graus trinta
cos: cento e vinte metros C120m) ,
minutos nordeste (OOQ 30' NE); mil
vinte graus sudeste (209 SE); trinta
auinhentos e vinte metros (1.52ú m) ,
e nove metros (39m), sessenta e cinco
trinta e três graus noroeste (33º NW).
graus sudeste (659 SE); a partir do
vértice considerado têm .os seguintes
Parágrafo único. A execução da
comprimentos e rumos magnéticos:
presente autorização fica sujeita às
sessenta. e um metros (61m). sessenestípulações do Regulamento aprovata e sete graus sudeste (679 SE): oido pelo Decreto nv 3(}.230, de 1 de
tenta e três metros (83m) , vinte e
dezembro de 1951, uma vez se verIfitrês graus nordeste (23º NE); setenta
que a existência na jazida. como associado de qualquer das substâncias \ e seis metros (76m)9 , sessenta e, oito
graus noroeste ({i8 NW); sessenta
a que se refere o art. 29 do citado Ree seís metros (6{im) , três graus sugulamento ou de outras' substâncias
doeste (39 SW); quarenta e quatro
díscrímínadas pelo Conselho Naciometros (44m) , oitenta e um graus
nal de Pesquisas.
sudeste (819 ~E).
Art. 2Q O título 'da, autorização de
Parágrafo único A execução da prepesquisa, que será uma via autêntica
sente autorização fica. sujeita às esdêste decreto, pagará a taxa de oitipulações do Regulalllento aprovado
tocentos e vinte cruzeiros (cr$ 820,00)

no

I

I
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pelo Decreto n'? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias dís-crrminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. ,2 9 O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 30D,O{)) e será
válido pelo prazo de dois (2), anos a
partír da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1959;
1389 da Independência e 71(1 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

DECRETO N9 46.286 DE

DE

29

DE JUNHO

1959

Autoriza Plumbum S. A. Indústria
Brasileira de Mineração a pesquisar
minério ãe chumbo, no município de
Gentio do Ouro. Estado da Bahia.

O Presidente da Repliblica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n~ I,' da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n Q 1.985, de 29 de Janeiro de 1940 (Código de Minas, decreta:
Art. 19 Fica autorizada Plumbum
S. A. Indústria Brasileira de Minera·
ção a pesquisar minério de chumbo
em terrenos de proprideade de Ezequiel Abade dos Santos e outros, no
lugar denominado ólho Dágua .ías
Batatas, distrito ae Iguítu, munícípio
de Gentio do Ouro, Estado da Bahia,
numa área de quinhentos hectares
(500 Ha.) delimitada por um retângulo, que tem um vértice no final da
poligonal que partindo do canto sudoeste (SW) da casa de Ezequiel
Abade dos Santos. tem os seguintes
comprimentos e rumos - magnéticos:
novecentos metros mOOm), quarenta e
cinco graus nordeste (45Q NE); seiscentos metros (600m), quarenta e cinco graus noroeste (459 " NW); e os
lados do polígono, a partir do vértice

considerado, têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil duzentos e cinqüenta metros (1. 250m) ,
quarenta e cinco graus nordeste
(45 0 NE); quatro mil metros (4.000m).
quarenta
e· cinco graus sudeste
l45(l SE) .

'

parágrafo Ul11CO. A execuçêo -da
presente autorízacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida. como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2V do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2Q O título da, autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois anos, a partir da data
da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as díspsolçôes
em contrário".
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1959,
138'" da Independência e 719 da República.

JuSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N9

46.287 DE 1959

DE 29 DE JUNHO

Autoriza a .Mineração Tejucana Limttaâa a pesquisar àiamante e ouro
rzo município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
8'1, n 9 I, da oonshtuicão e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineração Tejucana Limitada a pesquisar
diamante .e ouro no leito e terrenos
reservados nas margens do rio Jequitinhonha, de domínio público, na conformidade do disposto no item 29 do
art. 11 do Decreto nv 24.643, de 10 de
julho de 1934 (Código de Aguas) no'
trecho dêsse mesmo rio situado nos
distritos de Inhai e Senador Mourão,
município de Diamantina, Estado de
Minas Gerais, e compreendídc na fai-

ATOS DO PODER EXECTiTIVO

xa de dezoito mil e quatrocentos metros (13.40{}m) de comprímento e duzentos metros (20Dm) de largura, cem
metros (lOOm) para cada lado do eixo
médio do referido rio e com a área de
trezentos e sessenta e oito- hectares
(36fiha), contada para jusante a partir
da confluência do córrego oarambolá
com o mesmo rio Jequitinhonha.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q '30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência, na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil seiscentos e oitenta cruzeiros ....
(Cr$ 3.680,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos, a partir da data da
transcncão no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral,
do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
'
'
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1959;
138'? da Independência e 71'? da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
DECRETO NQ 46.288 JUNHO DE

DE

29 DE

1959

Autoriza Magnesita S. A. a lavrar dolomita no município de Sabará" Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n? I da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1,985. de 29 de janeiro de 1940 (Código· de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Magriesíta
S. A. a lavrar dolomita, em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado 'I'aquaríl, distrito e município de
Sabará, Estado de Minas Gerais, numa
área de cinco hectares dez ares
(5,10 ha) , delimitada por um polígono
irregular' que' tem um vértice a seiscentos metros 60üm) , no rumo verdadeiro trinta e cinco graus treze minutos sudoeste (35'? 13' SW) do marco
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quilométrico nO à:oze (Km 12) da rodovía Belo Horizonte - Nova lima e
os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos verdadeiros: sessenta e nove metros ....
(6Sm), setenta e dois graus treze minutos nordeste (72() 13' NE); quarenta
e seis metros (46m), cinquenta e dois
graus quarenta e. três minutos nordeste (52 9 43' NE); cento e quarenta.
e quatro metros (144m), setenta e dois
graus quarenta e sete minutos sudeste
(729 47' SE); cento e quarenta metros
(Hom), 'oito graus treze minutos sudoeste (8'? 13' SW) cento e cínquenta
e quatro metros <l54m) , sessenta e
oito graus treze minutos sudoeste
(68t? 13' SW); cento e dezoito metros
(118m). oitenta. e dois graus quarenta
e sete minutos noroeste (821? 47' NW) ;
duzentos e um metros (201m), quatorze graus treze minutos nordeste
(14° 13' NE). Esta autortzacão é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 2B
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo
Código. não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorízacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto Í1'? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a. que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O coneessionárío da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao .Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
.
Art. 3Q Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização da lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 4<> As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Códig() de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados nC1
art. 71 do mesmo Código.
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Art,' 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produçâo Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamen to da taxa de seiscentos cruzeiros
{Cr$ 600,00) .
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário,
..
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1959,
1381;) da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Art. 2, Q O título da autorização
OI:: pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto pagará a taxa de
mil cento e quarenta cruzeiros ....
(Cr$ L140.()O) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio aa
Divisâo de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3. Q Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de junho de
1959; 138,1;) da' Independência e 71. Q
da República. .

Mário Meneghetti
JUSCELINO

DECRETO N. 9 46.289 DE JUNHO DE 1959

DE ~9

Autoriza o cidadão brasileiro Antonino Lourenço Bispo a pesquisar
. mica no municipio de Virgolânà1l.t,
Estado de Minas Gerais..

o .Presidente

da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 87, n.v l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. 9 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta;
Art. 1.1;) Fica autorIzado o cidadão
brasileiro Antonino Lourenço Bispo a
pesquisar mica, em terrenos devolutos no lugar. denominado CÓrl't:gu
Pedra Cristal, distrito de Marliac, mumcípro ae vírgoíãncía, 1'Jst&.'cento e treze hectares, vinte e CInCO
ares e vinte centíares (113,2520 ha ).
delimitada por um retãngulo que tem
um vértice a quinhentos e trinta c
seis metros no rumo magnético de
setenta e oito graus sudoeste(789 SW). da confluência. dos córregos Taperão e Pedra Cristal ,e os
lados, divergentes dêsse vértice. os
seguintes comprimentos e rumes
magnéticos: mil duzentos e trinta e
um metros (1.231 m.j , sessenta graus
sudeste (609 SE); novecentos e vinte
metros (920 m.}, trinta graus nordeste (309 NE) .
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30,230. de 1 de
dezembro de 1951. uma vez fie verifique a existência na' jazida; como
associado. de qualquer das substàn-cías a que se refere o art. 2.°. do
citado Regulamento ou de outr as
substâncias díscrunínadas pelo CÓIlselho Nacional de Pesquisas

KUBITSCHEK

Mario M eneahett;

DECRETO. N. Q 46.290 DE JUNHO DE 1959

DE

29

Autoriza o cidadão brasileiro Gileno
de Carli, a pesquisar quartzo no
município de Galiléia, Estado ae
Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar. tigq' 87, n.v I, da Constituição e n08
termos do Decreto-Ieí n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
~Iinas),

decreta:

Art; 1. Q Fica autorizado o cidadão

brasileiro Gileno de Carli, a pesquisar quartzo em terrenos devolutos, 110
lugar denominado Córrego Frio, dístríto de Divino das Laranjeiras, município de Galiléia. Estado de Minas
Gerais, numa área de oitenta e tI'és
hectares e vinte e cinco ares(83,25 ha.), delimitada por um poll-'
gono irregular que tem um vertíce a
quatrocentos metros (400 m .». no
rumo magnético setenta e nove graus
sudoeste (79 9 SW) da confluência do
córrego Lavra dos Pomaroli no ribeirão Divino das Laranj eiras e oslados. a partir dêsse vértice; os se~
guintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300 m. I.
dezenove graus noroeste (199 NW I :
mil metros (1.()OO m. i, setenta e
nove graus sudoeste (791;) SW); uovecentos e noventa e nove metros
(999 ln.),' vinte e quatro graus e
trinta minutos sudeste (249 30' SE);
seiscentos e vinte e três metros i 623 m.)
setenta e nove graus nordeste (79 9 NEl; setecentos e. dois
metros (70Z m.j , três graus e trinta
minutos nordeste (3Q 30' NE).
I

Aros

Parágrafo único.
A execução da
presente 'autorização fica sujeita às
estipulações do' Regulamento aprovaco pelo Decreto n. Q 30.230. de 1 de
dezembro de -1951, uma vez se verífique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substán·,elas a que se refere o art. 2.<'. do
citado Regulamento ou de outraa
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O titulo da 'autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
oitocentos e quarenta cruzeiros .....
rors 840,OG) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcncão no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3. Q Revogam -se
disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de junho dp
1959; 138.9. da Independência e 71.9
da Rep·lblica.

as

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N.~ 46.291 DE JUNHO DE 1959

DE

473
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29

Autoriza Plumbum S. A: Ituiústrui
Brasileira ãe Mineração a pesquisar minério de chumbo, no' -municzpio de Gentio do Ouro, Estacto
da Bahia.

(600 m.) , quarenta e cinco graus noroeste <451} NW);' e os lados do poIígono, a partir do vértice consíôerado, tem os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mil duzentos e
. cinquenta metros (1.250 m.) , quarenta e cinco graus s udo este (45 9 SW);
quatro mil metros <4.000 m.) , quarenta e cinco graue
Q
sudeste (45 SE) •
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovaco pelo Decreto n. Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência, na jazida, como
associado, de qualquer das substãneras a que se refere o art. 2. Q, do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas,
Art. 2. Q O titulo da autorízação
de pesquisa, que será uma via aueentlca deste Decreto,' pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será. válido por dois (2) anos, a partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento e:u\,
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3. 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de junho de
1959; 138. Q da Independência é 71. ~
da República.
JUSCELINO KumSCHEK

Mario Meneghetti

o Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe comere o artigo 87, n.v r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. t? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. Q Fica autorizada Plumbum
S. A. Indústria Brasileira de Mineração a pesquisar minério de churn-.
bo em terrenos de proprredade de
Ezequiel Abade dos Santos e outros,
no lugar denominado Olho d'Água
das Batatas, distrito de Aguitu, munícípio de Gentio do, Ouro, Estado da.
Bahia, numa área de quinhentos

o Presidente da República, usando
da atríbutcão que lhe confere o artigo 87, n. Q I, da Constituição e nos
termos do Decreto-Ieí n. Q 1.9il5, de
29 de janeiro. de 1940 (Código de
Minas), decreta:

hectares (500 ha.) , delimitada por
um retângulo que tem um vértice
no final da poligonal que, partindo
do canto sudoeste (SW) da casa de
Exequiel Abade dos Santos, tem os
seguinte comprimentos e rumos magnéticos: novecentos metros (900 m.) .
quarenta e cinco graus nordeste
t459 NE);
seiscentos metros

Art. 1. Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Evaristo Barbosa
a pesquisar mica em terrenos devolutos no lugar denominado oabecen'a
do Ribeirão da Fôlha, distrito e município de Minas Novas, ·Estaao ãe
Minas Gerais, numa área de sessenta e cinco hectares (65 ha.), delími-

DECRETO N. Q 46.292 DE JUNHO DE lS59

DE

29

Autoriza o cidadão brasiletro Antonio
Evaristo Barbosa a pesquisar mica
no' município de Minas Novas, Estado de Minas Gerais.
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tada por um quadrilátero, que -tem
um vértice a trezentos metros ~300
m .», no rumo magnético' de
trinta graus e trinta minutos norcos0
te (30 20' NW); da confluência lias
córregos Cachoeira e Arícanga e os
lados. a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e duzentos e cinqucnta
metros (1.250 fi 'o), setenta e quatro
graus sudeste <749 SE); seiscent.os
metros (600 m.j , quinze graus sudoeste 059 SW);
mil e quínhentos
metros (1.5<Do m.) , sessenta e três
graus e quarenta minutos noroeste
(63 0 40' NW);
quatrocentos metros
(400 m}, quarenta e sete graus e
trinta minutos nordeste (47 Q 30' NE)
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovaco pelo Decreto n. Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se Ve1'lfique a existência, na jazida, como
associado, de qualquer das substãucias a que se refere o art. 2. Q, do
citado Regulamento ou .de outras
substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. 9 O título da autorização
de pesquisa, que sera uma via autêntica déste Decreto, pagará a taxa de
seiscentos e cinquenta cruzeiros •....
(Cr$ 650,{)O)
e será válido por
dois (2) anos, a partir da data
da transcrição no livro próprio <nt
Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricunul'a..
Art. 3. Q Revogam-se as dlspostções
em contránic.
Rio de Janeiro, em 29 de -junho de
1959; 138. Q da Independência e 71. Q
da República.
o

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario M eneçhetii

DECRETO N. 9 46.293 -

DE

1959

.

DE .:1UNHO DE

29

Concede à Corrêa & Pereira Ll:da.,
autorização para funcionar como
ettipréea de mi,n~ração.
O Presidente da República. usando
da atrtbuícão que lhe confere o artigo 87, n .v L da Constituição e nos
têrmos - do Decreto-lei n. Q oI. 985. de
29 de janeiro de 1940 (Có~ígo, de
!l.1.inas). decreta:
.t\.-rtigo único. E' concedida à Corrêa & Pereira Ltda., constituída por

contrato particular de 24 de setembro
de 1955, arquivado sob n. Q 217.920.
na Junta Comercial do Estado de
São Paulo. alterado pelos instrumentos particulares de 1 de outubro de
1957 e 10 de novembro de 1958. com
sede na cidade de sorocaba, autorízação para funcionar como emprêsa
de mineração. ficando obríaada a
curnprJr integralmente as Ieis e regulamentos em VIgor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização. .
Rio de Janeiro, em 29 de junho, de
1959; 138. l.l da Indenendência .e 71. Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

1iI ario M eneçhetii

DECRETO NÇI 46.294 JUNHO DE

Autoriza o ciâadao
Inácio Raminho
no municipio de
Estado de Minas

DE

29

DE

1959

brasileiro Jotunum:
a oescuisor mica
Conselheiro Pena,
Gerais:

o Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe contere o artigo 87, ri9 I, da Oonstdturçâo e nos .:
termos de Decreto-lei n Q 1. !}8i>, de 23
de janeíro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
. Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim Inácio Raminho a
pesquisar mica, em terrenos de sua
propriedade, no distrito ~ município
de Conselheiro Pena, .Est.q,jl) de Minas, Gerais, numa área de vmte e nove hectares e setenta ares (29,70 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a, duzentos e cinqüenta e seis metros (256m), no rumo magnético treze graus ~ quarenta minutos sudeste (l3l! -lO' SE) do
marco ido quilômetro duzentos e quarenta e oito (Km 248) da Es1.~·ada üe
Ferro Vitória-Minas e os Ia-tos a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnetícos- setecentos e cinqüenta e cinco metros ..
(755m) setenta e seis graus e vinte e
cinco minutos nooreste (76l.l 25' NW);
quinhentos e quarenta mecros .....
(540m), treze graus
trínra e cinco
minutos nordeste <13l! 35 NE): trezentos e quarenta e cinco metros .. '
(345m), setenta e seis graus e vinte e
cinco minutos sudeste (769 25' SE);
s--sc-ntos E' setenta e sete metros ...
(677m) , vinte e três graus e trinta
minutos sudeste (23Q 30' SE).

Aros

DO

Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita. às
estipulações do Regulamení~o aprovado pelo Decreto n: 30.230, de 1e.> de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência, na jazida, como
associado oe qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Re~i.:l<,.lllE.nto ou' de outras substancías díscrimínadas pelo Conselho N2.cío.ial Q€ Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorizaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntics
dêste decreto, \ pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,O~) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fo~
menta da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura,
Art. Se.> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1959;
13?l;' da Indepennência e 'He.> da. República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneanett;

DECRETO

N9 46.295
JUNHO DE 1959

DE

29.

475

PODER EXEC~TIVO

DE

A utoriza a Cia. Niquel . Tccaniins a
pesqussar calcário no município de.
Corumbá de Goiás, Bstati» de Goui»,
O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe contere o artigo 87, nv 1, da oonstítutcão e nos
têrmos de Decreto-lei n'? i. ~8l) de 29
de janeiro ..de 194() (Código de Minas),
decreta
.

.4rt.1 9 Fica autorizada a oía. Ni~
quel Tocantins a pesquisar calcário
em terrenos de sua propriedad ~ no
lugar denominado Lajes. distrito e
muníc'pío de 'Corumbá de Goiás, Estado de Goiás, numa l.rea de cem
hectares e vinte ares 000,20 .ha) , delimitada por um
polígono irregular
que têm um vértice a cento setent a e
três metros e oitenta centímetros
<173.80m), no rumo verdadeiro de c:ezoíto graus e quatro minutos sudeste (l8<:'(}4' SE) do canto sudeste (~E)
ria residência de Sebastião Mar1ano
dos Reis e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e, 01-tenta (' quatro metros (484n'l) oíterua

e cinco graus e sete minutos ncroeste (B5'? 07' NW); mil e novemetros e
cinqüenta
centímetros (1. Ol)9,51.>m): '.
setenta graus quarenta e sete minutos
sudoeste (7{y? 47' SW); quatrocentos e
oitenta metros e, trinta centímetros
(48D,3üm), treze graus trinta e cinco
minutos sudoeste (13'? 35' SW); trezentos quarenta e seis metros e sessenta centímetros (346,60m), setenta e
um graus trinta e oito minutos sudeste (719 38' SE); seicentos e noventa e
um metros e setenta centímetros
(691;70m), oito graus quatorze minutos sudoeste (89 14' SW); dois mil e
trinta e seis metros (2 .oase», quarenta graus e vinte e um minutos nordeste (409 21' NE),
.
Parágrafo único. A execucâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência, na jazida. como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Reguhtnlf'ntú ou de outras substáncías discriminadas pelo Con,~~lh1 Nacional de pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autortzacào de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará
a taxa de
mil E' dez cruzeiros <Cr$ 1. 01I),l){)\ e
5:p rá válido
pelo prazo j~ dois (Z)
anos a partir da data da 'transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3e.> Revogam-se as dísposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de junho de 1959;
1339 ia Independência e '1.1'" da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

.Mário Meneghetti

DECRETO N.

ÇI

4ô. zss

JUNHO DE

DE

29

DF.

1959

Autoriza o ciãaâão brasileiro Se.IJ(/S~
tião Rodrigues de Oliveira a pes~
quisar calcário no município de
Matozinhos, Estado de Minas Gc-

rass.

o Presidente da Republica, usando da atribuição que lhe confere o
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art. 87, n. Q I, da Constituição e nos
têrmos do necreto-ieí n. Q 1.985, de
29 de janeiro de 1940' (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão

brasileiro Sebastião Rodrigues de
Oliveira a pesquisar calcário em
terrenos de Irmãos Oliveira, no lugar denomínado Vár.lea da Pedra,
distrito e, município de Matostnnos,
Estado de. Minas Gerais, numa área
de três hectares e setenta e cinco
ares (3,75 ha) , delimitada por um
retângulo, que tem um vértice a cento e noventa metros (190 rn) , no
rwno magnético de vinte graus e
trinta minutos sudoeste (2'Ü9 3{)' SW)
do marco quilométrico número sessenta e dois (km 62) da rodovia Sete
Lagoas-Matozinhos e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos e cinqüenta metros ... , ....
(-250 m) , trinta e três graus sudoeste
(33 9 ' SW); cento e cinqüenta metros
<l50 m) , cinqüenta e sete graus 'eudeste (579 SE).
'
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 30. 23oQ, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência, na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2. 'J do
citado ,Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. 9 O· título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 3úO.OO)
e será válido pelo prazo de dois
(2) anos a partir da data da tra ascrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3. 9 Revogam-se as _disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de
195,9; 138. Q da Independência e '11. <;I
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneçhett!

DECRETO N° 46.297 JUNHO DE

DE

29

DE

1959

,Autoriza o cidadão brasileiro cartos
Eduardo Corrê 'a da Costa a pesquisar areia quartzosa e argila no
municipio de Caraçuatatuoa, Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando da atríbuíçâo que lhe confere o
art. 87, n.v I. da constituição e lias
têrmos do Decreto-lei n, Q 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro oartos Eduardo Corrêa da
Costa a pesquisar areia quartzosa e
arg il a- em terrenos de propriedade de
Eduardo Corrêa da Costa Junior, si. tuados no imóvel Fazenda Poyares,
no local denominado bairro do Tínga, no distrito e mumcípío de Caraguatatuba, Estado de Sâo Paulo,
numa área de duzentos e cinqüenta- e
dois hectares e sessenta e cinco ares
(252,65 na) delimitada por um polígono retilíneo. irregular que tem um
vértice coincidindo com o marco do
quilômetro duzentos e onze (Km 211)
. da rodovia. São Paulo - - São Sebastião, sendo seus lados assim definidos: o primeiro (1.9), lado é um
segmento retilíneo que, passando pelos
marcos dos quilômetros duzentos e
onze e duzentos e doze (Km 211) e
(Km 212)" têm, a partir do primeiro
(1. Q) marco citado o comprimento
de mil e trezentos metros (1.3~Om);
(j segundo (2. 9 )
lado é um segmento retilíneo, com dois mil metros
(2.000 m) , que parte da extremidade do primeiro (1.9) lado, descrito,
com rumo de setenta e sete graus e
trinta minutos sudoeste (77 Q 30' SW).
o terceiro (3. 9 ) lado é um segmento
retilineo, com mil trezentos e noventa
e dois metros (1.392 rn) , que parte
da extremidade do segundo (2. 9 )
lado com rumo verdadeiro de dez
graus e trinta. minutos
nordeste
<109 30' NE); o quarto (4-. Q) e último lado é o segmen to retilíneo que
une a extremidade do terceiro (3.1?)
lado, descrito, ao marco do .J.uilômetro duzentos e onze (Km 211). supracitado.
,Parágrafo umco , A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 30.230, de 1. de
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dezembro de 1951, uma vez se verífique a existência, na jazida, como
associado. de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.!! do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2 .9 O titulo da a utorlzaçào
de -pesquisa, que será uma via autêntíca dêste decreto. pagara a taxa
de dois mil e, quinhentos e trinta cruzeiros (Cr$ 2.530,(0) e será válido
pelo prazo de dois - c2) anos, a partir
da, data da transeríção no livro próprio da Divisão de Fomento da Pl'Oducão Mineral, do Ministério da
Agricultura.
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de junho de
1959; 138, Q da Independência e n. Q
da República.
. JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK

DECRETO

N9 46.3Gl DE
NHO DE 1959

30

Autoriza a Organização Brasi,!eira de
Minérios Ltda. (Obramil) a 'pesquisar calcário no municipio ãe
'Campos, Estado do Rio de Janeiro,

Ainda não f~i publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO

NIl

46.302 - DE 30
1959

DE JU-

NHO DE

Autoriza a cidadã brasileira Maria
Eulália Faquruies Beck a lavrar
calcário no município de Pinheiro
Machado, Estado do Rio Grande do
Sul.

Ainda não' foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Meneghett~

DECRETO NQ 46.298 - DE 30 DE
NHO DE 1959
-

DECRETO
JU-

Autoriza a -ciâaâã brasileira Maria
Auailuuiora Leite ui pesquisar minérios de cromo e nuumésio no Mu~
nicipio .âe Piauí, - Estado de Minas

Gerais.

N9 46.303 DE
NHO DE 1959

30

DE JU-

Auioriea o cidadão brasileiro Hélios
Santos Caldas a pesquisar amo e
diamante no município de ItupiTanga, Estado do Pará:

Ainda não foi publicado no Diário
Oficuü por falta de pagamento.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO
DECRETO

DE JU-

N9 46.299 DE
NHO DE 1959

30

DE JU-

A utoriza a cuuuiã brasileira Maria
de Jesus Wendel M amede
pes~
quisar minério de [erro, âolomita e
quartzito no município de Santana
do Parnaíba. Estado de São Paulo.

,a

N9 46.304 DE
NHO DE 1959

30

DE JU~

Autoriza a Mineração Cabuçü Lida.
a pesquisar feldspato e mica no município de Silva Jardim, Estado do
Rio de Janeiro.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Ainda não foi publicado no Diário
Ofic1.'Jl por falta, de pagamento.

DECRETO N9 46.305 DECRETO N9 46.300 - DE 30
NHO DE -1959

DE JU-

NHO DE

DE

30

DE JU-

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Hélios
Santos Caldas a pesquisar ouro e
diamante no municipío de Itupirança; Estado do Pará:

Autoriza o ciâaâão brasileiro Carlos
Petrone a pesquisar minério de
ierro, tiolomiia e quartzito no município de Santana do Parnaíba,
Estado de São Paulo.·

Ainda não fúi publicado no Diário
Oficial por falta. de pagamento.

Ainda não foi publicado no Diário
Oiicta; por. falta de pagamento.
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DECRETO NQ 46.306 - DE 30
NHO DE 1959

no PODER
DE JU-

Autoriza o cidadão brasileiro Arciumgelo Lorencíni a pesquisar água mineral no município de Cachoeira do
Itapemirim, Estado
do
Espírito
Santo.

Ainda não f'oi publicado no Diário
Oiiciai por falta de pagamento.

EXECUTIVO

DECRETO NQ 46.311 - DE 30
NHO DE 1959

Autoriza o cuiatuio brasileiro LouTença Miguel Amorim a pesquisar
calcário no município de Jacui, Estado de Minas Gerais.

Ainda. não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO

DECRETO NQ 46.307 - DE 30'
:NHO DE 1959

DE JU-

A utoriza o cidadão brasileiro H élios
Santos Caldas a pesquisar ouro e
diamante no município de. Itup7,ranga, Estado do ear«:

Ainda não foi publicado no Diário
Oiicisü por falta de pagamento.
DECRETO NQ 46.308 - DE 30
NHO DE 1959

DE JU-

Autoriza Ituiústrtas Brasileiras de Ar~
tigos neiratários S. A . - <Ibar",
a pesquisar bauxita e argila no município de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais.

DE JU-

N0 46.312 DE
NHO DE 1959

30

DE JU-

Autoriza o cidadão brasileiro Hélios
Santos Caldas a pesquisar ouro e
diamante, no município de Itupt»
rança, Estado do Pará.

Ainda não foi publicado no Diário
Ojicial por falta de pagamento.
DECRETO NQ 46.313 - , DE 30
NHO DE 1959

DE JU-

Autorteà o cidadão brasileiro Moacir
Rodrigues Pereira a pesquisar mica
e quartzo no município de Galiléia,
Estado de Minas Gerais ..

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO NQ 4:6.314 - DE 30
NHO DE 1959

DECRno NQ 46.309 - DE 30
NHO DE 1959

Autoriza a Mineração Iraqnui Limitada a lavrar calcário no município
de Cachoeira do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

DE JU-

Autoriza o cidadão brasileiro Hélios
Santos Caldas. a pesquisar ouro e
d1am an t e no município de Itupirança; Estado do Pará..
l

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DE JU-

Ainda não foi publicado no Dl.ário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N° 46.315 - DE 30
NHO DE 1959

DE JU-

Autoriza o cidadão brasileiro Antôn!.o
Aureliano Ferreira a pesquisar minério de manganês no município de
Itaúna, Estado de Minas Gerais.

Renova a declaração de utilidade p'll-,
biica a que se retere o Decreto número 31.421, de 11) de setembro de
1952, para jins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro, das áreas de terrenos necessárias à construção da variante de Pedras Altas, na Viação
Férrea do Rio Grande do Sul.

Ainda não foi publicado no Diário
O[icitü por falta de pagamento.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO N9 46.310 - DE 30
NHO DE 1959

DE JU-
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DECRETO

N9

46.316 -

NHO DE

DE

30

DE JU-

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
N9

46.317 -

NHO DE

DE

30

46.318 -

NHO DE

DE

30

DE JU-

1959

Declara de utilidade pública uma
faixa de terra destinada a passagem de linha de distribuição de
energia elétrica da cta. de Carris,
Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, Limuaâa,

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO

N9 46.319 DE
NHC? DE 1959

30

DE JU-

Ajnda não foi publwado no

~árlo

Oficial por falta de pagamento.
N9

46.320 -

NHO DE

DE

DE JU-

Transfere da Prefeitura Municipal de
Itutinaa, no Estado de Minas Gerais, para Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A .', a concessão para
distribuição de energia elétrica naquele Município. e dá outras provi-

âências,

DECRETO

N9

46.322 -

NHO DE

DE

30

DE JU~

1959

Transfere da Cia. Luz e Fôrça HuZka
Branca para <Centrais Elétricas de
Minas Gerais S. A.", a concessão
para produção e fornecimento de
energia elétrica ao município de
Sete Lagoas. Estado de Minas Gerais.

Aínda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO

N~

46.323 -

DE

30

DE JU~

NHO DE 1959

Autoriza a Central Elétrica de Furnas
S., A. a construir uma linha de
J
transmissão de enerata elétrica,
tre a Usina Hidrelétrica de Peixotos e a ciâaâe de Belo Horizonte,
no Estado de Minas Gerais.

en-

Autoriza a Preieüura. Municipal de
Taves. no Estado do Rio Grande
do Sul. a ampliar suas instalações.

DECRETO

30

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por farta de pagamento.
N9

DE

1959

DE JU-

1959

Autoriza a Brazilian Hyaro Electric
Company. ,Limited a alienar parte
do terreno, sito à Estrada União e
Indústria, não necessária aos seus
serviços, 'e dá outras providências.

DECRETO

46.321 ' -

N9

NHO DE

Autoriza o Departamento de -Aguas e
Energia Elétrica do Estado de São
Paulo a instalar uma usina termoelétrica,

DECRETO

DECRETO

1959

30

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta _de pagamento.

DE JU-

1959

DECRETO

N9

46.324 -

NHO DE

DE

30

DE JU-

1959

Transfere da Prefeitura Municipal de
Lagoa Dourada para a centrais
Elétricas .âe Minas Gerais S.· A. a
concessão para
distribuir enerçia
ietétricà -'-no município' de ~agoa
Dourada. Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências ~

A utoriza a aia. Alagoana de Fiação
e Tecidos a construir uma subestação abaixaãora e uma' Iinna de

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta -de pagamento.

Oficial por falta de

transmiesão :

'

Ainda não foi publicado no Diário
pagamento~
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DECRETO N9 46.325 - DE 30
NH0· DE 1959

DE JU-

Autoriza a Hidrelétrica Melhoramentos Paraaatu S. A. a constituir hipoteca sôbre os seus bens em favor
-do Banco do Brasü S '. A.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N946.326 - DE 30
NHO DE 1959

DECRETO No;> 46.330 - DE 30
NHO DE 1959

Autoriza a Cia . Energia Elétrica da
/ Bahia c construir uma linha de
transmissão de energia elétrica no
municipio de salvador, Estado da
Bahia, e dá outras providências.

Ainda não foi publicado' no Dítirio
Oficuü por falta de pagamento.

DE JU-

DECRETO NQ 46.331 NHO DE

A utoriza o Departamento de Aauae e
Energia Elétrica do Estado de São
Paulo a construir uma linha de
transmissão.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N9 46.327 NHO DE

DE

30

DE: JU-

1959

A uioriza a Emprêsa Sul Brasileira. de
Eletricidade S. A. a ampliar o seu
sistema de transmissão de energia
elétrica no Estado de Santa Catarina.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO NQ 46.328 - DE 30
NHO DE 1959

DE JU-

Estabelece a freqüência de 60 ciclos
-por segundo no sistema da Cia.
Fôrça e Luz de Casa Branca ..

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO NQ 46.329 ----:. DE 30
NHO DE 1959 '

DE JU-

DE JU-

DE 30 DE JU-

1959

Autoriza a Centrais Elétricas de Santa Catarina S. A. a construir unia.
linha de transmissão de energia elé,trica de Rio â/trna, municipio dei
Imarui, a Henrique Laçe, município
de Laguna, Estado de Santa Catarina.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N9 46.332 NHO DE

DE

30

DE JU-

1959

- Outorga à Cia, Urbanizaâora da Nova
Capital do Brasil (NOVACAP) concessão para o aprove.itamento progressivo da energia hidráulica da
cachoeira do Paranoâ, existente no
rio do mesmo nome, situada na
área determinada pela Lei n C 2.874,
de 19-9-56, para a Capital Federal
do Brasil, no Estado de Goiás.

- , Ainda não foi publicado no Diário
Ofical por falta de pagamento..
DECRETO N° 46.333 JUNHO DE

DE

30

DE

1959

Autoriza o ciâaâao brasileiro Mario
Gonçalves' de Medeiros a pesquisar
cassiterita no município de Acari,
Estado do Rio Grande do Norte.

Desvincula da concessão de que é titular a çia. Energia Elétrica da
Bahia, as unidades geradoras números 1 e 2 da Usina âo Dique, em
Salvador. e dá outras providências.

O Presidente da Republica, usando
da atribuição que lhe contere c artigo 87. 119 I, da Constituíçâo e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:

Ainda não foi publicado no Diário
O[icuü por falta de pagamento.

Art. 19 Fica autorízado o cínadão
brasileiro Mário Gonçalves de Medei-
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metros e cinqüenta e cinco centímeros a pesquisar cassiterita, em terrenos de sua propriedade, no lugar detros (48,55m>, sessenta e um graus
nominado Bico da Arara, àistrito e
quarenta 'e sete minutos sudoeste (61 9
município de Acarí, Estado cio Ria
47' SW); trezentos e oitenta metros
G~aHaE' do Norte, numa área de due nove centímetros' (380,(}9m), sessenzentos e quatorze hectares, sessenta
ta e sete graus quarenta e dois mie sete ares e oitenta e oito cenüares
nutos sudoeste (679 42' SW); trezen(214.0788 ha) , delimitada por um potos e noventa e cinco metros e sete
lígono irregular que tem um vértice 9,
centímetros (395,007m), cinqüenta e
duzentos e oitenta e dois metros e
quatro graus e cinco .nínutos sudoeste
sessenta e nove centímetros (282,69m),
(64'? 05' SW); cento e cinqüenta e três
no rumo magnético trinta e três graus
metros e quarenta centímetros (153,40
9
sudeste (33 SE) da confluência dos
metros), quarenta e sete graus vinte "
riachos Saquinho e Mai·aca.J~ e os lae '-cinco minutos sudoeste (479 25'
dos, a, partir dêsse vértice, os seguiuSW); setecentos e vinte e sete
1es comprimentos e rumos magnet-metros e quarenta e oito centiCOs; noventa e quatro metros cínmetros (727,48 metros), sessenta e
qüenta e um centímetros
(94,51m' ,
um graus cinqüenta e cinco mínucinqüenta e· um graus vinte e sete
l.O~ sudoeste (61 9 53' ,?-W:,
duzentos
minutos ,nordeste
(519 2';" NE): see oire nta metros e ·setentll. centímetros
lf'nt& e quatro metros setenta centí<280,70m> sessenta e sete graus trinmetros (74,70m), sessenta graus e cinta e seis minutos sudoeste ,( 679 3t'
co minutos nordeste
(60 9 05' NE);
SW); duzentos e noventa e três mequatrocentos e sessenta e seis metros c
tros e vinte centímetros (293,20m)
quarenta e seis centímetros (46G,46m),
sessenta e um graus e trinta e seis
cinqüenta e nove graus e dezenove
miouros sudoeste ,619 3')' SW); quiminutos nordeste (5Sl! 13' NEl: cento
nhentos e sessenta e quatro metros e
vinte e dois metros ~rj :1t'l e quatro
oitenta centímetros (564,80m), quacentímetros (122,34m), se.ssenra e três
renta e oito graus vinte e quatro migraus e quatorze minutos nordeste
nutos sudeste (48 9 24' SE); cento e
(63\1 14' NE); cento e nove metros e
noventa metros (l90m) , cinqüenta e
setenta e quatro centímetros (109,74
oito ~raus trinta e quatro minutos
metros), oínqüenta .e três graus e vinsudeste (58 9 34' SE); ceuzo e vinte e
te minutos nordeste (53 9 20' NE); mil
oito metros t128m) , sessenta e dois
cento e vinte e dois metros e vinte e
graus vinte e seis minutos nordeste
seis centímetros O.122,26m); cinqüen(62 q :ce NE)
ta e nove graus quarenta e sete miParágrafo único. A
execução (~a
nutos 'nordeste (59 9 47' NE); cento e
presente autorização nca sujeita às
cinqüenta e três metros e dez centíE's+.~{mlações do Reg lll,l,mento aprovametros (153,10m), cinqüenta e seis·
do pelo Decreto nl? 30. 23{), de l° de
graus quarenta e sete minutos nordesdezembro de 1951; uma vez se verite (569 47' NE); quinhentos e setenta
fique a existência, na juzída, como
e dois metros e dez centímetros ....
associado, de qualauer das substâncias
(572,10m), trinta e nove graus e qua- 'a que se· refere o art. 29 do cítaco
renta e sete minutos nordesre (39C? 4'1' Re:5t;,lamento ou de outras suhstán-.
NE); quatrocentos e dezoito metros
/cías (?iscriminadas pelo Conselho Narj{lj~al de Pesquisas.·
sessenta e nove centímetros (418,69m),
Art. 2l? O titulo d'), autorízacão de
quarenta e quatro graus vinte (> dois
9
pescuisa, que será una via autêntica
minutos nordeste (44 22' NE): rredêste decreto, pagará a taxa de dois
zentos e setenta e sete metros e dez
centímetros (377,10m), sessenta e oito
mil e cento e cinqüenta cruzeiros ..
9
(0.'$ 2.15(),OO) e será válido pejo pragraus oito minutos noroeste 188 I..! 8,
NW); quatrocentos e trinta e quatro
zo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio da Dimetros e cinqüenta e seis centímetros
(434,fi6m), sessenta e dois graus cínvisão de Fomento da Producão Mineral, do .Ministcrío da Agricultura.
qüenta e dois minutos sudoeste (629 52'
Art. 2° Revogam-se as disposições
SW); quatrocentos e trinta e cinco
em contrário.
metros e cinqüenta e dois centímetros
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1959;
I.'J3,\52m) , sessenta e ciuco
graus e
1389 da Independêncía e 719 da Revinte minutos sudoeste (65 9 20' SVI' :
I> úbl ',(:a .
cento e quarenta e um metros e quarenta centímetros (141,40m), quarenJUSCELINO KUBITSCHEK
ta graus quarenta e sete minutos suMário M encçheiti
doeste (409 47' SW); quarenta e oito.
I
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se tiver dado após as lnserições para
o concurso no ano considerado;
2) ao filho de militar. da ativa do
Declara, de utilidade pública e autoExército, da Marinha e da Aeronáuriza a desapropriação de imóvel
tica, e de Professor do Magistério do
necessário ao sm'viço do Exército' Exército, em atividade, desde que o geBrasileiro .
nital' se encontre numa das situações
seguintes:
a)
movimentado de uma para outra guarnição, e nesta última ha%t
Ainda não foi publicado no Diário
Colégio
Militar;
Oficisü por falta. de pagamento.
b)
movimentado para guarnição do
interior, ou que nela já sirva, e em tal
DECRETO N0 46.335 - DE 30 DE' JUguarnícão não haja possibilida-de de
NHO DE 1959
completar a educação 'secundária;
c) "tenha que ausentar-se do país', a
Cria o .estamâarte-tiistintiio para o
serviço, por tempo igualou superior a
s- Batalhão de Engenharia de Coni- um (1) ano, e se faça acompanhar
bate.
com sua família:
d)
regresse ao país, depois de ter
estado no estrangeiro, a serviço, por
Ainda não foi publicado no Diário
tempo igualou superior a um (1) ano,
Ojical por falta. de pagamento.
e se tenha feito acompanhar com sua
família.- mediante uma prova de
adaptação dos conhecimentos adquiridos em estabelecimentos de ensino no
DECRETO N.o 46.336
DE 30 DE
estrangeiro.
JUNHO DE 1959
§ 2.° Tô<:ias as concessões .de que
trata o parágrafo anterior serão .suDá nona redação ao Art. 54 do Rejeitas às seguintes exigências:
DECRETO NQ 46.334 lIJ'HO DE

DE

30

DE JU"

1959

gulamento do Colégio Militar .(R-69)
e suprime o Art. 47 do" mesmo Regulamento.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstítuícão Fe~
, deral, decreta:
Art. ::",0 O artigo 54 do Regulamento. do Colégio Militar (Decreto número 12.277, de 19 de abril de 1943 (alterado), passa a ter a seguinte' redação:
,"Art. 54. As matrículas s6 poderão
ser efetuadas na primeira série de
curso ginasial, mediante concurso de
admissão e dentro do número de matrículas fixadas pelo Ministro da Guerra, para o mesmo concurso.'
§ 1.0 Conceder-se-á, matrícula, em
qualquer série e independentemente de
concurso, - e caso sejam satisfeitas
tôdas as exigências do § 2.0 dêste
mesmo artigo:
1) ao órfão de militar e ao filho
de militar do EXército, da Marinha e.
da Aeronáutica incapacitados em virtude, de operações de guerra, quando
a morte ou a incapacidade do genital'

1)

existir vaga;

2) ser efetuada a matricula somente nos dez (1()) dias que antecedem
o inicio do 19 ou do 2Q período letivo;
3) provar o geníto- haver o filho
cursado estabelecimento de ensino secundário subordinado ao Ministério da
Educação e Cultura;
4) ser efetuada a matrícula somente depois de ter sido o candidato
Julgado "apto" com grau igual ou superior a quatro, (4), em cada uma das
provas escritas de suficiência. no Colégio Militax para cue se destina;
5) satisfazer o candidato às' demais exigências regulamentares.
§ 3.° Para a concessão prevista no
inciso 2 do § 1.0 dêste artigo, deverá a
matrícula ser requerida no prazo de
um (1) ano, referido à data da mo-:vimentação do genitor
§ 4.0 Conceder-se-á nova matrícula, na mesma série ,em que cursava
anteriormente e só uma vez em cada
curso, - desde que o trancamento
da matricula. tenha sido" efetuado, no
máximo, até 15 de novembro, caso haja.

Aros
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, vaga e satístaca às demais exigências
regulamentares:
1)
ao aluno que trancar matricula
por motivo de moléstia, comprovada
em inspeção de saúde feita por médicas' do estabelecimento;
2) ao aluno que trancar matrícula
por motivo de movimentação do ge-:
nítor, em uma das situações previstas
no inciso '2 do § 1.0 dêste artigo.
§ 5. As transêerências- de alunos de
um Colégio Militar para outro serão
reguladas nor Instruções baixadas pelo
Ministro d-a Guena e ficam condicionadas à' existência de vaga no Colégio Militar de destino."
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Art. 2." Fica suprimido o ar-tigo. 47
do mesmo Regulamento.
Art. 3.0 ~t-e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas tôdas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro; 30 de junho de lS59';
~:38.0 da Independência e 71.0 da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lott
Jorge do Paço Mattoso Maia

Francisco de Melo

APENSO
.No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis figurarão.:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, forem publicados durante o trimestre ao qual corresponder
o volume.

II - As retificações e reproduções publicadas no trimestre,
quando referentes a. diplomas legais expedidos em trimestres
anteriores.
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DECRETO

N.9 14.034 JULHO DE 195,8

DE

9

DE

Concede permiesao à Companhia ']'eletõnica Brasileira para assentar um.
cabo telefônico submarino entre o
Distrito Federal e a cidade de Niterói, Estado do Rio de J aneiTO.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art , 87, n,'?I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Companhia
Telef3nica Brasileira, e tendo em vista o disposto no art. 5.9 , n.!? XII, da
mesma Constituição e o que consta
do proc , n.1? 21. 887-5-8, do Departamento de Administração do 1VIinistério da Viação e Obras Públicas,
decreta: '
Art. 19 'Fica concedida permissão
à Companhia Telefônica Brasileira
para assentar novo cabo telefônico
z: imarino ligando a sua rêde telefônica do Distrito Federal com a de
Niterói, .stado do Rio de Janeiro,
c acôrdo com a planta e memória
descritiva e mediante as cláusulas
que 'com êste baixam, assinadas pelo
Ministro de Estado da Viação e Obras
públi'cas.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta permissão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias,
a contar. da data da publicação dêste decreto no Diário O ticiai, sob pena de ficar sem efeito, desde logo,
o mesmo decreto.
Art. 2.9 Revogam-se as disposições

em çontrárío.

Rio de Janeiro, 9 de julho de 1958;
70.~ da República.
137,0\\ da mdependêncía e
J'USCELINO

KUBITSCHEK

Lucia Meira.

DEORETO N.!?· 44.117 JULHO DE 1958

DE

24

DE

Outorga concessão à M OSSOiÓ Rádio
Sociedade Limitada para instalar
, uma estação rtuüoauusora,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da oonstítuíeão. atendendo ao que requereu a Mossor6
Rádio Sociedade Limitada e tendo
em vista o disposto
art. 5. Q, número XII, da mesma Constituição,
decreta: ..

no

Art. 1. Çl Fica outorgada concessão
à Mossoró Rádio Sociedade Limitada, nos têrmos do art. 11 .o Decreto n.v 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, a título precário, na cidade de' Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte, sem direito
de exclusividade, uma estação de on-:
das tropicais, destinada a executar
serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato de-.
corrente' desta concessão obedecera
as cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas, e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto no 'Jiário Oficial. sob cena de ficar sem
efeito, desde logo, o mesmo decreto.

Art. 2. 9

Revogam~se

em contrário.

.

as disposições

Rio de Janeiro, 24 de julho de
195,8; 137. Q da Indep endêncía e 70.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lucia Metra.
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DEORETO NÇ

4~. 712

OUTUBRO

DE

- DE 20 DE
1958

Concede permissão em caráter permanente, a Olinkraft S. A., Celulose e Papel, estabelecida em Lajes,
Estado de Santa Catarina, para
funcionar nos dias destinados a

repouso,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição, e nos têrmos do art 7C!, § 2Q do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 27.048, de
12 de agôsto de 1949, decreta:
A~t. 19 Fica autorizada em caráter
permanente a funcional' aos domingos e nos feriados civis ou relígíosos
onnkrart S. A., Celulose e Papel
(seções de produção, de mecânica' e
de manutenção), com sede em Lajes,
Estado de Santa Catarina, excetuados os servícos de escritório e observadas as leis em vigor, principalmente as de' proteção do Trabalho.
Art. 2Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1958, 137Q da Independência e 70Q da
Republica. '
JUSCELINp

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N.Q H,87S -

DE

26

DE

NOVEMBRO DE 1~58

Concede permissão para que a fábrica
de siticato de <;ódiO, situada nesta
Capital, da Companhia Imperial de
Iiuiüstrias QuímicaS do Brasil, funcione oos domingos 'e nos feriados

civis e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-·
tigo 87, item I, da Constituição e
nos têrmos do art. 79 , § 21\ do Regulamento aprovado pelo Decreto número 27.04.8, .de 12 de agôsto de 1949,
decreta:
'
Art. 1.9 • Fica autorizada, em caráter
permanente, a funcíonar aos domingos

e nos feriados civis ou religiosos, a fábrica de sílícato de sódio, estabelecida nesta Capital de propriedade da
Companhia Imperial de Indústrias·
Químicas do Brasil. com sede em São
Paulo, observadas as disposições legais
vigentes, sobretudo as de proteção ao
trabalho, e excetuados os serviços de
escritório.
Art. 2.<:1. O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2~ de novembro de
1958, 137.9 da mdependência e 7().Q da
República.
JUSCELINO KUBiTSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N<> 44.877 - DE 26
NOYEMBRO DE 1958

DE

Concede, em caráter permanente, autorização' para Usina Colornbuu»
S. A., estabelecida em S. Caetano
do Sul, funcionar aos domingos e
nos feriados civi; ou / religiosos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição .e nos
têrmos do art. 7<>, § 2<>, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 27.048, de 12 de agôsto de 1949,
decreta:
Art. 1<> Fica autorizada, em caráter permanente, Usina Colombina
S A. (fornos pata concentração, câmara para fabricação de ácidos e
calüeíras) estabelecida em São Cae. tano do Sul, Estado de São Paulo, a
funcionar aos domingos e nos feriados civis ou religiosos, observadas ás
disposições legais vigentes, sobretudo
'3,-S de proteção do Trabalho, e excetuados os serviços de escritório.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em cõn trário.
'Rio de Janeiro, 26 de novembro de
1958, 137Q da Independência e 709 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega
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No

Geral (R-I54), que com êste baixa,
assinado pelo General de Exército
Henrique Baptista Duffles Teixeira
Concede à Companhia Real Holam •. Lott, Ministro de Estado 10s ::-Iegodesa de Aviação ({KLM" (Konink·
cios da Guerra.
liike Luchtvaart Maatschappij N
Art. 2\? O presente decreto enV. ) , autorização para continuar a
trará em vigor na data de sua puoufuncionar na Repúbli.ca.
cação, ficando revogado o Decreto
O Presidente da República, usando . n.9 21. 827, de 5 de setembro de 194.6.
e demais disposições em contrário
da atribuição que lhe confere o aJ.'tigo 87, inciso I, da Constituição, e
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
nos têrrnos "do Decreto n- 35.514, de
1958; 1370 9 da Independência e 70.9
18 de maío de 1954, decreta:
da República,.
.
Artigo único. ll: concedida à ComJUSCELINO
KUBITSCHEK.
panhia Real Holandesa - KLM
(Koninklíj ke Luch tvaart Maatscha pHenrique Lott.
pij N. V. ) , emprêsa de na vegaçáo
DECRETO

45.070 -

ZEMBRO DE

DE

20

DE DEM

1958

_o

aérea, com sede em Haia, Holanda,
e que funciona na República em virtu de do estabelecido nos Decretos
nv 21.379, de 8 de julho de 1946 e
nO 25.198, de 12 de julho de 1948, an-

tonzacão para. continuar a funcionar
no País, com as alterações estatutárias que apresentou, consoante deliberações de suas Assembléias de Tituiares de Ações Preferenciais e Assembléia Geral de Acionistas, reali-

Regulamento do Departamento
de Provi.são Geral (DPG)
TíTULO I

Generalidades
CAPíTULO I

,49(},
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rente do Exército, à mobilização c

-emprêgo das Fôrças Terrestres;

/) ao fomento da criação de- anímais e do plantio de culturas de interêsse do Exército, e à obtenção de
animais para provimento;
g). à proposta dos recursos Iinan-i ,
-ceiros;
2) organizar e submeter - à apreciação do EME. para posterior aprovação do Ministro da Guerra, planos
de conjunto' e programas ou diretrizes conseqüentes, visando:
a)
à orientação do
preparo da
mobilização a cargo das Diretorias
eubordtnadas:
b) aos reajustamentos e nivelamentos gerais de material e animais
necessários à maior eficiência das
Fôrças Terrestres;
c) à instalação no território nacional de um sistema de armazéns,
depósitos, silos e outras instalações
que se fizerem mister, para0 suprímenta de viveres. forragens e materiais diversos, bem como a provisão"
<los animais necessários às atívídades
c1p. riaz. de mobilizacão e de guerra:

tório, tendo em vista atender às
necessidades de mobilização e o emprêgo das Fôrças Terrestres;
11) apresentar ao M i n i s tr o da
Gu~ra:
'
- a)
proposta dos recursos financeiros destinados ao Departamento;
b) proposta de importação de artigos ou materiais, de provisão normal do Departamento. quando dêles
houver falta ou escassêz no território nacional;
:'2) manter o Ministro da Guena
informado dos trabalhos a seu cargo,

TíTULO II
Organização
CAPíTULO Il
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art, 3.9 O Departamento de pro':
visão Geral compreende:
1)
Chefia;
<)\

<)

Irl11"''' ,

~l1hf'h",f;!'l.C::'
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Art. 8'?
A 2l}o Subchefia. com:preende:
1) Subchefia;
2) 3l." Divisão (D/3) -, Suprimento,
Manutenção e Saúde;
3) 4. 80 Divisão (D/4) Assuntos
:Financeiros .
Art. 9.° A Divisão Administrativa
compreende:
1) Chefia;
2) Tesouraria;
3) Alznoxarifado,

Art. 10. Em função da disponibilidade de pessoal, o Chefe' do Depar-

tamento poderá desdobrar as Divisões
em Seções de forma a melhor aten-der à distribuição de seus encargos.

TíTULO In

Atribuições
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES ORGANICAS

I -

Do Gabinete

Art. 11. Ao Gabinete' incumbe:
1) encarregar-se das relações públicas'
2) ~rganizar e publicar os boletins
do Departamento;
3) receber, protocolar. distribuir e.
expedir tôda a correspondência. do
Departamento;
4) arquivar tôda a. documentação
.qUe não rõr de interêsse das Subchefias;
5) tratar dos assuntos do pessoal
anilitar ;;; civil do Departamento;
6) executar os trabalhos que me forem atribuídos pelo Chefe do Dep'a~
tamento.

11 - Das Suochetiae
Art. 12. As Subchefias,
diretamente subordínadas ao Chefe do De1)artamento, orientam e coordenam os
trabalhos das respectivas Seçóes, na.
execução das atríbuíções que lhes são
1nerentes.
Art. 13.
COmpete à 1:jo Subchefia
'·orientar e coordenar as atividades elas
1~ e 2i). Divisões nos trabalhos relativos à Logística, Estatística e Mobili.zação na esfera das atribuições do
Departamento.
Art. 14. Compete à 2~ Subchefia
.oríentar e coordenar as atividades das

3t.\ e 4~ Divisões nos trabalhos relativos ao seguinte:
1) suprimento, manutenção e administração em geral do material de tO,;.
da natureza, em USO no Exército;
2) saúde, do pessoal, provimento e
saúde dos animais;
3) processos de aquisição e demais
3,00" a ' .ínístratívos referentes a finanças .
111

Das Divisões

Art. 15. A F" Divisão (D/I), Logís-

tica e Estatística. trata:

1) do planejamento Iogístíco., no que
diz respeito à estocager- de suprfmentos, à hospitallzaçâo e às evacuações,
bem como ao preparo das áreas e instalações, tendo em vista as necessidades de paz e de guerra;
2) dos assuntos de Estatístlca que
se relacionam com as atividades do'
Departamento e das Diretorias subordinadas.
Art. 16. A 2~ Divisão (D/2). MobiIizacâo, trata dos assuntos. relacionados
com a mobíhzação, em material e animal. dos comandos, unidades e órr:;t.os diversos, bem como dos que Se
referem. à mobilização da produção
inclusive a industrial, de ínterêsse das
Diretorias Gerais de Material Bélico
de Intendência, dé'Saúde e de Remon ,
ta e "leterinária.
Art. 17. À 3l!o Divisão (D/3), Suprimento, Manutençâo e Saúde, incumbe,
tratar: .
1) dos assuntos referentes ao suprímenta C:'
manutenção do material,
inclusivo meios doe subsistência dagcstão das Diretorias subordinadas ao
Departamento, necessários à vida corrente do Exército;
2) dos
trabalhos indispensáveis à
ad;-~-"'~istração e ao uso dêsse material,
principalmente quanto ao armr zenamente e proteção, insoeçâo, especificação, padronização, catalogação e normas técnicas;
3) das atividades relativas ao provimento c foment da criação animal
e ao olantro de culturas de ínterêsse
do Exército;
~, "
4) dos problemas referentes à saúde do pessoal e dos anímaís .
Art. 18. A 4lJ. Divisão (0/4) Assunt(K~ FiI1anceiJ'os,
incumbe tratar dos
assuntos relativos aos processos de
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aquísíçâo, às propostas orçamentárias,
às tabelas de dotações orçamentárias
t.: demais atos admiÚistrativos rererentes a finanças.
IV -

Da, Divisão Administrativa

Art. 19. A Divisão Administrativa
incumbe:
'
1) tratar das qU'<~stõ~s concernentes
à administração de fundos.' ~.e acôrdo
com as instruções e regulamentas em
vigor:
2) organlzar e manter em ordem e
em dia a carga geral do material per-

manente;
3) manter o registro do material de
consumo e sua distribuição;
4)~' preparar. nos têrmos da legislação vigente, 05 nrocessos administrativos para aquisição a cargo da DA;
5) organizar as propostas dos quantrtat.vos destinados, anualmente, à' UA
é
depois de aprovados pelo Agente
""T'I'>-t.n>'

,,"l'Ylpt,p_l{)<: iOl,

r.()R~F~

2) orientar, coordenar e fiscaüzar
as atividades das Diretorias subordinadas;
3) assegurar as" ligações de cheHa
entre o Departamento e os demais
órgãos de direção do Exército;
4) tomar parte nas sessões do Alto.
Comando do Exército'
5) exercer ou deleg~r a gestão ec~~
nôrrncc-financeíra do Departamento,
de acôrdo com as disposições em vigor;
6) realizar inspeções ou determinar que as Diretorias subordíndas as
realizem, de acôrdo com mstrrcões
do Departamento;
7) manter-se ao corrente e promover a solução de todos os problemas,
relativos ao provimento' do Exército
bem como daqueles que se referen{
ao equipamento do território nacional, na esfera das atribuições do Departamento;
8) submeter à consideração do Mí__
,

'1 .....

.L.

_,_

'I.

~_.=.

Aros
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Do Chefe do Gabinete

Art. 21. Compete ao Chefe do Gabinete:
1) dirigir os trabalhos do Gabine. te e coordenar os das suas Se(fões;
2) submeter, diretamente, a consí-deraçâo do Chefe do Departamento
os documentos elaborados -pelo Gabinete;
3) assinar as certidões mandadas
expedir pelo Ohefe do Departamento, conferir e autenticar as copias
mandadas extrair, inclusive OS boletins ostensivos e sigilosos;
4) ter a seu cargo a guarda dos
documentos de caráter sigiloso, pertencentes à Chefia do Departamento,
ou designar, para isso, um oficial co
Gabinete;
5) organizar o programa de Vi:>~t8S
e inspeções do Chefe do Deparuimenta;
6) regular as relações públicas do
Departamento;
-,,"2~ _~O.pi11:?'~· sôbre as propostas p~~r,a
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5) opinar sôbre os problemas de
organização do Departamento;
ô) cooperar nas tarefas comuns às
Subchefias;
7) pormenorizar, se julgar neces. sárío, as diretrizes internas do CLL8te
do Departamento, para melhor oríentação dos trabalhos das Secões subordinadas;
8) encaminhar ao Chefe do Gàbínete os dados para os relatórios
anuais do Departamento.
IV -

Dos Chefes de Seção

Art. 23. Compete aos Chefes de
Seção:
1) dirigir as atividades da Dívsião,
partdcularmente quanto aos planos e
programas a serem elaborados:
2) apresentar ao Subchefe, quando
determinado, a resenha dos trabalhos
feitos na Divisão e aquêles que se encontrem em andamento' ou programados para o ano em curso;
::!)

~l1hmph::>r

~"

pV!:'l.mp

11,...

P.,,!"\_

Aros no
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e de direção de tiro, material de engenharia e material de comunicações,
bem como do suprimento de comoustível e lubrificantes.
Art. 26. A Diretoria Geral de
Intendência (DGI) incumbe-se das
atividades relativas ao suprimento e
ao emprêgo de fundos, a subsistência
e ao material de intendência.
Art. 27. A Diretoria Geral de
Saúde do Exército (DGS'E) incumbese das atividades relativas ao estado
de saúde do pessoal do Ministério da
Guerra e ao suprimento e manutenção de material de saúde.
.
Art. 28. A Diretoria Geral de Remonta e Veterinária (DGRV) incumbe-se das atividades relativas: à provisão animal, inclusive as que estimulam a criação de tipos de solípedes
mais adequados ao serviço do Exér
cito; ao estado de saúde dos animais
do Exército; ao suprimento e à manutenção dos materiais peculiares ao'
Serviço.
H

CAPiTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 29. As substituições temporárias no DPG obedecerão às seguintes normas;
1)
Chefe do Departamento, pelo
General combatente, engenheiro mí-'
litar ou de serviços mais antigo dentre os de maior pôsto que lhe são subordinados; quando o chefe do DPG
se deslocar a serviço em território
nacional, ou se afastar por qualquer
motivo por prazo provável inferior a
dez dias, o subchefe mais antigo responderá pelo expediente;
2) Subchefe, pelo Chefe de Divisão
mais .antigo da respectiva Subchefia;
3) Chefe do Gabinete e de Divisão
pelo oficial mais antigo' do Gabinete
ou da Divisão, respeitadas, nas substituições normais, as condições privativas de Quadro, Arma ou Serviço; nas '
substituições eventuais, o oficial mais
antigo do Gabinete ou . da Divisão responderá pelo expediente.
j

CAPíTULO VIII
PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 30. A$ atribuições disciplinares dos Chefes e Subchefes' do DPG
são equivalentes às previstas no RD'E,

ítem 2 do Art. 37, para o Chefe e·
Subchefe do EME.
'Art. 31. . 6 Chefe do Gabinete e os.
de Divisão, para efeito de disciplina
e justiça, têm atribuições equivalentes às de comandante de Unidade.
Art. 32. Em complemento às' prescricões contidas neste Regulamenta,- o Departamento elaborará o seu
regimento interno.
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
1958. - Henrique t.ott, Ministro da.
Guerra.
DECRETO NQ 45.144 DEZEMBRO DE

DE

30

DE

1958

Aprova o Regulamento da Diretoria
Geral de Remonta e Veterinária.
(R-159) •

(Publicado no Diário Ojicial- Seção
de 8 de janeiro de 1~59 e republicado no de 10 do mesmo mês e ano)
Betijicação ,
No Art. 14, onde se lê: 8) encaminhar à OPG, por intermédio do DPG,
a proposta .. ., Leia-se: 8) encamí-'
,nhar, diretamente, ao DGP, a proposta ...
I -

DECRETO NQ 45.147 - 'DE 30 DE
DEUEMBRO DE 1958
Aprova o Regulamento da Diretoria
Geral de Intendência (.R~185).

(Publícado no Diário O ticuü - Se~
ção I - de' 8 de janeiro de 1959)
Retificação

No art. 16, onde se lêÇl 9) encaminhar, diretamente, ao DPG a proposta ... Leia-se: 9) encaminhar, diretamente, ao DGP a proposta...
DEORETO NÇl 45.213 JANEIRO DE 1959

DE

13

DE

Outorga concessão à Rádio Dijusort»
do Maranhão Limitada para instalar uma estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv -I, da Constituição, atendendo ao que requereu a .Rádio Difusora
do Mal'anhão Limitada e tendo em

ATOS DO PODER EX!2":CUTIVO

vista o disposto no artigo SÇl. nv XII,
da mesma 8chstituição, decreta:
Art. 19. F~cf. outorgada concessão à
Rádio Difusora do Maranhão Limitada, nos têrmos do artigo 11, do Decreto nv 2i.. 6'55, de 11 de julho de
1934. para estabelecer, a titulo precário, na cidade de S. Luís, Estado
do Maranhão, sem direito de exelusívídade, uma estação de ondas tropicais, destinada' a executar serviço de
radiodifusão .:
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas;
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da'
publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ser considerada
nula a concessão.
Art. ,29 Revogam-se as disposi-.
ções em contrário.
Rio 14')0(\
de Janelro,
13 de janeiro
de
",1l,C:.l\.
T_....l .....
...... r'7I1n ..s....
~"

A~_n.~1"\

(sessenta) dias, a contar da data da

publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ficar sem efeito,

desde logo, o mesmo decreto.
Art. ':&\' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de
1959; 138.° da Independência fi 71.° da.
República
, JUSCELINO

KUIlITSCHEK

Lucia Meira

DECRETO

N.O

45.504 - DE 27
,DE 1959

DE

FEVEREIRO

Concede permissão àS. A. Indústrias:
Reunidas F. Matcrazeo, com Fábrica de Cal, no local' denominado
Vau Novo, Município de Santana de'
Parnaíba, Estado de São Paulo, para
funcionar com suas Seções de Fornos aos domingos e nos feriados'
civis e religiosos.

Aros
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art. 87, nl? I, da oonstrsuícão, atendendo ao que requereu ::t Rádio Difusão Sul Riograndense Limitada e
tendo em vista o disposto no art. 51),
nv XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. F> Fica outorgada concessão
à Rádio Difusão Sul Riograndense
Limitada, nos têrmos do art. 11 do
Decreto n'? 24.655. de 11 de julho
de 1934, para estabelecer, na cidade de Erecllim, Estade do Rio Grande do' Sul, sem direito de exclusívidade, uma estação de ondas médias,
destinada a executar serviço de radiodifusão:
Parágrafo unrco , O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Viação e Obras Públicas, e deverá ser assinado dentro
de 60 <sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêste decreto no
"'Diário Oficial", sob pena de ficar
sem efeito, desde logo, o mesmo fieereto,
Art. 2<> . Revogam-se as disposições
ern contrário.
Rio de Janeiro, 3 de março de '1959;
138 9 da Independência e 71 9 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DECRETO

N.9

45.'527 -

MARÇO DE

DE

3

DE

1959

Declara de utilidade pública o «Clube
dos Subtenentes e Sargentos do
Exército da Guarnição de Niterói e
São Gonçalo". com sede em São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

Lei o "Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército da Guarnição de
Niterói e São Gonçalo". com sede em
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro
Rio de 'Janei'ro, 3 de março de 1959,
1385' da Independência e 71.9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEX.

Cyrillo Júnior.

DECRETO Nt:I 45,592
MARÇO DE 1959
Concede à União
Petróleo S; A.
funcionar.

DE

23

DE

Brasil Bolívia de
autorização para

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n 9 1,- da Constituição. decreta:
Art. 1Q 11: concedida à União Brasil
Bolívia de Petróleo S. A., com sede
na cidade do Rio de Janeiro, autorl. zação para funcionar como emprêsa
de mineração de petróleo, asfalto e
gás natural. para os fins previstos
no Tratado sôbre a saída e o aproveitamento do petróleo boliviano,
promulgado pelo Decreto n Q 3 131,
de 5 de outubro de 1938, e nas Not.as
Reversais de 29 de março de 1958.
trocadas entre os Governos do Brasil
e da Bolívia, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as prescrições
decorrentes dos mencionados convêmos internacionais.
_ Rio de Janeiro, 23 de março de 1959,
1389 da Independência e 719 da Re~
pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu o ·'OI'.1oe dos
Subtenentes e Sargentos do Exé'Lcito
da Guarnição de Niterói e São Gonçalo", com sede 'em São Gonçq,lo, Estado do Rio de Janeiro, o qual satísfa~ as exigências do art. 1.0 .ra Lei
n.o 91, de 28 de agôsto -íe 1935t . e
usando da atribuição que lhe )onfe"e
.o seu art. 2.0 decreta:

Concede à Pet1'Olansa - Petróleo Antiino Sociedade fi.,.nônima, autorização para funcionar.

,Artigo único. É declarado de utlidade pública nos têrmos da referida

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

DECRETO N ,9 45,594 :'JIAffÇO DE 1959

DE

23

DE

497

tígo '87,

n.'?

r da ConstituiçfJo, de-

creta:

DECRETO NQ 45.59'7- O E 23
MARÇO DE 1959

DE

Art. 1.9 E' concedida à Petrolansa
Declara de utilídadepública ltl'un- Petróleo .Andíno S. A. , com seo e
dação Amazônia, com sede em. Mana cidade do Rio de Janeiro, autonaus, Estado do Amazonas.
rização para tuncrcnar como emprêsa de míneracao de petróleo, asfalto
o Pl'esidellie da República,
e gas natural; nara os fins previstos
no Tratado sobre a sarda e o aproAtendendo ao que requereu a Funveitamento do. petroíeo boliviano.
dação
Amazónía, com sede
em
promulgado pelo Decreto n.v 3,131, de ( Manaus, Estado do Amazonas. a qual
satisfaz às exigências do art , 1Q da
5 de outubro de 1938, e nas Notas ReLei 91, de 28 de agõsto de 1935,.e
versais de 29 de março ele 1958, trousando da atríbuíção que lne conter e
cadas' entre os Go -ernos do Brasil e
o art. 2Q, decreta:
. da Bolívia, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as prescriArtigo único. E' declarada de utições decorrentes dos mencionados
lidade pública, nos têrmos da rereconvênios internacionais.
rida Lei, a Fundacão Amazônia com
sede em Manaus, Bstado do AmazoRio de Janeiro. 23 de março de
nas.
1959; 138.9 da Independéncía e 71.(J
da República.
Rio de Janeiro, em 23 de março de
1959: 1339 da Il1depcndência e 'll '; da
JUSCELINO K.UBI1'SCHEK
República.
JUSCELINO I{Tm.,:tT~CREK

Cy:illo Júnior

nZCnETO NQ 45.596
DE MARÇO

DE

Cyrillo Júnior

DE

23

1959

Declara de utiiiaaae pública' a orçanizaçtio das Entidades não Governamentais do Brasil (OENG). com
sede no Distrito Federal.

o

Presidente da Repú.blica:
Atendendo ao que requereu a organização das Entidades Não Governamentais do Brasil (OENG) , com sede
na Capital Federal, a qual satisfaz as
exigências do art. 19 da Lei nv 91,
de 28 de agõsto de 1935, e, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 29 dessa Lei, decreta:
Artigo único. :É declarada ele utilidade pública, nos têrmos da referida Lei, a organização das Entidades Não Governamentais I do Brasil,
com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, em 23 de março de
1959 1380 da Independência e 71Q da
República.
J

J~SCELI'NO KUBITSCliEK.

Cyrillo Júnior.

DECRETO NI'I 4.,5, 5-9S
MARÇO DE 1959

DE 23 I)E

Declara d': utilidade pública a Sociedade Defensora dos Proprietários
da Ilh.a do M aruim, com sede em
Recife, Fstado de Pernambuco.

O preside~te da 'República, atendendo ao que requereu a Sociedade
Def(.llsorQ dos Proprietários da Ilha
do Ma:uim. sediada em Recife,. Estaà.L de Perrambuco. a qual satisfaz
às exigênc~as do art. 19 da Lei 91, de
23 dê agôsto de 1935, e. usando ~a
aÚ'bni(',ão que lhe confere o artígo
'F', decreta'
Artirrc único. E' declarada de utíJídade ~ p":,hlü';8" nos têrmos da referida Lei a ~ociedade Defen~ora ~{)s
!'ropriet3.?:io~
da nha do Marmm,
com sede em Recife. Estado de Pernambuco
Rio d~ .raneíro, em 23 de março de
lf}59; 13S\' d:.:L Independência e 71'?
da Repúhl ta.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

CyrilZo Júnior.
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DEORETO N. ç. 45.599 -

DE

23

DE Mi\RÇO

DE

1059

\Aprova a mudança da tlenoniiiuição social da No1>O J1!lunc.() - Companhia de Seguros, Terrestres e Miiritimos para Novó Mundo
Ccmquuüiia Nacional âe Seguros Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-Ieí número
2.063. de 7 dê março de 1941J, decreta:
Art. 1. v Fica aprovada a mudança da denominação social da Novo
Mundo - Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos para Novo
Mundo - Companhia Nacional de Seg'uros Gerais, com sede nesta Capital" autorizada a funcionar pelo, Decreto n .Q 19'.049, de 27 de dczembro de 1929, operando em seguros e resseguros dos ramos elementares, e
vida, com os estatutos que apresentou e conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 5 de novembro de 1958.
,
Art. 2. '? A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização a. que alude aquele Decreto.
Rio de Janeiro, em 23 de março ,de 1959: 138.9 da Iridependêncta e
71. <;I da República.

.
JnSCEUNO KUIlITSCHEK

F8ma.ndo
DECR~TO N.9

45.600 -

"tr ,,"('to TlP

'050

DE

23

DE

Nõb1"ega

DECRETO N<;> 45.607 MARÇO DE 1959

DE

24

DE

Aros
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tiga 3~1, item I, da Constituição, e
nos térmos do art. 23 elo Decreta-lei
nv til!. de '11 de mato de 1938, decreta:
Artigo únlco , E' concedido reconhecuncnto aos cursos de Filosofia.,
G~(}gl'af.ia e Histórí a, e Letras NeoLatinas da Faculdade Católica de
F'ílo~ona, Ciências e Letras de P'.:'trópolís, mantida pela sociedade Faculdades oatólícaa Petropolítanas e
situada em Petrópolis, no Estado do
Rio ('~e Janeiro.
Elo de Janeiro, 24 de março de
H~69; 1:~g9 da Independência e 719 da
República.
JUSCEI.INO KUBrTSCHEiC.

Clovis Salgada.
DECRE;"'Tü N'? 45.62.7 ....:... DE 24. D:'!: MARço DE 1959

Autoriza eststuuteira a aãouirir tracôo

nos têruios do Decreto-lei n.v 1.985

de 2.9 de janeiro de 1910 (Código d~
Minas), e tendo em vista o ,jue ,~ons
ta dos autos do Proeesso
D:!'IPM
200-45, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Mínísterio da

Agricultura, decreta:
Art. '1. Q

pnmeiro

Fica alterado o

(1. 9 )

~i'"tigo

do Decreto numero

vinte e oito mil quatrocentos e. noventa e cinco (28.495), de quatorze
(4) de agõsto de mil novecentos e
cinqüenta. (1950) que passa a ',~r a
seguinte redação:
Fica autortzada a indústrias Brasileiras de Artigos
H.efratários S. A.
IBAR - na
qualidade de cessionária. de Paulo
Pereira Inácio a lavrar argila refr atáría, em terrenos de propriedade de
Kumau Nakamura no bairro de Coqueiro, distrito e município de Mogi
das Cruzes, Estado de, São Paulo,
numa area de sessenta e três ares e
setenta e seis centrares (9,6376 ha) ,
delímitada por um polígono irregular
1

sue tem '!lI'? vértice .a 'lince e oito me-

500

ATOS DO PODER EXECUTIVO

transcrita no.iIívro próprio da Divisão.
. de Fomento da Produç§.o Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. ~.'? A presente alteração -de
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista no parágrafo
único do art. 31.. do Código de Minas.
Art. 4 o Revogam-se as disposiççôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de março de
1959; .138.9 da Independência e 71. Q
da Repúblíca.
JUSCELINO KUBITSCHE:í:

Mário' Meneghetti

DECRETO N(l 45.665
MARÇO DE 1959

DE

3Q nz

Outorga concessâo à Sociedade Rádio
Camaqüense Limitada para 'instalar uma estação radiodifusora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q r, da oonstítuíçào, atemdendo ao que requereu a Sociedade
Rádio Camaqüense Limitada e tendo
em vista o disposto no art 59. nv XII,
da mesma Constituição. decreta:
Art. 10 Fica outorgada concessão à
Sociedade Rádio Carnaqüense Límitada nos têrmos do art. 11 do Decreto nv 24:.655,. de 11 de julho de
1D34, para estabelecer, na cidade de
Camaquã, Estado do Rio Grande do
Sul. sem direito de exclusividade.
estação de ondas medias, destinada
a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Viação e Obras Pú-blicas, e deverá ser assinado dentro
de 6D (sessenta) dias, a contar da
da ta da publicação dêste decreto no
Diàrio Oficial, sob pena de ficar sem
efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J aneíro, 30 de março de
1959; 138 9 da Independência e 71 da
ç

República.

DECRETO N.o 45.6€8 M.'I.r:ÇO DE 193n

DE

31

DE

Concede o abono provisório aG3 ~::?rm~
dores ela Caixa Econômica Federal
.da Paraíba.

(Publicado no Diário Oiicírü ! de 31 de março de lS50).

Sc-

çã~

Retificação

No Artigo 1.0, onde se lê: ". pe.a
Lei número 8.531, de 19 de janeiro de
1959: Leia-se: '" pela Lei n. '1.õ:il,
de 19 de janeiro de 1959.
No Artigo .2,°, onde se lê: .' co
Deaeto n." 45.359, de 28/ de . janeiro
de 1939: leia-se: .. ' do Decreto numero 45.350, de 28 ie janeiro ce 1959.

DECRETO N.t;} 45.67.1
MAR'ÇO DE

DE

31

DE

1959

Ab1'e ao Ministério da Fazenda o crédito especial de
38.033. 05G,60,
para o fim que especifica.

c-«

o President~ da República, usando
da atríbuíção 'contida no art. l.Q da
Lei n,v 3. ')03, de 21 de dezembro dê
1958, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos têrrnos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
. Art. VI E' aberto ao Ministério da
Fazenda o crédito
especial de Cr$
38.033.056,6ü (trtnta e oito milhões.
trinta e três mil, cinqüenta e seis
cruzeiros e sessenta centavos), para
completar o pagamento da percentagem devida aos mumcípíos, ex-vi
do art. 15, § 45>, da Constituiçâo Fedsral, referente ao exercício de 1956.
Art. 2.° Os pagamentos aos municípíos
não seda feitos parceladamente,
Art. 3.° f:3te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. em 31 de. março
de 1959; 138.9 da Independência e
71. 9 da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

~USCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

Lucas

Lopes

Aros

DECRETO N.<? 45.672
MARÇO DE

DE

DO PODEa EXECU':l"l0

31

DE

1959

Abre, ao Minietério da Fazenda,
crédito especial de Cr$

o
.
200.000.000,C<l. a que se retere a Lei
nY' 3.470, de 28 de novembro de
1958.

. O Presidente da República, usando
da atrtbuíção contida no ar". 94 ela
Lei n,v 3.470, de 28 de novembro ele
1958, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos termos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:

5~1

Art. 1.9, Fica transferida, -com· o
respectivo ocupante, Oesarino de
Castro, uma função de Continuo, referência 23, da. Tabela única de Ex- '
tranumerárlo-Mensalísta, Parte Suplementar do Ministério da Agricultura, para idêntica Tabela, Parte
Suplementil·r, do Departamento Administrativo do serviço Público.
Art. 2.0 A despesa com fi execução
do disposto neste Decreto será atendida pela dotação orçamentária própria.
Art. 3.... O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publica-

ção.

Art. }.9 Fica o Poder Executivo au-,
AIt. 4,\' Revogam-se as disposições
torizado a abrir, pelo Ministério da
em contrário.
'
Fazenda, o crédito
especial de OrS
Rio de Janeiro, em 31 de março
20{}.WO.O()O,Vú (duzentos milhões de
de : 1959; 138.9 da Independência e
cruzeiros>, para vigorar por três exer71.0 da K?pública.
cicios financeiros, no período de l.Q
de janeiro de 1959 a 31 de dezembro
JUSCELINO KUBITSCHEK
de 1961, a fim de atender as despeCyrillo Júnior
sas de pessoal e material, compreendido também o aluguel; que se torMário Meneghetti
narem necessários às repartições do
.Jmpôsto de Renda, em consequência /
das alterações constantes desta lei,
inclusive para o seu reaparelhamento.
DECRETO NQ ~5. t:75
DE 31. DE
Parágrafo único. O crédito de Que
MARÇO DE 1959
trata êst.e artigo será automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas
Autoriza II cessão do terreno nacional
e distribuido ao Tesouro Nacional, à
interior aue menciona, situaâo a
disposição da Divisâo do Imposto de
montante- da Esí1'ada do Sumaré,
Renda.
nos tütos da Serra da Carioca, no
Distrito Federal.
Rio de Janeiro, 31 de março de
1959; 138.<> da Independência e 71!~
O Presidente da República, usando
da República.
da atribuição que lhe confere o artíJUSCEI,INC KUnITSCHE:{
go 87. nÇl I, da Ccnstitmção, e de
acôrdo com os arts. '125 .c 12.6 do
Lucas Lopes
Decreto-lei n.s 9,760. de 5 de setembro de 194~ decreta:
DECRETO N." 4.5.673
MARÇO DE 1959

DE

31

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
função de continuo, referência 23,
da Tabela Única de Extranumerário-Mensalista do Ministério da
Agricultura para idêntica Tabela do
Departamento Administrativo do
Sernico Público, e da outras pro.i.-

âêncuis.

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

Art. 1.0 Fica autorizada a cessão
gratuita, à SociedaDe Rádio ~nüssor3
Continental Ltda., do terreno nadonal interior com a área de 2.660,00 m2
(dois mil seiscentos e sessenta metros

quadrados) ,. situado a montante da
Estrada do Sumaré, nos altos da Serra da Carioca, no Distrito 2eüer111,
tudo de acôrdo com a olanta e demais elementos técnicos constantes do
processo n,o 167.547-58, do Ministério
da Fazenda.
Art. 29 Destrua-se o terreno a que
se refere o art. anterior à instalação
de servícos de televisão. com' finalidades cultural e educacíonal, toznan-

5Q2

Aros DO PODER EXECUTIVO

do-se nula a cessão, - sem direito a
qualquer índenizacâo, se ao imóvel fôr
dada, no todo ou em parte, aplicação
diversa da que lhe é destinada ou,
ainda, se houver inadimplemento de
cláusula do têrmo contratual cue deverá ser lavrado em livro 'próprio do
Serviço 40 Patrimônio da trnuo
Rio de Janeiro, 31 de março de
1959; 138.° da Independência. e 71.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Lucio Meira

DECRETO N.Q 45.676
MARÇO DE 1959

DE

31

DE

Autoriza o Serviço do Património da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no M unicípio âe São Luis Gonzaga, no
Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuíção que lhe confere o art.
87. n,v I, da Constituição, e de acôrdo
com os arts. 1.165 e 1.180 do Código
Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica, o servtco do' Patrimônio da União autorizado a aceitar,
median te retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Muntcípio de São Luís Gonzaga, no
Estado do Ri<J Grande do Sul, têz
à União Federal, do terreno com a
área de 1.075,80m2 (mil e setenta e
cinco metros quadrados fi oitenta decímetros qiiadrados) , situado na esquina elas Ruas Dr , Bento Sooi1'O de
Sousa e Treze de Maio, naquela Oi-

da de, tudo de acôrdo com os elementos técnicos constantes do processo
protocolado no Ministério da Fazenda
sob o número 283.415, d·e 1957.
Art. -2,<' Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construçãc de prédio para funcionamento
da Agência Postal-Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 31 de março
de 1959; 138.° da Independência. e
71.0 da Puepública.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lucas Lopes
Lúcio Meira

'

DECRETO

NÇl

4G.677

MARÇO DE

-

DE

31

DE

1959

Autoriza o Serpico do P([.t7imónio âa
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no
Município de Paraii, no Estado âo
Rio de Janeiro.

o Presidente da Eepública, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Oódígo Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Sel'vico do PatrImônio da Uniáo autorizado a aceitar
a doação que o Munícípio de Paratí.
no Estado do Rio de Janeiro, quer
fazer à União Federal. do terreno
com a área de 442,O'Üm2,' situado na
Rua Dona Maria Jácome de Melo,
2 23.50 metros da Rua Patítíba, naquela cidade, tudo de, acôrdo com Oi'
elementos técnicos constantes do
prOCêSSO
protocolado no Ministério
da F-azenda sob o nl? 138.825, de
1958.
Art. 29 Destina-se o terreno a
Que se refere o artigo anterior à
construção de prédio para a Agência Postal Telegráfica local.
Rio de Janeiro, em 31 de março
de 1959: 138Q 'da Ind.ependência e 71Çl
da República.

DE-GRETO N'? 45.678
MARÇO DE

DE

31

DE

1959

- Autoriza o Serviço do Puirimõnio da
União a aceitar a aoaçao do ter-

reno

que

menciona,

situado

no

Municipfo de Palmeira das l}Iissões, 1"...0 Estado do Rio Granâe do
Sul.

o

Presidente da H.epública, usando

da atribuíção que lhe confere o artigo 87, n<! I, da Constituição, e de

acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
~

Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar,

Aros DO

mediante retifícação e ratífícaçâo da
respectiva escritura, a doação que o
'Município de palmeira das Missões,
no Estado do Rio Grande do Sul,
fêz à União Federal, do terreno com
a área. de 8(}(),OO m2, situado na Rua
Independência, lado par, naquela cidade, tudo de acôrdo cem os elementes técnicos constantes do processo protocolado no Ministério da
I

Fazenda, sob o número 27S, 21:3. de

1957.

503

PODER EXBCt:TlVO

Art. 2(1 Destina-se o terreno ~
que se refere o artigo anterior a
construção' de prédio para a Agência
Postal Telegráfica. local.
Rio de .Tal)eiro, em 31 de março
de 1959; 13SQ da Independência e 71Q
da República,
JUSCELINO

KUBITSCF.2K

i

Lucas Lopes
Lucia Meira
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Págs ,

413'.337 - Decreto de, 1 de julho
de 1959 - Altera a lotação d.e
repartições atendidas
pelos
Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da
Ãgrícultura. - Publicado no
D. O. de 3 de julho de 1959.
Decreto de 1 de' julho
Altera' a lotação de
repartições
pelos
Quadros
Permanente e Suplementar do
do Ministério' da Agricultura
- Publicado no D. O. de 3
de julho de 1959 ... . . . . . . .

4lJ. 338 -

de 1959 -

46.339 - Decreto de 1 de julho
de 1'959 - Autoriza à Com-

.panhia Fôrça e Luz de Minas
Gerais a ampliar suas instalações produtoras de energia
elétrica, em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, Publicado no JJ. O . de 3 de
julho de 19'59

Decreto de 1 de julho
de 1959 - Declara de utilidade pública a "Associação Civil dos Servidores Públicos' no
Ceará", com sede em Fortale.
za - Estado do Ceará , - Publicado no D. O. de .18, de setembro de ,1959 •• ••••.. :.: '.; :

46 .340 -

4'6.341 - Decreto de' 1 de julho
de 1959 - Declara 'de utíhdade pública o "Orfanato 'São
José", com sede no Distrito
!Federal. - Publícad.o no D.
O. de 11 de agôsto de' -1959:

Págs.

4'6.342 - Decreto de 1 de julho
de 195,9 - Declara de utilidade pública o "Colégio Brasileiro de
Genealogia", com
sede no Distrito Federal. Publicado no D. O. de 22 de
3
agõsto de 1959 -..............
46.343 - Decreto de 1 de julho
de 1959 - Declara de utilidade pública a "Amidemia BeloHorizontina de Letras", com.
sécie em Belo Horizont,e,' E<;tado de' Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 8 de ju3'
lho de 1959 ..... . . . . . . . . . . .
46.344 - Decreto "de 1 de julho ;
de 1959 - Dá a denominação .'
de "Marechal Souza Aguiar"
ao espadím criado pelo Decreto nv 44.602, de 29 de setembro de 1958. - Publicado no
D. O. de 1 de julho de 1959..
46
. 34,~j - Decreto de 1 de julho
4
de 1959 - Introduz modificação no Regulamento de Uniformes do Pessoal do 'Exército. - Publicado no D. O.
de 3 de julho de ,1959 ... ~ . :
46.346 _ Decreto de .2 de julho
de 1959 - outorga concessão
à Lins Rádio Clube Sociedade
Anônima para instalar uma
A
. estação
radiodifusora: .
Ainda não foi publicado no
D. O . ,. por falta de pagamento.
.,
48.34.7 - Decreto .de 2 de julho
de 1959, - Lotação de servi-4
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5

5
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íNDICE

Págs.
dor no Departamento de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas. (Publicado' no D.' O. de 2 de
julho 'de 1959
,'
,.
46.348 - Decreto de 3 de julho
de 1959 - Aprova o Regimento do Serviço de Assistência
Médica Domiciliar e de Ul'gêncía (8. A. M. D. U.) Publiéado no D. O. de 8 de
julho de ,11959

9

9

4'&.'349 - Decreto de 3 de julho
de 19-59 - Aprova o Regula-

mento do Serviço de Assístêncía Médica Domiciliar e de
Ur~ência
(S.,-~.M.D. U.)
Publicado no D. O. de 8 de
julho de ,1959
46 .350 - Decreto de 3 de julho
de 195-9 - Altera a lotação do'
,Ministério da Saúde. - Publicado no D; O. de 8 de julho de 1959
:......
46.3'5:1 - Decreto de 4 de julho
de 1959 - Altera o Decreto
nv 28.959 de 1950. - Publicado no D. O. de <6 de junho de
1959

•

Decreto de ô de julho
de 1959' - Cria o Consulado
honorário do Bra-sil em Pau,
França. - _Publicado no D,
O. de 6 de junho de 1959 ...
46.353 - Decreto de >5 de julho
de 195·9 - Atribui à Companhia Urbanizadora da Nova
Canital do Brasil a ínstalacão
de -'uma rede de telecomunícações de ínterêsse do futuro
Distrito Federal. - Publicado
no D. O. de 6 de junho de

17

20

20()

4ü.3'52 -

de 1959

46 .3054 - Decreto de 06 de julho
de 1.g59 - Altera dispositivos
do !Regulamento de Promccões
para Oficiais
da Marinha.
aprovado pelo Decreto número 42.&08. de 13 de' dezembro de 1957. - Publicado no
D. O. de 8 de julho de 1959.

4,6.355 - Decreto de 6 de julho
de' 1959 - Altera, sem aumento de despesa, a Tabela
'Numérica de :ExtranumerárioMensalista. da Universidade do
Rio Grande do Sul. - Pu-

21

21

22

Pás'S.
bücado no D. O. de 8 de julho de .1959
,
,..
22
4'6,356 - Decreto de >6 de julho
de 1959 - Suprime cargo extinto. - Publicado no D. O.
de '6 de junho de Hi5.9 .... '.
U
46,357 - Decreto de 7 de julho
de 1959 - Autoriza a execução de obra de emergência
no Norte do Estado de Minas
Gerais, na área do Polígono
das 8êcas. !Publicado no
D. O. de 9 de julho de 1959.,
24
4:6.358 - Decreto de 7 de julho
de 1959 Dispõe sôbre as
medidas necessárias a racionalização e fomento da cultura do algodoeiro de fibra
longa e da criação pecuária
na região do Seridó. Estado
do Rio Grande do Norte, Publicado no D. O, de 9 de
julho de 1959 ... , .. , .. , .. , .
24
16'.3~.9 ~ Decreto de 7 de julho
de 1959 - Dispõe sôbre as
medidas necessárias à, construção de barragem, no Parnaíba,
possibilitando a pro'dução de eletricidade para o
Piauí, o leste maranhense e o
oeste cearense, e boas condições de navegabiltdade pelo
menos em 8Ü'i) quilômetros do
do mesmo rio .- Publicado
no D. O . de 9 de julho de
195-9 . . . .. '
,.... .....
254-6.380 - Decreto de '1 de [ulho
de 1959 - constitui Grupo de
'rraoaího com a finalidade de
planejar e executar medidas
necessárías ao desenvolvimento econômico e social do vale
do Rio Parnaíba, no Estado do
Piauí, objetivando o abastecimento de Teresina. - Publicado no D. O. de 9- de julho de 1959 ... ,.,...........
25
46.3:61 - Decreto de 7 de julho
de 1959- - Constitui Grupo de
TTabalho com a. finalidade de
planejar e executar as medidas necessárias 'ao abastecimento d21, Capital do Estado
de Sergipe, bem como assistência social à população rural do município de Aracaju,
com o aproveitamento das fazendas Jtacanema e Taboca

Aros
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P.ágs.

- Publicado no D. O. de 9
de julho de ,1959
"
-

27

45.3'62 - Decreto de 7 de julho
de 1959 - Dispõe sôbre as medidas necessárias ao aproveitamento de vales úmidos no
Estado de Sergipe, com o de- '
senvolvimento da agricultura
nas áreas dos rios São Francisco, Sergipe',
Vaza Barris,
IMan'gue Sêco e Japaratuba.
- Publicado no D."· O. de 9 de
julho de 1959

28

Decreto de '7 de julho
de 1959 Dispõe sôbre as
medidas necessárias ao desenvolvimento do cultivo de forrageíra, especialmente a algaroba no Nordeste e dá outras providências. Publicado no D. O. de 9 de julho
de 1959.

29

46.364 - Decreto de 7 de julho
de 195>9 Dispõe sôbre a
a construção de urna rêde de
armazéns e silos no Estado
de Sergipe. - Publicado no
D. O. de 9' de julho de 1959..

3:)

4S .363 -

'!Decreto de 7 de julho
de 1959 Dispõe sôbre as
medidas necessárias ao desenvolvimento da criação de gado
e da indústria leiteira, nos
Municípios de São Bento do
Una, Belo - Jardim, Sanharó,
Pesqueira, Arco Verde, Pedra,
Buique,
G2oranhuns, POGão,
Bom
Conselho e Alagoínha,
no :Csü'.do de Pernambuco. Publicado no D. O. de 9 de
julho de 1959 ..... . . . . . . . . .

4'6.365 -

31

aproveitamento eeonómíco do
Vale do Rio Carás, no CaririCearense. Publicado no
19~19..

Decreto de 7 de julho
de 195-9 - Dispõe sôbre o plano de aproveítamento da bacia hidrográfica do Rio Mamanguape, no Estado da Pa-'
raíba, visando à exploração
agronecuãría e assistência às
emprêsas agrícolas do vale. Publicado no ~:. O.' de 9 de
julho de :1.9-5,9

y

Págs.
46.3-58 - Decreto de 7 de julho
de 195,9 - Dispõe sôbre a valorização econômica e social
do vale do Rio Jaguaribe, no
Estado do Ceará. Publicado no D. O. de 9, de julho de 1~59 . . ......'..... .
34
46. :3B9 - Decreto de 7 de julho
de 1959 Dispõe sôbre as
medidas necessárias ao. aproveitamento do vale do Rio Pajeú, no Estado de Pernambuco. - Publicado no D. O.
de 9 de julho de ,1959
35

46.370 - Decreto de 7 de julho
de 1959 - Dispõe sôbre experíência-pílôto de colonização no Estado- do Maranhão.
- Publicado no In:. .o. de 9
de julho de 1959

3'{)

46.371 - Decreto de 7 de julho
de 195,9 Dispõe sôbre as
medidas
necessárias à recuperação do vale do Marituba, no ~tado de Alagoas, edá outras providências.
Publicado no D. O. de 9 de
julho de 1959

37

4'8.3"72 - Decreto de I] de julho
de 1959 Dísnõe sôbre o
aproveitamento de vales úmidos Cio :.Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências. - Publicado no D.
O. de '9 de julho de 1959......

38

4t>.373 - Decreto de 7 de julho
de 1959 Dispõe sôbre o

46.36'6 - Decreto de 7 de julho
de 1959 Dísnõe sôbre o

D. O. de 9 de julho de

ExECUTIVO,

32

46.36.7 -

anroveítamento da bacia hidrográfíca do Rio Acaraú, no
Estado do Ceará. para fomento da pecuáría leiteira e cultura Cie forrag eiras , - Publicado no D. O. de 9 de julho de
1959 . . .

3,9

4'3.37-1 - Decreto de 7 de julho
de 1~59 Dispõe sôore as
medidas necessárias ao desenvolvimento
econômico-social
do Nordeste de Minas Gerais,
incluído no Po!ír;ono das Sê..
cas. - Publicado no D. O.
de 9 de julho de 1959 ......

40

46.375 - Decreto de 7 de julho
1959 ..:...- Constitui GruDO de
Trabalho cem a f inalidade de
estudar e planejar 'as medidas

de

33

necessárias ao aproveítamen-
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Págs.

to das águas do Rio Sao Fran·
cisco para irrigação da zona
compreendida no polígono das
Sêcas no Estado de Alagoas.
- Publicado no D. O. de 9
de julho de 1959Decreto de 7 de julho
de 19Ee - Constitui Grupo de
Trabalho com a finalidade de
estudar e planejar o financiamento e a execução de
programa de educação de base
no Nordeste, utilizando a radiodifusão. Publicado no
!DI. O. de 9 de julho de 1959..

41

46.37'6 -

um

46.377 - Decreto de 7 de julho
de 19<1'9 - Dispõe sôbre a execuçâo de um programa de
educação de base para o Es~
tado de Sergipe, através da
.radíodífusâo. - Publicado no
D. O. de 9 de julho ae 1959.
46.378 - Decreto de 7 de julho
, de 1959 -, Dispõe sôbre um
programa de educação de base
para a zona Norte do Estado
de Alagoas. - Publicado no
D. O. de e de julho de ·1959.
4ô.379, - Decreto de 7 de julho
de 1959' - Constitui Grupo de
Trabalho com a finalidade de
elaborar e pôr em execução
um programa de' fomento ao
a:rtesanato rural, no Estado
do Rio Grande do Norte. :Publicado no' D. O. de 9 de
julho de 1959
,46 .3&'Ül - 'Decreto de 7' de julho
de 1959 - Constitui Grupo de
·'11·abalho com a finalidade de
estudar, planejar e executar
um programa do treinamento
de dirigentes e líderes cooperatívístas, no Estado do Maranhão. - Publicado no D. O.
de 9 de julho de 1959. ~ . . . . . .
46.381 - Decreto de 7 de julho
1959 - Modifica e amplia
o Decreto n 9 39.292, de 1 de
junho' de 1956, que dispõe sôbre a instalação de Postos
de Migração nos Estados de
Pernambuco, Sergipe e Bahia.
- Publicado no D. O. de 9
de julho de ,W59 .-••• '......

42

46.383 - Decreto de 7 de julho
de 1'959 - Autoriza a execução
de obras de saneamento na
cidade de Natal, Capital do
:Rio Grande do Norte. - Publicado no D. O. de 9 de julho de 1959 ..... . . . . . . . . . . .

Decreto de 7 de julho
de 1959 Dispõe sôbre as
medidas necessárias ao máximo aproveitamento do vale do
Rio Brumado e sua área de
influência. Publicado no
D. O. de 9 de julho de 1959
46.385 - Decreto de 7 de julhO
de '10959 Dispõe sôbre a
constituição de um Grupo de
Trabalho para planejar e executar uma campanhía de educacâo e saúde nas áreas suburbana e rural de Teresina
e municípícs vizinhos. - Pu-'
blícado no D. O. de 9 de julho de i1959 • . . • . . • • . . . . . . .

4S

46.'384 4Z

43

44

45

de

4$ .382 - Decreto I de 7 de julho
de 1959 - Constitui Grupo de

Págs.
Trabalho com a finalidade "de
'projetar e executar a, transformação das atuais hospedadarias de migrante, localizadas, nas capitais dos Estados
do Ceará, Pará e Amazonas,
em hospedarias sediadas na
zona rural, sem prejuízo dos
atuais programas de colonização. - Publicado no D. O.
de 9 de julho de 1959 .... ','"
47

46

4ti .38B - Decreto de 7 de julho
de 1959 - Dispõe sôbre -a coordenacâo dos
trabalhos a
que se referem os decretos
resultantes dos Encontros dos
Bispos do Nordeste. - Publicado no D. O. de -9 de julho de 1959 ..... . . . . . . . . . . .
41Ô .387 - Decreto de 7 de julho
de 1959 - Altera o Decreto
n<? 4'5.195, de 31 de dezembro
de 1958. - Publicado no D.
O. de 7 de julho de .195-9....
4'6.388 - Decreto de 7 de julho
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,O. de 7 de Iulho de 1il"5<9....
46.'389 - Decreto de 8 de julho
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do Patrimônio
da União a.
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situadas no lI? Sub distrito do
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_ Publicado no D. a. de
10 de julho de 19,59 •.•.....
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)no D. O. de 8, de julho de
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4fL391 - Decreto de 8 de julho
de 1959 - Abre, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$
'5.G'GO.Ü'C~Q',".)J, a
que alude o
§ 2,9 do art. 79 da Lei número 3.42:6, de 110 de julho de
195,3. Publicado no D.a.
de 8 de julho de 1959
.
46 . 392 - Decreto de S de julho
de 1,959 - CRegul2.menta a restituição do Imnôsto único sôbre Energia Eiétl'ica, prevista
110 § 2 9 do art. 4? da Lei número 2.308, de 31 de agôsto
de 1954. - Publicaco no D.
O. de la de julho de 195D....
416.393 - Decreto de 8 de julho
de 1959, - Autoriza o Mmistro de Estado dos Negócios da
da Agricultura a alterar as
especificações para classificação e fiscalização da exportação da banana anã ou nanica. - Publicado no D. a.
de 8 de julho de 1959
.
4.'6.394, - Decreto de .a de julho
de 1959 - Suprime cargo extinto. - Publicado no D. O,
.
de 3 de julho de 1959
4'3.32'5 - Decreto de 8, de julho
de 1B59 Autoriza a execução de serviços em Fortaleza, Estado do Ceará. - Publicado no D. a. de '8 de
julho de W~19 R,etificado
no D. a. de 10 de julho de
1959 . . . '
.
46. 3!fê· - Decreto de 9 de julho
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à Rádio 'Cultur.S', de Sergipe
S. A. para ínstalar uma estação radiodifusora. - Publicado no D. a. de 9 de julho
de 1959
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46.397 -Decreto de 9 de julho
de 1959 - Declara de unncade pública a Santa Casa de
Misericórdia do Rio de Janeíro, com sede no Distrito
Federal. _. Publicado no D.
a . de 117 de julho de 19'59...
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Misericórdia, de Barbacena",
com sede em Barbacena, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O . .de 17 de
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46.399 - Decreto de 10 de julho
de 1959 - Renova a concessão
de suprimento. Publicado
110 D. O. de 10 de julho ele
.1'959
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43.480 - Decreto de 10 de julho
de 1959 -- Aprova o Orçamento do Instituto Nacional
de Imigração e Colonização e
dá outras
providências.Publicado no D. O. de 13
de julho de 'il9'S9 - Retificado no D. O. de 15- de julho
de 1959.
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Decreto de 10 de Julho
de 1!J59 Retifica e altera
o Decreto n? 38.673, de 27 de
janeiro de 195'5, retírícado pelo

415.4.01 -

Decreto n Q 38.966, de 3 ele
abril de 195ê . Publicado
no D. a. de :13 de julho de
1959
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54 - 46.402 ---' Decreto de 11 ele julho
de 1959 - Aprova o R,egulamento do Departamento Geral do Pessoal (DGF).
Publicado no D. a. de 17 de
55
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4;6.4.03 - Decreto de 11 de julho de 1959 - Altera os artigos 4° e 18· do ReGulamento
da Diretoria de Subsistência,
aprovado pelo
Decreto número 45.47'0', de 20'S de fevereí1'0 . de 1959 . Publicado no
5,5.
D. a. de 17 de julho de 1059.
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Decreto de 13 de julho de 1959 - Altera a rotação
do Ministério da V'iacão e
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46.412 - Decreto de 13 de julho de 1'959 Concede à
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ID. o. de 17 de julho de
1959

•. ... . . . . . . . . .. .
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Publicado no D. O. de 29 de
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introduzidas nos Estatutos da
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.
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Fundo Fed.eral de Eletrificacação. - Publicado no D. O.
de 13 de julho de 1959 - Retificado no D. O. de 27 de julho de 1959
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4,6.':!!lO - Decreto de 13 de julho de 1959 - Aprova altera-

ções introduzidas nos Estatutos da The Northern Assurance Company Limited. Publicado no D. O. de 11 de
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do Ministério da Fazenda. Publicado no D. O. de 13 de
jtilho de 1959
.
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1959 - Dá nova redacâo
Art. J.9 do Decreto núme4G.124, de 2S de maio de
1959. - Publicado no D.
O. de 13 de julho de 195\}
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.
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julho de 1959
46 .42,1 - Decreto de 14 de julho
de 1959 - Transfere sem
aumento de despesa cargo isolado da Diretoria da Despesa
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menciona, si tuado na Avenida:
Henrioue Valadares, Distrito
Federal. - Publicado no D.
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46.427 - Decreto de 14 de julho de 1959 - Aprova o Regulamento para o Instituto
de Pesquisas da Marinha. Publicado no D. O. de 16 de
julho de 1959
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de Janeiro. - Publicado no
D. O. de 16 de julho' de 1959
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45.429 - Decreto de 14 de julho de 1959 - Aprova, o Regulamento para o Fundo Naval. - Publicado no D. O.
de 16 de julho de 1959......
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,01'S 3.750,.O'~IO.Gi:Jüt.JD para
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1959
' . .. .. .. . .
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aumento de despesa, as Tabelas Numéricas Flmeciais de
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D, O. de 14 de setembro de
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Paulo. - Publicado no D. O.
de 23 de julho de 1'9'59'......

46.441 - ' Decreto de ·18 de julho de 19'59 - Renova a
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'Departamento Nacional de
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Contra as Sêcas, da, área de
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de Tauá, Estado do Ceará. Publicado no D. O. de 23 de
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da Justiça e Negócios Interiores: - :Publicado no D. O.
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(puiJJ.ljc:a;do no
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135
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136
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brasüeíro Hugo
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Ide Santa ~ler:eaa.) Est8.Jdo do,
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no D.

Santo. Publicado
O. de 23 de julho

de 19:59
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- SIFlRI'EL - autorização :I1ara
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lbJmsileh,a Sebastrana oanem'
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Ide 1959 - Autoüza Inez Baãassa Si1Jvetra, a comprar peldinas precíosas . - . Publicado
no D. O. 'de 23 de íulho de
1959
:........
46 . ~69 - Decreto ide 2() de julho

do da Bahia. - Publícarío no
D. O. 'de 23 de ju!Iho J.e 19-59.
'±ô.47!2 - Decreto de 20 de julho
de 1959' _. AIU!torilla o Servico do iP.a-tl'.imônio da Uníâo a
aceídar a doação do, terreno
que mencíorua, síruado no
(Mrun,iOJ1Pto rdJe Gu.anhães, 11/0
Estado
de
Minas
Gerais,
- Pu'blilcialdo no D. O. de 23
ide JWho de 1959
46.473' - Decreto de 20 de julho
de 1959 - Autoriza o Serviço
ido PJaJtrirrnÔll1io 'da União a
aceítae a doação do' terreno
lMluiniic.í~li!o

A,utori2J3J o Servi-

'ÇO do Patrimônío da Uniã,o a
alceiJtaJr a doação do terreno
que menciona, situado no M.. .l mícípío de ParaolP'e!ba, no EsftaJdjo de Minas Gerais. -. PuílJOO3Jeto no D. O. de 25 de ju-

1'959

aceitar a. doação do terreno
Ç'Ule menciona, situado no Mnnícrpío do 8a'waJdor, no Esta-

que

4'6.46'5 -'[}e'CI1eto de 20 de julho
- Ide 1959 -

P'ágs.
45.47'1' - Decreto 'de 20 ,de julho
Id.:e 1959 - A,urtoriza o Serwiço
Ido PaJtrimônio 'da Urnâo a

";E'olÍiCi

145

neração a pesquisar argila. re-

147

no PODER

ATOS
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EXECUTIVO

Págs.

?ágs.

tratáría no município de Betím, Estado de ]\![inas Gerais. - Publicado no D. O.
de 24 de julho de 19-59'.. ',' . .
46.479 - Decreto de 2·,(} de julho de 1959 - Renova o Decreto n Q 40.9-59, de 14 de fevereiro de 1957. - Publicado
no D. a. de 24· de julho
de .1959 . , . ., . . . . . . . . . . . .
46.4BI~ Decreto de 20 de julho de 1959 - Concede à Indústria Brasileira de Mineração Ouro Branco Ltd3_., autorização para funcionar corno
emprêsa de mineração - Publicado no D. a. de 24 de
. julho de 1959

148

148

149

149

19M.

lho

de

~.484

-

lH59'

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

Decreto de 20 de julho de 1959 - Renova o Decreto nv 40.036,· de 2-0 de setembro de 1956 - Publicado
no D. O. de 24 de julho de
1959
4:6-.485 - Decreto de 20 de julho de 1959 - Renova o Decreto nº 40.'fl58, de 14 de revereiro de 1957" - Publicado no
D. O. de 24 de julho de
H}59

Decreto de 20 de juAutoriza o cidadão brasileiro José Trento
.a lavrar fluorita no município
de Tubarão, Estado de Santa
Catarina. - Publicado no D.
O. de 24 de julho de '-1J59~.

.15-2

416 A88 - Decreto de 2ü de julho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Sivert Francisco Bartholdy a lavrar diamante, ouro e quartzo no município de Diamantina, Estado de l'Linas Gerais. - Publicado no D. O • de 24' de
julho de 1959,..............

153

46.489 - 'Decreto de 2.1} de julho de ,1959 Concede à
Companhia de Tecidos Paulista autortzacão para funcionar
como emprêsa de mineração.
Publicado no D. O. de
21 de julho de 19,59

153

149

46.481 - Decreto de 2't} de julho de 1959 - Autoriza o ci-

dadão brasileiro Jl1lio Capua
a pesquisar conchas calcarias
no Distrito iFederal. - Publicado no D. a. de 24 de julho
de 1-959.
-4,6.482 - >Decreto de 20 de juIho de 195~ - Autoriza o cidadão brasileiro Nagib Abés
Ganem a pesquisar quartzo no
município de
Teófilo Otõni,
rEstado de Minas Gerais. Publícadn no D. a. de 24 de
julho de 1959
-,
.
~~.483 Decreto de 20 de julho de 1959 - Altera o artigo
llJ do Decreto n 9 28.282, de
21 de junho de 1
- Pu.. .
blicado no D-. a. de 24 de ju-

46.487 - Decreto de 20 de julho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro José Feliciano Baptista Neto a pesquisar
mármore no município de Corumbá,
.E-stado
de
Mato
Grosso. - Publicado no D.
O. de 24 de jullio de 1959'..

150

1'5l

4S.490 - Decreto de 20 de julho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Zenon
Henrique Fridberg a pesquisar fluorita no município de
Tubarão, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D.a,
de 24 de julho de 1959 .. ,...
46.491 - Decreto de 2.0 de julho de 1959 - Concede à oía.:
Cearense de' Cimento Portland
autorização para
funcionar
como empresa de mineração.
Publicado no D. O.' de
24 de julho de 1959
46 ;492 - Decreto de 20 de julho de 1959 - Renova o Decreto nl? 39.991, de 13 de setembro de 195,6. :- Publicado
no D. a. de 24 de julho de
1959

154

154

1,54

46.493 - Decreto de 20 de julho de 1959 - Autoriza o cídadão brasileiro JOsé América

,151

4ô .48'{} -

lho de 1959 -

a pesquisar fluorita no município de Orleães, Estado de
Santa Catarina. - Publicado
no D. O. de 24 de julho de

rsss

151

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

Decreto de 20 de ju-lho de 1959 - Renova o Decreto nl) 4().464, de 3 de dezembro de H1'56. - Publicado

4:6.494 -

155
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Págs,

Págs.
no D. O. de 24 de julho de
1959.

.

46.501 -

.

Decreto de 20 de julho de 1959 - Concede à Minérios São Pedro Limitada
autorização para
funcionar
como emprêsa de míneracão.
Publicado no 'D. O. ~ de
24 de julho de 19~<9 .......••
156
4&.496 - Decreto de 2G de julho de lS'39 - Autoriza o cídadão brasíleíro Oscar lRufino
de Oliveira a pesquisar caulim, no _ município . e Estado
de São - Paulo. Publicado
no D. O. de 24 de julho de156
195.g. , . • .•.••......... , .••
46 .495 -

46,497 - Decreto de 20 de julho de 1959 Transfere - do

Govêl'no de :Estado do 'Paraná para a Companhia Paranaense de Energia Elátrica a
concessão para a produção e
fornecimento de energia elétrica ao município de Paranaguá, Estado do Paraná. Publicado no D. O. de 20
de julho de ·1959
, .•.. ,
Decreto de 2:0 de [ulho de 1959 - outorga a Centrais Elétricas Matogrossenses
S _ A. concessão para o aproveitamento de energia hidráulica da cachoeira São 'Domingos, no rio São Domingos. no distrito' sede do
município de Torixoreu, Estado de Mato Grosso . - Publicado no D. O. de 24 de
julho de - 195-9
'
.

157

157

.companhia Energia Elétrica
da Bahia a construir linhas de

158

- Decreto de 21) de julho àe 1959 Autoriza a
Companhia Nacional de Alcalis a instalar, para uso exclusivo, uma usina termelétríca no Arraial do Cabo. distrito do município de Gabo Frio,
-Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D. O. de 24 de
...........• ,'

159

1~()

Decreto de 20 de julho de 1959 - outorga à Prefeitura Municipal de Itapagé,
:}$tado do 'Ceará, concessão
para distribuir energia elétrica. - Publicado ,no D. O .
de 25, de julho de Hl5H......

iso

4.-6 .-5ü~ - Decreto de 20 de [ulho de 1959 - Transfere de

.161

Decreto de 2~a de julho de 1959 - Autor"iza a Sociedade Brasileira C-arbonÍfe~
ra Prog'l'8SS0 Ltda. a· lavrar
carvão mineral no município
de Críciúma, Estado de Santa
Catarina. Publicado no
D, O. de 24 de julho de

4'6. p05 -

W59

,

161

Decreto de 20 de julho de 1959 Autoriza a
Companhia Brasileira de Alumínio a pesquisar bauxita no
município de Poços de - Ca1das, ffiistado de Minas Ge~
raís. - Publicàdo no D. O.
de 24 de julho de 1959......

, .-

.162

46.'5'Ü6 -

45,50~}

lQ-fiQ

,

Decreto de 2:) de julho de 19-59 Autoriza a
Companhia Caldense de Eletricidade a ampliar suas instalações hidrelétricas. ~ Publicado no D. O . de 24 de
julho de 1959

a

de

OI"

1959
46.502 -

rBdmundo de Souza Franco
\ para a Companhia Luz e Fôrça Ipuiuna S. A.
concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica- no distrito de 'Ipuiuna,
Município de Santa Rita de
Caldas, Estado de Minas Gerais. - publicado no D. O.
de 25- de julho de 195ff . ,- , . , :

46.499 ' - Decreto de 20
julho de 195-9 Autoriza a

il11ho

lho de 1959- Transfere do
Govêrno do Estado de Mato
Grosso para a Centrais Elé-'
tricas Matogrossenses S . A,
(GEJ."Vl:AT) as concessões para
'a produção e rornecímento de
energia elétrica aos municípios de
Corumbá, Campo
Grande e Aquidauana no reterido Estado. - Publicado no
D. O. de 24 de julho de

4ti ,503 -

48.498 -

transmissão e uma subestacão
abaixador a . Publicado ~ no
'J):. - O. de 241 de· julho de
195-9 .

Decreto- de 20 de ju-

159

Decreto de 2Q de julho de 1959 - Autoriza o cí-

46.501" -
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Págs.
dadâo
brasileiro
Eufrásto
Abrantes
Pêgo a pesquisar
mica no. município de M2·1a-

:Rágs.

45.-514

lho de 19: 19 Torna sem
efeito o Decreto n 9 4-6.4:21, de
14 de julho' de 19'39, - Publicado no D. O. de 23 de ju-

cacheta; Estado
de lvrinas
Gerais. - Publicado no D.
~4

O. de
46. ZIOS -

de julho de ,19-59'....

Hi3

Decreto de 20 de ju-

de

1ô4

46.5'09 - j]ccrG'~o de 21 de julho dê 1959 - Sup~'ir!1e cargo
extinto. - Publtcado no D,
O. de 21 de julho' de H)5D.,

1u7

/~G.

510 -- Decreto de 21 de julho de 18Ei9 ~- DiSDfJe' SÔbt8 a
Ta~1eIcu Numérica - de " 2:':;'-;1'8.-

do Ins-'
Anosentadoráa e
l:JuO.' de 22 de

Reproe.tl.~'~.;.c.o

1959 -

no D. O. de 23 de julho de
1959

45.511 -

lho de

167

Decreto de 21 ele jl).l[,C~

~

'I'abe18., ulÜC;J, de E;'~t).'!.,ml':;1.B
rárío-mensalísta do 1>/~j':'.ist~
rio das Relaçõe;:,; Exteriores.
a Tabel8, Numérlc;.::..· ESDecI9.1
de Extl'an1.:'f<.1 erárío-m 8:i1S?}i;;; ta
da Sec.retaria de Esiaé~o elo

mesmo Nii.nistér.i.o,

4<3.512 -

Iha de

&

&

~

&

&

•

•

•

..

2G

I6

gulamento' da,
Comissão c1.e
}'1:a,rinha Me1'cD,Íltc, . baixado

pelo Decreto nO 7.2-28, de 11

de setembro de ·18'U. - FL~
O. de 27 de
. ......

-4.<;.513 - Decreto de 23 de julho de 1959 - Declara sem
efeito o Decreto n 9 4:6.4-01, de
lí) de julho de 195-:1. Publicado no D. O, de 23 de
j ulho de IS39
.

222

ti:~lcs que anenciona , sibuado
no Distrito Federal. - Puju~·

,.

julho de 1859 .... _... ...... ..
48 .:5'19 - Dt:(;1'2tO {1-3" 24 d'e julho

D·ecl'eto de 21 de juH?59 ~ P,;'cCI'U o 1'2-

blicadc no D.
julho' de 195D

Ta :;', adquirín-, em ta ansferénda de atoramento, fração ídea;
-C,{) dcmínío úti'l do terreno de
:alc.res:~hio Ide
,ma,ri,nha C!U:e'
menciona, no IDistri,to Fe-,

222

1t'7,::a o fim' que ·é'..'::,pelciJka.' r.?'JC-1j_~.Hdo no D. O. de '2'8 de

e d0, outras
&

221

4G,5'18 :..-. Decl'e,to dê 2,1 de íulho
. iô:e ,W5';:} Ab~e aio rvJ:i.nís··
,t5ric.~ ida Fa~!::;:rr:1a 10 IOr:&cl.i:to
'e'~'ps:ci'al de G!.'$' 7.4"0'8. ooo.oo,

provi6éncjas.
Publicado
no JJ. O. (le22 de j ~1111o de
1·S"5S .

de W59'
,...............
4.-6,'5'16 - Decreto de 24 de julho
ide 195-9 - Autoríza estramgeí-

,b~k,3.,do no D. O. de 28 doe
l,llO de 12:59
,

na

.'ll1i~::r~:pOI·a

E9taid,o do Paraná. Putblicaldo no D. O,. de ,24 de julho

46.5'17 - D2 Ic;re.to d'e 24 de julho
de 19!5~l Au.tcriza estmi~1-·
f;'2i,r.a aaJc1Quü'iT, eanka.nsí'e'l';ê:nici.a de BlforalIll'ento, f1ra.ção
iid eal do dcm inio útil do tôL}"211.") {l~ marinha e d·e 2-cre:;:.-

Ol~t~';.-s ~p-l~ovidsll~ia~ ~<,

de

220

Ideral}. - Publicado no D. O.
.de 28 de julho ·e.-e ·19:59, ....

lV\.2~'-salisk.

Pensões dos -1~:;n'Pl'e~~·8.dos em
Transportes e ·....a ..C·as e c16,
julho

1953

J:e:~:g,S, no distaito de JBJcia,ba,
rnurrícúpio "de Pl'lidentõpo]is,

de
baia de G:lanabara. .; Fe~)1i
cada no D. O. de 2-:} de j "'.El0
de 1259

blíeado no D.

de

energia :bi·jrflul7.ca de dois desníveis existeritcs no rio M:z,l'-

trunsporte
passageiros e cargas na

numeráiío
tltuto de

lho

46.5>1:5 - Decreto de 24 de julho
Ide lt3'59 - Outorga a Hmã:os
o:vraia S, A. concessão para a.
aproveitamento progressivo da,

lho de 1!}5'0 -Declara de
utílídcde pública, para, desapro:c~d~~ç8.o, os bens a que se
retere, destinados à operação

dos serviços

Decreto de 23 de ju-

219

(de Hl59 -

222

:tl:e'.,coga o DeC'retl)

n.°J.D. C,57. de 2'3 de jülho de
j g'l.. 2. Puhhc8. ldo no D. O.
de 2-8 de j,u:lho de 1959 .... , '1S.,5,'20 - De~n~to {-lê 27 de julho
!d'~ 19:':9 RenC'vaa· 'deda.raÇãOe'2 utiljija>:ie "púb~i-cla a Que
se refere o Decreto n.? 30,771,
de 24 de ab-il de 19i5:Z, para,
fÍ'!B de des2.lp~'C(pri'8.,çã:o, pelo
[D:::p~l"·ta.mer.t.o
N2./Ci'ona.l
de

Obras ,Oont1'a a's Secas, da.
área de te11r en o situada na
T!!ThllIlídep'io de A-n?,'ioo'S, E-.3Jtado
do Ri(1 Gr.2cn1d e do Norte.
:Pu.íbIi.c:a.do n-o D. O. de ~9- d e
ju~ho de 1959
,
, .. ,

2m

_-J

220

223
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Págs.

cessão para. dístrfbuír energia

46. '5211 - Decreto d-e 27 de jru1ho
de 1.g,5~) - Oiztorge à Muxfeld,t. _
[Mjal1:,in & Comp:mhía oonce.5-<

elétrica no dístríto de Sa,nta.
lOJ.:am, .município de POl"ciJúnoula, E&ta.!d'o do Rio de Ja~

são 'Pia,r,a o aprovertarm'ento de

energia

hidráulíce,

de

rreíro . os bens ,e instalações
que constttuem o acervo per~ente ao 1JU'im1tiJvo conces-

urr-a

queda existente no rio Ligei-

ro. distrito de Ibiaçá, município de ,Sananduv-a. .Estado do
Rio Gr-a;nlde do Sul. - Publi-.
eado no D. O. de 2~ de julho
d:e 1959
46.:522 - .Decreto de 27 de julho
de 1.959 - kbre ao MiJnist:ério
da "saú'de o crédíto espeeial de
o-s 10.000.000',00, ~r.a. OCO".C\!."el'
ao pa~arnentode equ]pamne~
ito forrrecído 210 H-oSlP1taJl de
[Psic<JI1}atas do Rio Grande do
lNio.rte. - Puibl,i'caido no D. O.
de 27 de j.uJlho de 1959
. 46.523 - Decreto de 27 de julho
de 1959 - RJetilfilca a, Tabela.
de PessoaJl do Icrlst1ttuo Na.o.' o • o • • • • • .. .. •

..

• • •

eíonal de Pesquisas da Amazônia, e dá outras provídênmas. - Publíeado no D. O.
de 27 de Julho de '119

159

.....

223

22"4

de 29 de juJiho de
o ','

46.-525: - Decreto de 27 de julh!l
d!e 19'59 - .Mn'Pl1a a zona d'9
fornecimento da Companhia
:BauJista de Fôr~ e Luz. lPuíb1i'caJdo no D. O. de 29 d~
jill!l!h:o de 1959
48 .526 - Decreto de 27 de ju~ho
de 1959 - Declara doe 'UltiliIdaJde púibliloa as áreas de ter-

!died'ário -

224

-2'26

d'e Hl59 -

Desvirrl'CuJl.a da oon-

Tribunal J:<'eder.:Jr~
>O médtto espe7 ..277.-091,50 (soem

ll1liThões, duzentos e setenta e
sete m:iJl, noventa e um cruzeiros e cinqüenta centavos)
!para o fim que eswecttiJ0a. 1PUIbJ.iJc2Jd,0 no D. O •. de 30 de
o • o

22fr

46.'530 - Decreto de 30 de julho
1de 1.95-9 ---- AoJltera, sem aJUmento de despesa, o Qumdro
,Iél.'o Pess'oa;l d-a Oatxa Econômíca Federa! do Rio Grande do Siuü, e dá outras prGVÍ.-·
dêncías. - Pu'blilcad'Ü no Diá-

~

rio Oficial de 30 de julho de
'1-959 . iRetitficaldo lnO Dió.rio Oficial dé 3'1 de jU:1ho de
!1969
_. . .

2·28'

46 .00'1 - Door:eto de 30 de j~l1ho
de Hl59 Audoríza a Rêde
Ferr(}'Viária F8Id0r'aJl S. A . ~

tu'tiar uma sulbsildiária destin-a-

ld!a a coitllilUnlia:' e operar um

sistema nacíonal de armazéns
geNtis. f,r~goríf.i{)oo e silos. -

lPuib1icaJdo no D., O. de 30 de
ju.lfho de 19<59
46.5~2 - Uooreto de ao de julho
de 19'59 - Autoríea o Banco
lNiB!ei1cm'all de Desenvolvimento

230'

E0onômLco a tornar ações dai
iCe-nÍlI"ais Jmlétri.ca.s de Minas

no

D. O. de 29 de julho de 19-59
46.527 - Decreto de 2/l de julho

c-s

juiliho de 1i1'59

,'br-o de HH5-3, e amtoríza a promover a. d-esmprqptrla.ção das
PubliicaJdo

46.-52.9 - Decreto de SI) de juUho
Ide HJ59 - Alhre ao Poder JU-

dai de

ras destinadas às instalações
da usina, a bacia de acumulação e obras de proteção da
bacia do aproveitamento hidrelétrico de 'Ribeirão do S:rrzedo, no Distrito de Sarzedo,
Município de Betím, no Estado
de Minas Gerais, cuja concessão foi outorgada ao Sr. Hamleto Magnavaca. em Decreto
n9 34A)i52', de 1'8' de novem-

mesmas.

228"-

de RecWl'\Sos -

Decr-et'o de 27 de julho
Ide 19'59 - Autoriza 'o oovêrno do Es:ta>d'O de SâJo Pau-lo a'
rlerirv.a.r lP,a.ra o r-ese.w.a.tório
BBjings as águas do rio Ca-rpirv:aTi-:Monos.
Publicada: '
o_

227:

46.õ2'8 - Decreto dê ,29 de juilho
de 1959 - Tra.n&fer-e sem auenento de despesa flllnçã:o da.
Ta;bela Únh:~a de ExJtramumelI'"áxio Merusalis-ba. do Milni.s;tério
ida Agu-iculbura, paira idênrtiC:aJ
taJ'bela do Ministério da Fa.zenida , - Pubhcado no D. O.
de 30 de julho de '19'S9 ... " 0 '

1

46.!5Z4 -

no D. O
19&9 . .

síonárto.
ll?:ll'bli1caJdo no
D. O., de 29 de ju!lího de 19 59 .

226.

Gerais S. A., à conta do Fun-, .
do Fed'eml de Eletrificação.
- 'P!u:b1icado no D.. O. de S()
de julho de 1959. -- Rettfiea.~~ no D. O. de 3'1 de julho
de 1'959

~3();'

xvn
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Págs.
Decreto de 31 de julho
ide 1959 - Aore ao Ministério
da Saúde o crédito eSlpeciM de14.()0{).OOO,OO. destinado à

de

o-s

de 1959 ."

cobertura do défic'l,t dia. Saal\taJ Casa de Mise.l'loordia. de
SantoG, Estaido. de São Pau-

ao. - Pu:blit:ado no D.
Ide 1 de agôsto de 1959

', . . . . . . . . .

23'5

Decreto de 3 de agõsto
de 1959 - Arutoriza o runcíomaanento do curso de odo!l-'
rf;o}ogia da PaJcul1ldaJele de Fau'-J
mácia e Odontologi'a de Sio

46 .1540 -

O.'

2311

4i6 .6'3'4 -

Dooreto de 31, de juhhl()l
Ide 1959 - Autoriza, o Banc«
N,a;cionaJl do DeseIWommenuo

José dos
Ide 1959

231

23!1

ro!aJria os .MliJ.i,tares Idl3.'AJE(['o...
nãuettca C,RUMIAlER). Pu'blícado no D. O. de 311 de jU

2312

nade públtca

para. desapropriação terrenos necessários à

I2ImJpliaç5Jctda E.9co.J'a Prepa-.
ratõria de OaJdetes do Ar. em
Baobacena (M. G . ). - P!lJblieado no D. a. de :tI de julho de 1959. - Retificado no
D. a. de 5 de agôsto de j 959

2~

46,53:8 - Decreto de 3:1 de Julho
ide 1959 Aprova tabela de
(pessoaJ. pago à conta de dotação específica, sujeito à Legíslação 'Dr.2Jba'1h.Wta. pata suprir as necessidades dos Núcleos Oolorríaís de Rio Bonito.
Pio XLI e Gurguéía, mantadoe; pelo Insttr.uro Nacional de
Jinügração e 'Ookmízacão e resnltantes do I Encontro dos
Bispos do Nordeste. I"'.1ibliJc'ad'O no D. O. de 31 de
julho de .L959. RetiEca.do
mo D. O de 5 de agôsto de

11959 ...•...•........•........
46.5(39 - Decreto de 1 de agôsto
(de 1959 - Ahre ao Tríbunal
ide Contas 'Ocr-édito especial'

Publioa-

"'.............

46. $411 - Decreto de 3 de aJgômo
'de Hl69 .Aí1teMi o Decreto
n. o 45. 363, de 2,9 de j<mem.")
de 1959 - PuibliiCaJdo no Diário O ticuü de 3 de agõsso de
1$59
46.1542 - Decreto de 3 de agôsto
Ide 1959 - RetiJfic:a a reíacão

236

~36

de suoscritores a que se reamt~gQ 2.0 , do Decreto

!fere o

45.041, de 10 de dezem-bro de 19'58. - Publíeado no
D. O. de 1~ de agõsto de H~59.
- RJetiJficaJelo no D. O. de 14
de agõsto de .1~59 .•........
tn,O

- Decreto de 4 de agôsto
de 1959 - Thecoo:1Jheoe -a oonfederação Nacional dos TrarbalhrudOil'es em EIrnlt>rêsas dle
rCir€ldito.
!P:uiblilcaJd'O 1Il{)
D. O. de' 5 de agôsto de 19·59
4!6 .'544 - Decreto de 5 de agôsto
'de 1%9 - Dispõe sôbre a execução dos serviços no Insti-'
·t1.JJto de Pesquisas R()Idorviáiri'aSl

237

4.{;.:5'43:

'

de 1959
46 .'5'37 - Decreto de 311 de julho
Ide 19'59 Declama de u tili'"
;,th'O

~'OiS. -

do no D. O. de 3 de agôsto

Econôrmi'OO a tornar ações da;

Oentrais ElétriJc:as do Río das
Conta-s S. A., à conta do
Fundo Federa1 de E1.etrifilCa-<
cão. - Publícado no D. O.
tle 1" de agôsto de 1%9 .....
4{).'53,5 - Decreto de 31 de Julho
de 1959 Destaca, palra a
Base Aérea de Belém, umai
Seção de Aviôes do 2/10.,:)
Gp.Av. - Publicado no D.a.
de 31 de juJho de 1959- ....
46.536 - Decreto de 311 de julho
Id~ 19059 Mter.a ~ zedacâo
das alíneas a e c do art. 2'9 do
R;egTtlllànnento de U:niâormes
4

Pág5.
Cr$ 25 .ors .1320,00, paTâJ o
ifim que menciona. - Puib!li":'
eado no D. O. de 1 de agooto

46.'53~ ~

'(iIlPR), do CoThSi51ho N1acionaJ!
ide Pescutsas, ,e dá outras providências.
RulOli~aJdo
nl()
D. O. de 5 de agôsto de 19'59l

23-7

46 .5'4'4...A Drereto 'de 5 t:le
agôsto de 1%9 - ItnJclui nas
disposições do art. 1Q do DelCIl"eto 1ll.O 30.:955, de 7 de junho
de 1952, funções exercidas na
Oomíssão Ex€lootirva de Armazéns e Silos. - Puiba.roaJdo na
D. O. de 6 de agôsto de 195~

238

Decreto de 6, de agôsto de 1009 - Lndui funções
graiiJf,ilca>dl3.s no Ministério da
Jrustiça. .e Negócios Initerim-es,
e dá outras providências. Puiblica>do no D. O. de 8 de
agôsto de .1959 ....... ,......

238

46.

233

237
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46 .,546 - Dooreto de 6 de agôs-,
to de 1969 - AiLtera simibolJ1S
de frunções gll"3Iti1iiC3kias do Mi·-'
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Págs.
mistéric da Flazen5da. Pu ~
\blibaJdo i!10 D. O. de ,8 de
agôsto '{Ie 1959
,
".

239

IOr$

46.1541' - Decreto de 6 de agôs;to de 1959 - Concede à 50eíedade anôníma Bates Va;}ve
BaJg OOllp:oration or Brazil au-

torrzação

para

'239

46.548 - Decl'e-to d'e 7 de agôsco de 1959 - Ooncede à oorn-

••.. ,

, .......••. '

~O

IfOS

Gerais 1&1.l,toJ.'i'ZJg"ç.ã-o palra
-

a(pl'(}va os
Pu1Jllk~a~do

seus

mo

D. O. ide 8 ,de agôsto de 1!}59

242

240

46.'5'57 - Doere/co de :1'1 de .a~~Ô3
Ito de 1959 - Exti,ngue :0 Corisulado honorárío do Brasil, em
Letrcía,' Oolômoia.: --..:. . PUiD::ica-

46.'5:50 - ' Decreto ,de 7 de, agôs-'
,to de 1959' - Concede à So-

cíedade Navegação e Representações Srulm!orte Ltda., autorização para funcionar como
ernprêsa de .navsgacão de cabotagem Publicado no
D. O. de 7 de agôsto de H159.
- Reti·f.iJoojdo no D. O. de 19
Ide agôsto de 19'59

nístério da. A'61r!.Icu·1tua:a, o crédito especial de
.
/01'$ :5.OO(U)G~':JO, par,a .auxíili!ar a reaüzacão da, Festa da.
Uva e da EXiposiçãJo Ag'l':o-In·
dustri,a,l, .em Caxias do Sul,
E5í;ado do Rio Gra.rl!dc do SLl1.
- PuXolicado no i), O. de 20
de agôsto de 19:;'9 ..... ,....

lPanhi,a, Paramaense de SegutfuiIl'Ci'OnaT, .e

242

4'5.555 - De:creto ~d'e 1i1 de agôste de 1959 - Aore, pelo Mi-

4,$ .I.J'4!l - Decreto de 7 de agôsto de 1959' - Coneede à Oom-

a:Ysta-tu:tos.

46.-55'5 - Decreto de .10 de agôs!to de -lv.59 - Exclui das dis'Posições do pal'ág.r,í'.Ifo único
ro 45.363, de 29' doe janeiro
Ide 1959, despesa que meneioma. Publicado no D. O .
(d'e 11 de agôsto de 18.59 ....

Gerais autorízacão para run-

11959

2~

ido art. 9.° do Decreto núrue-

Bl~a:síli.a' Ide Seg'Ul'os'

eíonar -e aprova os seus EsI.taJtuJtos, - Pu~b1il:)afà.'o no Diário' Oficial de 8 de agôsto de
1'959. - Re:tifi~O.Jdo no Diário
Oficial 'de 21 de _ agôsto doe
US'59. Retiifioo"td-o no Diario Oficial de 27 d'e agôsto de

cní-

de 11 de agôsbo de 1939 .....

fll.1IlÓOna.T

iPanfrlia

9.314.'856,01) (J'l'Ove

!lJhões Lrezentos .e quatorze mil
oitocentos e cinqüenta e seis
cruzeiros), para o fim que específica. - PubiicéL(lo no Ei O,

continuar a

naR'epiÚblí\Ca.-Publicado no D, O. de 8 de
agôsto :de 1959 , .....•.. :....

46 .'554 - Decreto de 1'0 de agôs;to d'e 195-9 - Abre ao ~o'der
Judiciário, Superior rI'ribunal
Mmóa:r, o crédito especial de

do no D. O" de 20 de agôsto
de 19159

240

46.:5,51 - Decreto de 7 de 'ãgõs-,
to de 1959 - In:dui ftmçôes

46.55,8 -...:.. DeJC/ret.o de 1-1 de agôs-.
to de 19'39 - Oria o Consulado Prjvativo do' Brasil, em Lert:iJc.ia.1 Colómbia.. Pu>b;1icaido no D. O. de 20 de agósto
de 1!J,f)'9 "....................

243

243

19.11at1ficaJdas no Minis-térh do

Trabalho, Indústria e Oomórcío. Pulhlicald:o no D. O.
'de 1:2 de agôsto de 1~59 .. ,"

46.'.15·9 -" Decreto de 1J1 de aS-os~41

46.:5-52' - Decreto de 7 de agôsto de 1~59 - Abre alo Mímísté1I'10

das Relações ExJteriores o

Ol1éIdiito e&})'edal de
.
5. OM. 000-,00, pana o Hm
que especíríca. - Publrcadn

48.560 -

o-s

tod~e

no D. O. d-e 1,2 de agôsto de

1-959 , ~ .....•... , . ',' . . . . . . . . . •
4t).{;53 - Decreto d€ 10 de agôs. /to de l-9M - AlteTa o Reguãamento baixado C()Il1l o Deereto n.s 41. G96, de 7 de mar00. de Hl57.· Publicado no
D. O, de ,10 de agôsto de .1'959

to de 18'59 - Crra uma Em'baixada do . Bzasi] na Federa-ção da Mlalaía. - Publicado
'11-0 D. O. de 2{1 de agôsto de
19·59
,
"...

241

243

Decreto de1'l de a,g'ôs"

19,59 - AUel'.a o D2.\)~-e
te TI.o 26.335, d'él 1949 . ..-- Puiblki3J.1'O no D. O. de 20 de
agósto de 19059
,. ..'

243

De..e reto de 111 de agústo de 1959' - Revog:a, o Decreto .11.0 29.358, de 13 de
março de 109-5'1. - P,uíbliJcad:o
mo D. O. de 20 de agôsto de1959
".............

~14

4,6.5,61 -

241
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P,ágs.

Decreto de 11 de agôs·to Ide 1959 lAiUJtoriza. estram;g;eiT,Q a ,axtq'lü:rk, em transfetêncil2. de aforamento o do-

dáJg:ua d'eu{)mi!naIdJals illJfoernOl"
Fmmaça, e Rioml, tôdas sítua-

das no rio ltabaJpcana, entre
F.&1Jaldos do Rio de Ja.neiro
e Thpírito Santo. - Publicaido no D. O. d'e 13 de agõs-

mínio útíí

d~ fração ild'ea:l do
rtea:reno de marinna qrue rnendona, sütuaido no Distl"1,to Federal, PiUJb]i!oaidJo no Diário O iicuü de 20 de agôsto de

....................•....

ÚIS

to

244

46.563 - Decreto de 1'1, de agôs.to de 1959 - Auitorbza, a Co-'
missão do Vale do São Fl'a·n-'

cisco a aceítar a doaç.fi.o de
terreno onde deverá ser cvns-

tT'uildo um oampo de

})'D'USO,

no

munícípío de MO!l,tie AZUJ., no
EStaldo :de 'Mi,n;a,,-; Genaís, e a
ínstituícão de servidão.
Puibli'oaJd.o no D. O. de 20 de
a:g-ôst-o de H):5&"
.-....
46 .'E64·- Decreto de 11 de agósto de 19159 - Reconhece o Curso de Didática. da. FwcuLdade

Decreto deU de agôsto de 1959 - Al~o'VaJ allitel'ações intrctluzidi3.sj nos Es.ta,..
tutos, inclusive aumento do ca'Pital soci-al da OOLON'[tA,L' CCil1l1pa.n!üa NaJcto'[)jal de S€gmros Gel'.aJs. - 'Publi:oaido no
D. O. de 19 de agôsto de 1959
46.56,6 - Decreto de 1'1 d'e agôs-:
to de 1'95'9 - Concede à "AI-·
vorada-i
Com.panihiia NacioIDJa.:1 de Seg'l11"OS Ger.ais" autorízacão para f,uniCi-onarr ,e apro-

~'44

245

46.665 -

245

-«

va os seus Estatutos. ---..:. PuitYlibaJd:o

no -D. O" de

agôsto de 19:59. -

'20 de

R'€IUfi'c<lJdo

no D. O. de 2 de outubro de
1959
:
_
46.567 - Decreto de 112 de agôsto de ::'959 - Aru,toriza a liberação de crédito contddo no
P.];am.o de Economia para aUfly

•

245

Decreto de :112 de agôsTr.amsfere dai
'Corrnpalnhia de
EletriciJdarde
VaJe 'do litaibra(po:aJna' paa-a. o
G<wêmo do EstâJclü 'do Rio de

4Q . 5:68

-

to de 1959 -

Jaa:veir"o, ao concessão pa;r~ o
aprovestamento pTogressiJvo da.

247

nrooreto de 1'3 de agôs-

'to 'de 1959 - Anrtoriza o' S'erviço do Pl8..trimõni-o da Umiâo
l<1J aJce:Ltar ,a doação que fazem
o Es,taldo do Cea1"á e a Munidva:l~dialdie da Ci!dak:h~ de 01'8.teús, de terreno rrecessario ao

24,13

'lü .'57()1 - Dem:.eto de 1-8 de agõs'to de 1959 -.:.... ArUrtoriza o Pa-,

trímônío da União a aceitar
a doação de um terreno, na
iCi'diaídie de Ouro Prêto, Estado

de Minas Gerai!s, que faz a
MumicipaJid'ajde d-aqfl1el:1 cídade ao Mimistérfo da ouerra ,
- P.ulblilCa:dJo no p. O. .de 2;)
de agôsto de 19-59

248

46 .:57!1 - Decreto de 1'3 de agõs:to de 1&59 - A!urtoriz2. o Ser~,
víço do Pa.trimônio da União
a aceíbar a doação de terreno, necessário ao Mmístérío da;
Guer::r:a, . no Es.baldo do Paraná. - Publioado no D. O.
de 20 de agôsto de 1959 ....

248

46.572 - Decreto de 13 de agôsto de 1959 - Autoriza o Ministério da Aeronáutica a aceitar a doação de terrenos em
Uberaba (MG). Publica.do no D. O, de 20 de agôsto
de 1959

249

4~.573

-- I)ecreto de 13 de agôsto de '19'59 - Autoriza a Iibe-

ração de .crédito contido no
Plano de ,Economia pai'a apli-

car nas obras- de acesso' dos
aeroportos dos municípios de
Corumbá e Cuiabá
(Mato

ne..

car nas obras e aquísições
eessárías às unidades de aJpoiJa
à Fôrça Aérea Brasileira. Piublit.cado no D. O. de 21, de
agôsto de 1959

de Hl.59

46. :569 -

Mímístérío da Guer,r.a.. - Pu·'blkadiO no D. O . de 20 de
oa.gôsto de 1059

«íe Fflosofia de- São Luís do

[\1:ara.n:hãío. - -( Publíc..a kío no
D. O. dê 11 de agõsto de 1959

'Plágs.

emergía hifuáJuJi:ca .das cuenas

-46. '56'2 -

!1959

XIX

ExECUTIVO

so) , de

245

20

!Publicado no D. O.
de agôsto de 1959......

46.574 - Decreto de 13 de agôsto de .1959 - Suprime cargos
extintos. - publicado no D.
O. de 20 de agôsto de 1959..
46~575 Decreto de, 13 de agõsto de 1959 - Altera a redação de dispositivos do Regu-

249

250

íNDICE

'Págs.
lamento Provisório de Promoções dos Oficiais da Aeronáutica da Ativa. Publícado
no D. O. de 20 de agôsto
de .1959 • • ..••.•• _. . . . . • • . .
2&0
46.576 - Decreto de 13 de agõsto de ,1959 - Transfere funções das Tabela.'5 Numéricas
Especiais de Extranumeráriomensalista do Ministério da
Aeronáutica, que mencioná Publicado no D.' O. de 20. de
agôsto de 1959·..............

2iiJ.

'-

19E~

• • • ••.•••••••.•••••.•

46.582 - Decreto
agõsto de 1959 -

de 13 de
Autoriza: o

Decreto' de 13 de
agôsto de 1959 - Concede reconhecimento ao Curso de Didática da -Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 80rocaba, - Publicado no D.
O. de .22 de agôsto de 1959..

46.5'83 -

46.577, - Decreto de 13 de agôsto de .1959 - Autoriza o. cidadão brasíleíro José Dias Bicalho a pesquisar, mica no
munícípío de ooroací, Estado
. de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 20 de agôsto
de ,1959 • •
: •.' 25:3
46.578. - Decreto de 13 de agôsto de 1'!)59 - cria um Museu
na Caixa de Amortização. Publicado no D. O. de ~_ de
agôsto de 1959 .\
'...
252
46.579 - Decreto de i13 de agôsto de 1959 - Abre ao Mínístério da Fazenda o crédito especíal de ces 647.075. 73S,1(} para. O fim que especifica. Publicado no D. O. de 20 de
- agôsto de .1959- 253

46.600 Decreto de 13 de
agôsto de 1959 :- Abre, ao
Ministério
da lE:ducação e
Cultura, o crédito especial de
Cr$ 8.00().IOOO.OO para atender às despesas feitas pela
Confederação
Brasileira de
Basquetebol, na realização do
Ir Campeonato Mundial de
Basquetebol Feminino. - Publicado 'no D. O. de 20 de
agõsto de 1959 .. '..........
46.581 Decreto de 13 de
agôsto de 1959 - Transfere,
sem aumento de despesa, função da Tabela Numérica Especial do Colégio Pedro TI !Externato para idêntica
Tabela da Escola Técnica <:te
Belo Horizonte. - Publicado
no D. O. de 20 de agôsto de

Págs.
funcionamento do CUl\sO de
ciências econômicas da Faculdade de Ciências PolíticaS
e Econômicas de Cruz Alta
- Publicado no JJi. O. de 18
de agôsto de H}5~
251

256

256

46.584-- Decreto de ;13 de agõsto de 195-9 - Dispõe sôbre a
!Escola de Enfermagem Wenceslau Braz. - Publicado no
D. O. de 4 de setembro de
de 1959.
46.,585 - Decreto de 13 de agôs_to de 1959 - Oficializa medalha comemorativa. - Publicado no D. O. de 4 de setembro de 1959

257

257

257

4!6.5-86 - Decreto de 13 de agõsto de 1959 Abre ao Ministério da Saúde o crédito
especial de
crs 4!OO. 000,00.
para auxiliar a
Associação
Brasileira de Enfermagem para comparecimento da Delegação Brasileira ao XI Congresso Quadrienal de Enfermagem. - Publicado no D.
O. de 20 de agõsto de 1959

258

46.587 - Decreto de 13 de agôsto de 1959 - Outorga concessão à Brasus !Rádio e Televisão SociedaCie Anônima para
estabelecer uma estação de
radíotelevísão na cidade de
Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D. O . de 2() de agôsto
de ,1'959 . • . . . . . . . . . . . . . . . .

258

46.588 - Decreto de 14 de agôsto de 1959 - Outorga concessao à \Rádio ~C1ucadora de
ruberlândia
Límítada
para
instalar uma estação radiodifusora Ainda 'não foi publicado no D. O .• por falta de
pagamento . • . ,
< • •

25&

46.589 - Decreto de 14 de agôsto de .195-9- - Concede à sociedade anônima
The Sydney

Aros

E)Q:CUTIVO '

~.

Págs.
peva, Estado de São Paulo,
- Publicado no D. O. de 18
de agôsto de 1959
261

Ross CO. autorização para
continuar a funcionar na República. - Publicado no D.
O. de 27 de agôsto àe 1959..

259

46.590 - Decreto de 141 de agôsto de lB59' - Concede à sociedade anônima The Coca-Cola

Export Oorporatíon autorização para contínua r a funcionar na República. - Publicado no D. O. de 24 de agõsto de 1959

259

-1t5.5911 - Decreto de 14 de agõsto de 1959 - Concede à so-

ciedade
Navegação Carmac
Lim1taeta autorízaçào
para
continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem. - Publicado no D.
O. de 27 de agôsto de 1959....

Decreto de 14 de agôsto de 1959 - Aprova alterações introduzidas nos ;:Estatutos, inclusive aumento do
capital de responsabilidade da
The London .& Lancashire Insurance Company Límited , Publícauo .no D ~ O. de 29- de
agõsto de 1959
45.593 Decreto de.14
de
agôsto de 1959 Revoga o
Decreto que concedeu 'à Com...
panhía Buda do Brasil autorização para funcionar na
pública. - Publicado no D.'
O. de 27 de agôsto de 1S59..

259

260

Re-

46.594 - Decreto de 14 de agõsto de 1'959 - Concede à sociedade
"Navical" Navegação C atarínense Ltda., autorização para
continuar a
funcionar como emprêsa de
navegação de cabotagem: Publicada no D. O . de 11 de
setembro de 1959

Decreto de 14
de
agôsto de 1,959 - Concede à
Companhia de Seguros Phoníx Paulista autorização para
funcionar e aprova os seus ~
tatutos. - Publicado no Ir,
O. de 25 de agôsto de 1959..

260

to de 1959 - Autoriza o cídadão brasileiro Baldoíno Antu-

nes de Oliveira a pesquisar
dolomita no município de Ita-

- Decreto de 14 de agõsto de 19E19 - Autoriza a Empresa Cosmopolitana de Comércio e Mineração S. A. a
pesquisar mica no município
de Santa Maria do Suaçuí,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 18 de
agôsto de 1959'
46.599 ---:- Decreto de 14 de agôsto de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo Mayrínk de Azevedo Praga a pesquisar diamante e minério de
ouro no
município dê Jaeundá, E-stado do Pará.
Publicado no D. O. de .13 de
agôsto de 1959
'........
46.600 - D"ecreto de 14 de agôsto de 1959 - 'Autoriza o cída...
dão brasileiro Manoel Batista
Sampaio a lavrar minérios de
ferro e manganês no município de Betim, :Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 18 de agôsto de
1959 • .

282

.

2'Ô2,'

263

........•......•..

2453

- Decreto de 14 de agôsto de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Teixeira de Sousa. a pesquisar
mica no município de Agua
Boa, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 18 de agósto de 1959......

264

46.602 - Decreto de 14 de agôsto de 1959 -Renova o Deereto nv 41.389, de 24. de abril
de 1'057. - Publicado no D.
O. de 18 de agôsto de .1959..

~5

46~.601

260

46.595 -

Decreto, de 14' de agôs-,

4ft.597 - Decreto de 14 de agôsto de 19'59 Autoriza o
eídanão brasileiro
Eduardo
Mayrink de
Azevedo Fraga,
a pesquisar diamante e minério de ouro no município
de Jacunda, Estado do Pará.
-- Publicado no D. O. de 18
de agôsto de 195-'9
~.'598

4&.592 -

46.596 -

XXI
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2.61

46.603 ----: Decreto de 14 de agôs...
to de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Dante Marchíone 11 pesquisar a-rgila no município de Ootía, Estado de

XXII

íNDIÇE

Págs.
São Paulo. Publicado no
D. O. de 18 de agôsto de
:lS59

265

4,6."604 - Decreto d:e 14 de agôsto de 1959 - Retifica o artigo I'? do Decreto n'? '4,5.789,
14 de abril de 1959'. Publicado no D. O. de 18' de
agôsto de ·1B59
46.€1J:5 - Decreto dê 14 de agôsto de 1959 - Autcírza o cidadão brasileiro
Vhldemi;.l·
Calil a pesquisai' argila' refratária no município de Mogí
das Cruzes, Est8.do de 89,0
Paulo. - Publicano EO D. O.
de 18 de agôsto de 1939......

46 .600 - Decreto de g de agôs, to de 1959 - Autoriza o Go..
vêrno do Estado de Sergipe
a pesquisar salgema, nos municípios, de Nossa Senhora do
· Socorro e Laranjeiras, Estado
de Sergipe. - Publicado no
ID:. O. de 22 de setembro de,
:1959 . . . '
'.
46 Ai07 - 'Decreto dê 14 C1e agôsto de 195& - Autoriza o cidadão
brasileiro
Eduardo
Mayrink de Azevedo Fraga a
pesquisar diamante e minérios
de ouro no município de Jacundá, :Estado
do Pará J?ublicaC1o no D. O. de 18 de
agôsto de 1959
'

256

de

195,9

46 .6'Ü'f! ----:. D-ecreto de 14 de agôsto de Hl'5g. - Autoriza a Mineração Lageado Limitada a
lavrar minério de chumbo nos
municípios de
Bocaíuva do
Sul e Cêrro Azul, Estado do
Paraná. - publicado no D.
O . de 18', de agôsto de 1959.
4.6 ..tH'Ü' - Decreto de 14 de agôsto de 1959 - Autoriza o cida·dão brasileiro Vilmar Freitas
a pesquisar fluorita, no muni-'
cípio de 'I'ubàrão, Estado de
Santa Catarina. - Publicado

.

269

1959

2-70

Decreto de 14 de agôsto de 19-5& - Autoriza o cída-

266

dão, brasileiro !Reinaldo Versam a pesquisar quartzito no
município de 'Socôrro, Est8.do
de São Paulo. - Publicado
no D. O, de 1& de ag'ôsto de
,.

271

- I>ecreto de 14 de agôsto de 1959 - Autoriza o cida-'
dão brasileiro Amándío Alves
de Oliveira a pesquisar pedras
coradas no município de IvIalacacheta, EstD,do
de Minas
Gerais , - Publicado no D.
O. de 18 de agôsto de ,1959..

272

46.614 - I)ecreto de 14 de agôsto de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Ovídio Regis de
Jesus a pesquisar minério de
chumbo no município
de
Uruaçu, Estado de Goiãs. Publicado no D. O. de 18 de
agôsto de Hl5,9 •..........•...

272

46.615 - Decreto de 14: de agôsto de 1959 - Renova o Decreto n 9 41. 792, de 8- de julho de 1'95:'7. Publicado
no D. O. de J.8 de agôsto
de 1959 . ,
.

273

46 .61,6 - Decreto de 14 de agõsto de 1959 - Concede à Exploração de Mínéríos Brasília
Limitada
autorização para
funcionar como emprêsa de
mineração. ,publicaC1o no
D. O. de 18 de agõsto de
lS59
,
.

273

1959

.

.

.••.. ,

4ô.~13

267

2-67

dão brasileiro João de orleans
e Bragança a lavra,' scheeata
no municípío de Santa Luzia,
Estado da Paraíba. - Publicado no D. O. de 18 de agôsde

1959 . .

MUil1 - Decreto de 14 de agôsto de 'H}5S - Autoriza lVillrmores e Pedras do Brasil Limitada a lavrar mármore no
munícípío de Cêno Azul, .Estado do Paraná. - Publicado
no D. O. de 18 de agôsto
46.6121 -

46.6<13 - Deçreto de 14 de agõs· to de 1959 - Autoriza o cida-

to

Rágs.

no D. '0. de 18 de agôsto de

2{)8

2{)9

46.617 -- l)ecreto de 14 de agôsto de 1959 - Revoga o § 31?
do art. 18 do Decreto número 42"916, de 3D de dezembro de 195,7. - ~ublicado
no D. O. de 18 de agôsto
de 1959 .
. ,
,
.
46.()18 - Decreto de 14 de agôs,to de 1959 - Torna sem efeito

274

ATOS DO PODER

Págs.
Decreto n y 45.222, de 15 de
janeiro de 1'!}59. que transteríu
sem aumento de despesa, duas
func,êes da Tabela Numérica
Esp-edal de Extranumel'c3,rioMensalista do Ministério da
.Agrj.cultura. - publicado no
O

D.

O.

1959

de

18 de agôsto

de
. . . .. . . . .. . . . . . .

Decreto de 14 de 2~ÔS
to de 1959 - Transfere de
Valentim Lorenziní para Frederico Alves Pinto a concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica ao
Município de Joanõpolis, Estado de Sâo Paulo. Publicado no D. O. de 18 de
agôsto de 1959

274

4.Q.619 -

4'6.62'C - Decreto de .14: de agôsto de 1959, - Autoriza a Petróleo
Brasileiro S. A.
Petrobrás a construir linhas de subtransmissâo e subestações para os campos, de
D. João e Candeias. no Estado da Bahia. - Publicada
no D. O. de 18 de agõsto
de 1959.
.. ........ .... ..

274

27'5

2'75

4f} .62& -

de 19'59

..

27'Z'

276

278:

46 ..fi2'6 - Decreto de 14 de agês-··
to de 1959 - Outorga BO Es. tado do
Paraná concessão
para o
aproveitamento de
<energia hidráulica do Salto
Grande no rio Chopím, dístríto de Pato Branco, município
do mesmo nome, F..stado do
Paraná. Publicado no D.
O. de 22 dê agôsto de 1959 ..

27~

4'6.627 - Decreto de 14 de agôsto de lS;S9 - Outorga à Prefeitura. Municipal de Santana do Ipanema, Estado de
Alagoas, concessão para distribuir energia elétrica, e da
outras nrovídêncías , - Publt,cado
D. O. de 22
de
agõsto de H159.

279'

46.628 - Decreto de 17 de agôsto de ,1959 - Autoriza a Emprêsa Elétrica de Mongaguá
a ampliar a
capacidade de
suas ínstalações produtoras.
- Publicado no D. O. de 2
de agõsto de 1959

28ü'

no

'D~creto de 14 de agõs-

to de 1959 - Autoriza a São
Paulo Light S. ,P.-.. - SerViços de ELetricidade a. ampliar a usina termelétrica de
São sebastião. Estado de São
iPaulo. ' - Publicado no D.
O. de 24' de agôsto de· 1959. .

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

aproveitamento de
diversos
desníveis situados na bacia
do baixo Iguaçu,' no trecho
.cnmpreendído
entre
SaHo
Grande e a fronteira com a
Reoública Argentina. - Publiêado na D. O. de 22 de
agôsto

Decreto de l-t de agôsto de 1959 - Autoriza a Com-

46.~ -

19~'9

4l>.G25- - Decreto de 140 de agosto de r195g. - Outorga à Companhia Parariaense de Energia Elétrica - COPEL - autorízação de estudos pana o

panhia Paulista de Fôrça e

Decreto de 14 de agôs-.
to de 1959 - Autoriza a Companhia de 'Eletricidade do Alto Rio Doce 3. constituír hipoteca sôbre os seus bens e
mstalacôes em favor do B2,nco Nacional do iDe.senvolvimenta Econômico. Publicada no D. O. de
18 de
agôsto de 19&9 '.............

45.624 - Decreto de 14 de agôsto de 1~59 - Transfere da
PrefeitUra Municipal de, LagOa Vermelha para a Comis52.0 Estadual de E.nergia Eletrica a concessão para a pro-.
dução e fornecimento de energia elétrica ao município de
Lagoa Vermelha, Estado do
:Rio Grande do .SUl. - Publicado no D. O . de 22 de
agôsto de

46.6'21 -

Luz a construir uma linha de
transmissão entre um ponto
da línha Jaú-Usina' de Lençóis e a cidade de Botucatu,
E-stado de São Paulo. -' Publicado no D. O. de 13 de
agôsto de 1'9'59

XXIII:
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46.629 - Decreto de 17 de agôsto de 1939 Estâ-belece a
freqüência de 60 ciclos' por
segundo no sistema da I Com276

panhia Sanjoanense de Eletricidade. - Publicado no D.
O. de 22 de agôsto de 1959...

200,
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46.630 .; Decreto de 17 de agôsto de 1959 - outorga ao Estado do
Paraná concessão
para o
aproveitamento de
energia hidráulica do Salto
Santa Teresinha, no Tio MeEssa, município de Cascavel,
Estado do Paraná. - PublIcado no D. O. de 22
de
agôsto de 1959

46.1631 - Decreto de 17 de agôsto de 1959 - Declara órgão
Auxiliar do Conselho Nacional de Aguas e :Emergia !Elétrica a Comissão :EsiJadual de
Energia Elétrica do 'E.stado do
Pará - Publicado no D. O. de
2:2 de agôsto de 1'959...... . . . .
4'8.63:2 - Decreto de 17 de agôsto de 19&9 - Autoriza a Prefeitura do Distrito Federal a
instalar um grupo gerador na
:rlh1. de Paquetá, bem como e.
reformarrêde de distribuição
com que é fornecida energia
elétrica às estações elevatórtas e de tratamento de esgotos sanitários existentes na
referida Ilha - Publicado no
ti.o. de 2~ de agôsto de 1BISr9.
46.;63'3 - Decreto de 17 de agõsto de 1959- - Declara de utilidade pública uma faixa de
terra de trinta metros de
largura, ao longo da linha de
transmissão entre a localidade
de Capivari de BaIxo, município de Tubarão, e o distrito
de Ilhota município de ltajaí,
Estado de Santa Catarina, e
autoriza à Sociedade Têrmoelétrica de Capival'l a promoveras desaprop.riaçõesPublicado no D. O. de 20 de
agôsto de 19'5:9
46.B34 - Decreto de 17' de agôsto de 1,S,5B - outorga à J?re.-.
feitura Municdpal de Marnariguape, Estado da Paraíba, concessão para distribuir energta
elétrica _ Publioado no D. O.
de 24 de agôsto de 1959'......
4-6.'6315 _ Decreto de 17' de agôsto de 1:9'5'9r - Declara de utilidade pública as .âreas 'de
terra e as benfeitorias, por
acaso nelas existentes, necessárias à construção do reservatório de acumulação da
usina Jurumirim. no rio íPa-

ranaoanema, tEstado de São
'Paulo e autoriza a Usinas Elétrícas do Paranapane1'l1.a S. A.
a promover la desapropriação
- Publicado no D.O. de 24 de
agôsto de 19'-59 - IRietificado
no D .0. de 27 de agôsto de
1959 .

280

2i31

284

4'6.·Ô'3>6 - Decreto de 17l de agôsto de 19'59' - Dá nova redação
ao art. FI e ao ãncíso [JJ doart. 39 do Decreto nr;l 43.953l,
que outorgou à centrais Elétrícas de ~nas Gerais S. .N.,_
concessão para distribuir energia elétrica no município de
Campo do Meio, 'Estado de
:Minas oeraís - Publicado no
D. O. de 24 de agõsto de 10081., 007
46 Ai37 - Decreto de 17 de agôs.to de 195'9' - :A:utoriza o cidadão brasileiro Vilmar Freiw$
a pesquisar fluorita, no município de Tubarão, ~tado de
Santa Catarina - Publicado
no D. O. de 24 de agõsto de
'19519 .
46.-63'3 - Decreto de 17 de agôsto de HI'5:9' - Autoriza a oom-

282

panhua Siderúrgica Pitangui a
pesquisar calcárío no muníctpio de Pifanguí, E.stado de 1V1ii.il1as Gerais J?n1blicado no
D. O. de 24 de agôsto de l!J59
46.rf3i39 - Decreto de 17' de agõsto de 19'5,g: - Declara caduco
o Decreto nl! 20.011, de

~

287

200

de

novembro de 1:945 Ainda
não foi :publicado no o.o. por
falta de pagamento

2M

Decreto de 17 de agôsto de 19·59 - Autoriza a Sociedade Jvllineração Comercial
Limitada"
SOil\lITCOL, a
pesquisar minério de manganês no município de Mla.raJÚ,
Estado da Bahia - IPublicado
no D. O. de 24 de agôsto de

46.'640 -

282

1'9'59 . .............•.•.•..•.•.

289

Decreto de 17 de agôsto de 19'59' - Autoriza a iFos-

46.1641 28,3

forita Olinda S. A. a 'lavrar
fosforita no município de [garaçu, Estado de Pernambuco Publicado no D. O. de 'Xl" de
agôsto de 19'59

46.6'!2l - Decreto de 17 de agôs·to de '1:959 - Autoriza oomoanhia
Materiais
sulfurooos
"Matsulfur" a pesquisar gipsl-

.2:00

Aros
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Págs.
ta no município de Ouricurl,
Estado de Pernambuco - Publicado no D. O. de 24 de
agôsto de 1~59 ... ~........... 2~1
46.00 _ Decreto de 1'7 de agôsto de 195'9 - Autoriza o cídadão brasileiro Wenceslau 1Alves
dos
Saro.t os
a
pesquisar
'quartzo no munícípío de Tu,:"
barão, Estado de Santa Catarina - Publicado no D. O.
de 24 de agôsto de 1SJ5'9'......
~2
46.644 - Decreto de 17 de agôsto de 1959 - Autoriza a cidadã,
brasileira Améíía Franco de
cerqueira a pesquisar calcário
no município 'de Prados, :&s-,
tado de Minas Gerais - PIublícado no D. O. de 24 de
agõsto de 195-9
293
4~.<645 Decreto de 17· de agôsto de HJ59 - Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Frederico de Souza Arauj o a pesquisar ilmenita e associados,
no município de A·r ai oses, ,Estado do ·MaT13.nhão - I.PUblica- ,
do no D. O. de 24 de agôsto d-e
1~

• , .••'.•••••.•••.....•••• ,

46 .1tM$ - Decreto de 17 de agõsto de 1"9'.59 - Autoriza o cídadrão- brasileiro 'J'osé Marques
Aguiar a
pesquisnr areia
quartzos a. no município de Caraguatatuba, Estado de São
Paulo -Publicl3,do' no D. O.
.de 24 de agôsto de 1;969......
46.,647 _ DêCreto de 17 de agôsto de Hl59 - íRenova o LIJe.ereto n Q 4G.7
de 1'5 ,de janeiro de -1967 -.:. Publicado no

29'3

2'9'4

162,

D. O. de 24 de agôsto de lQ5'9<

Decreto de n de agõsto de 19,59 - Autoriza o cidadão brasileiro France de Pau.la Andrade a pesquisar míné:rio de feno e manganês no
município de Itabira, tE'..stado
de MIDas Gerais - Publícado
no D. O. de 2:4 de agõsto 'de
1'9159 ••.....••.•..'...••..• : .• ,
46 AH9 - Decreto de 17- de agôsto de H:i'S,g. - Autoriza o cidadão brasileiro Joa'quim Marques da Silva 'a Ipesquisar diamantes, no município de Conceição do Mato Dentro, Estado
de Minas GeJ:1ais - Publicado
no D. O. de 24 de agôsto de
1.<S15'9' .' , ••• , •• , ••••. , ••••••• , ••

294

46 .:B48 -

Págs.
46..f)5() - Decreto de 17: de agôsto de 19<5191 - Declara caduco
o Decreto nO .3:31.19'98, de '31[) de
setembro de 1953 - Ainda não
foi publicado no D. O. por
falta de pagamento.. . .
200
4!6,1{)i)1 - Decreto de 17 de agôsto de 19'59 - Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião Iv.rati)lis de Souza a pesquisar mica
no município de Governador
Valadares, ,Estado de Mmas
Gerais Publícado no D. O.
doe 24 de agôsto de 1'95'9.." ...
29ô
46. '652 - Decreto de 17 de agôsto
1959 - Autoriza Hi. Lodi
& Cia. Ltda. 'a lavrar minéTio de ferro no município de
T-Vova Lima, Ecitado de Minas
-Gerais - Publicado no D. O.
de 24 de agosto de i1'9591 ..... , 297
4fLI&53 - Decreto de 1'f de agõsto de 19'5:9 - Autoríza o cidadão brasileiro Antônio Bessa
Pereira a -pesquisar mica no
município de Santa Maria do
Sua,çUí, Estado de Mínas Geraís - Publicado no D. O. de

de

24 de agôsto de 119'5:fJ, ••••• '. •

46. 1554 - Decreto de 17' de agôsto de 19-'59 - Autoriza o cidadão bresüeíroiroaquím de :Oliveíra Pon'ocs a" pesquisar minério de feno, dolomíta e
quartzito no município de
Parnaiba, Estado .de eso Paulo _ Publícado no D. O. de
de 24 dê agôsto de 1:9;59'......
46.'t;~5 :Decreto de 17' de agôsto de 19159 - Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo Carpi
a lavrar água mineral no município de Mairiporã, E.stado
de São Paulo .- Publicado
no D. O. de 24 de agôsto de
1959 .

295

~8

299

46.6515 - Decreto de 17 de lagõsto de 1915-9 - Autoriza a Oía.
de Mineraçã'o Novalimense. a
lavrar minério de ferro no
munícípío de Itabirito, F~tado
de Minas Gerais - Publteado
no D. O. de -24 da agôsto de
1~5'9

,29-5

~13

. ,

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

46.657- - Decreto de 17' de agôsto de 195:9 - Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Gonoalves Malheiros Sobrinho a
pesquisar calcário no munící-'
pio de Diamantina, Estado d.e

300
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Pá.gs.
Minas G2~'ais _ ,Publicado no
D. O. de 2.'4 de agõsto de '1'969

'301

4i6.t:'5:S' - DeCl'Cto de 1'7' de agõsto de 19'59 - ,H.enova o Decreto
n9 '41.'3:2.:1', de ~I3J de julho de
19&7 - Publicado no D. O. de
24 de agôsto de 19-59'

301

46.6IE'9' -

_

de 24 de agôsto de 18'59..,. . . .
Decreto de 17 de agôsto de 1:9'E9' - Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo JlAJayrínk .de Azevedo Fraga a pesquisar diamante ·e minério de
ouro no munícícío de J-acundá, Estado do :P~J.rá; - Publícada no D. O. de 24 de agôsto
de 19,6.9
,
,...
46.'em - Decreto de 17 de agôsto de l'S,'5,g - Renova o JJeereto n':> 37. 14J., de 5 de abril
de 1Sô5- - Publicado no D. O.
de .24 de agôsto de 19:51g. .... ,
4ô ,'6!c'2' - Decreto de 17 d-e agosto de 195~ - Autoriza o cidadão brasileiro José Cize,ski a
;pesquisar rluortta rio município
de trrussanga, Estado de S1n'":'
ta Catarina - Publicado no
D. O. de 24 de agôsto de 19159
4e.tl'63 - Decreto de 17' de agosto de '1095'9' - Autoriza o cidadão brasileiro Tasso 'Pinheiro
a lavrar mármore no município de Eldorado, Esindo de
são Paulo - Publicado :no
D. O. de 24 de agôsto de l'9i59
46,'cf4 - Decreto de 17 de agôsto de 1S'E-9 - Autorlza o cidadão brasil-eiro Antônio Valadão Lopes a pesquisar mica
no município - de Agua Boa,
F-stado de Mjnas· Gerais J?:ublioado no D, O. de 24 de
agôsto de 1-915'9

empresa de mine. açã::l .- Pu302

blicado no D. O. de 2'4 de agôsto de 1953
',' .
Decreto de 17' de agôsto de 19133' _ Autoriza o cídadãobrasileÍl'o 'E'21'nando Almeida Oliveira a Iavrur caulim,
quartzo, mica e cassiterita no
município de Mogi das oruzes,
E'ltado de São Paulo - Puplícado no D. O. de 24 de
agõsto de L%~ .,
,.
46. 66:1 - Decreto de 17' de agôsto de 1959> - ~A'utoriza a Sociedade 'EXtrativa S)':L1ta Fé
Limitada a lavrar argila no
município de 'I'iemembé, Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 2'4 de agôsto
de 19~59
~ ......
4éU:>7i(} - D-ecl'etode 1'7' de agôsto de 1859 - Dá nova. redação .
ao Decreto n(> 45'.:6i3'3, de 2,5 de
março de 19i5JSo Ainda não
foi publicado no D. O. por falta de pagamento
,.
46 Ay71 - Decreto de 17- de agôsto de 1955 - Autoriza a Sociedade Mineracão Comercial 'Limitada - SC:MrrCOL, a pesquisar minério de manganês
no município ae Muraú, Estado da Bahia - publicado
no D ..0. de '24 de agôsto de
19'5'9 . . .......•............ ,.
4:6 .:6.'72 _ Decreto de n de agõsto de 1951.9 - Declara urgência
de desapropriação por utilidade pública -1F.ublicado no
D. O. de 17_ de agôsto de Hl1591
46.'57:3l - Decr-eto de 1,8' de agôsto de 1959 - Autoriza 1:1 Com"panhia Mogia...l1a de Estradas
de Ferro a pescuísar argila !refratári'a no município de São
Simão, Estado de São Paulo

30~

45.,&613 -

4:6.ISJW -

Decreto de 11 de agôsto de 195'9' - Concede à Companhia Agro-Industa'íal J:garassu autorização para. runcíonar como emprêsa de mineração - Publicado no D.O.
de 24 d-e agõsto de Hl'&9'......

305

46.'6'57, --D2cr~to -n9 1'7' de agôsto de, 1S39 - Concede à Mineração do Nordeste Brasileiro
Limitada - Mincbnas - ~,u
torízacâo nara funcionar como

Decreto de 17, de agôs19'~:3'

Autoriza o cidadão brasileiro Arnaldo ~o
drígucs D1.l'i:rte a lavrar água
mineral rio munieinio de Rezende, Ectaà.o d.o 'Rio de Janeiro - PLlblicado no D. O.
to de

Págs.

46. 656 - Decreto de 17 de agôsto de 1'9'59 - Autoriza a em'Pl"êsa de mineração Kem·anda.
iPesquisas lMlnenüs S, A. a.
pesquisar minério de ouro no
município de Jacobina, ~ta
do da Bahia - 'Publicado no
D. O. de 24 de agosto de 1955

303

303

304

304

305

o1iS ..6,ty5 -

305

307

30a

3'Ü-&

3_09
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Pá«s.
Publicado no D. O. de 2'5
de agôsto dê 1'81219' ...••••..•••
~5.S74 ~ Decreto de 18 de agôsto de 1'9'5:3, - tAutoriza o Govêrno do Estldo de Sergip'ê a
pesquisar sul-gema nos municípios de N. S. do Socorro e
Laranjeiras, ES'(jado 0.:3 Se)'g'lpe
_ publicado no D. Q. de 2'3- de
agõsto de 191m ., .. '
.

Pá.gs,
4$ . 6~1 -

3'09

Dec.reto de 1,8 de agôsto de l'S'59 -- Aprova o ReguIamento da Diretoria do Pesscal da Ativn, - Publicado 110
D, O. de 25 de Rgôsto de 1959
45.6-82 - -Decreto 6.e 1& de agôsto de },g'3'g - Apl'o'la o 1\;2gU18,2i.1'2nto da Diretoria do Serviço lVIilit2.r eDS2E') - F'u;)licado no D. a. de 2Jô de agôsto
de ],2

,.

10'8

45.,67 :.- Decreto de 18 de f~gâs"
to de 19:5'} -- ocncede à M1I'15

BRAOO: -

~.r;in0r8.çlo

l""ir.asi-

Ieira ocmercíai Limitada autoríeacão para fU:r;c i.oll al· como
smprêsa de rnineraçfio - Publicado no D. O. 'de ~:;'= de.agôsto de 1959
:
,
.
46 A~n __ Dúr2to de 18 de 2..~às
to de 18'3g - Autcrisa a. cidadã
brasileira
Erne'3tina
M·a.ri& de Jesus Bíanchí 8, De3quisar argila -~. :;f::.', ~ t [i}: i i" no
munícípío de Suzano, :E~.st8.clo
dê São !?aulo - Publicado no
D, Q. de ~IJ: de ~~gõsto doê l.S':!}

4C. 624 -

to

311

Dec.reto de 1:2· ,de 9.g6s-.
1S1~')} Autoriza a S.A.
Míneraçâo da Tl'irU8,d'c a la-

vrar ar-ei;" quartzosa 110 município de Santa Bár08Z.8., Estado de Minas Gerais - r u1S15~

, .. ,.'.

. to dê 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro ManeeI OEs8r
de Almeida a pesquisar minério doe cobre, no município
de ouraçá, ,Est,ado da Bahia Publicado no D. O. de 25 de
,..•

Decreto de 18 de agôsto de l'9'E'9 _ Autoriza a -eill. prêsa de rnineracão ~:(el11"a:ncl'a
Pesquisas Miner::'.-is S. ,A., 11.
Ipesquisar minérios de 01)1'0 no
município de Jacobina, Fstado
da Bahia _ Publí0:3.do no D.a.
da 25' de agôsto de B5'9,.....

'46AJ!W -

'4!6,!c'S'Q, - Decreto de 1 a de 3p6sto de '19iS-9 - A utoríza a ~m
,prêsa de' míneracão KE'ITranda

Pesquisas MínelDis S. A. a'
-pesquisar minérios de OU1'O no
município de Jacobina, Estado
da Bahia -'Publicado no
D. O~ de 25 de àgôsto de 19'59.

O:

',' , , .. '

.

46.'036 - Decreto de 18 de agósto de H);)'3 Aprova as tabelas d2 f'ixacâo dos v ilores
da, eté'-pa 2 cie- suas modalídades, das )"ôl'ça.s 'Armadas, para
o 2° semestre de lD'cl9 e di
outras previdências - Publícado no D, O. de 1'9 de agôsto de 13,59
.

.necreto de 13 de g"g'ôs-

agôsto de 195'09

lecei' lima estacâo r2"d~Gc1ífu
sora - J?'-.!bEc2do no D. O. de
1,2 de ,]{';'6sto de !Só]
,
42- .,!')2;5, .- D ecréto de 18 de agôsto de 1059 - Abre, ac 'Ministéríc ?9. 'Educ-a~§,o e Cultura,
o cr2Cl~t() especial de
.
C:f) '7.0:;0. ODO,CO, para ser dístríbuídc 'entl'e diversas entída.des esnorbívas - Publicado
no D.
de 18 ele ."'~gôsto de
lS'::i!)

blicado no D. -O. de 2'5 de agôs-

to de

Decreto de 1-8 de agôsoutorga conees-

(t'ç J.8':j~~} -

&3_.0 -à 'Rádio G-uara.tha.n Socíedade Anôníma para estabe-

4e.67,7 to de

46.'~7,2< -

318

4ê. {)'831 - Decreto de 1.8 de agósto de Hilé·:;' - Dispõe' sôbre a.
"Ca~;a do Braeil" , na -ei(l8::"ê
Univ8:!.·.siti·~·18. de ,Pm'li> 1PL1h1iC2odo no D. O. de 25' de
agêsto c1e 1'2'~:3 .....•...... ,.

312

4ô .,6':27 - Decreto c1B 18 dê ':l.gõsto de 18'JS, - 1~:pl'O'1:1 a tabela

f'ixaçâo dos va10TCS dC3
cor-iplernentos à 1·a,;,;f1.O comum,
para a lv.'f~al·inha, € dá. outras
rnovídêncías Pubhcado no
]). O. d:: 1'9 de agôsto de l8;;)'9
43.<5SS __ Decreto de 13 de agôs,C.;:;:

to de lS'J'? _

A'Dl'OVa

a bbêla

de rixacão dos' valores dos
complementos i). racão comum,
para o E~2rcü:), € dá outras
provídncías
Publica do no
D. O. de 19- de agôsto de 195946.6,8-2 -:- Decreto de '1-& de a,gõsto de 19i;),g - Aprova. a tabela
de fixflJ,;ã;o dos valores d-os
3-13 complementos à ração comum,

330

ÍNDIClI:

Págs.
p.a.ra a Aeronáutica, e dá. outras provídéncías - Publicado
no D. O. de 19' de agosto de
1959 .
46.~90

DêCr'et'o de 19 de agõsto de' lS5')j' - Autoriza o cídadão brasileiro Luiz Rodolph6
de Campos a pesquisar areia
no município de São Paulo,
:EStado de SáD ;paulo - :PubliCado no D. a. de 191 de
agôsto de 1'959 _ [RetificaJdo
no D. a. de 21 de agôsto de
1r9'59
'.
..
46.691 - Decreto de 19 de agôs. to de 1959 - Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, créditos especiais,
no total de Cr$ 19.725.223,60,
para os fins que especifica.
- Publicado no D.a. de 21
de agôsto de 1959
46.692 - Decreto de 19 de agôsto de 1959 - Dispõe sôbre
funções de extranumeráriomensalista para o enquadramento do pessoal da' Superintendência e Emprêsas Incor- ,
paradas ao Patrimônio Nacional por fôrça do art. 19 ,
da Lei n 9 2.904, de 8 de outubro de 1956, combinado com
o art. 6Q, § 29 da' Lei nl? 2.193,
de 9 de março de 1954, e dá
outras providências. Pu-"
bücado no D. O . de 21 de
agôsto de 1959
46.693 - Decreto de .19 de agôsto de 1959 - Altera a redação
do Decreto n Q 46 .131, de 3 de
junho de 1959. - Publicado
no ii.o . de 19 de agôsto de
1959
46. 694 - Decreto de 19 de agôsto de 1959 - Autoriza liberação de' créditos contidos no
Plano de Economia do Ministério da Aeronáutica. Publicado no D. O. de 22 de
agôsto de 1959
~.
46.695 - Decreto de 10 de agôsto de 1959 - Abre ao Poder
Judiciário - Supremo Tribunal Federal - o crédito especial de Cr$ 7.736.400,00 (sete
milhões, setecentos e trinta e
seis mil e quatrocentos cruzeiros) , para o fim que especi-'

333

-

Pá€;s.
fica. - Publicado no D . O .
de 21 de agôsto de 1959 .....
46 .696 - . Decreto de 20 de agôsto de 1959 - Transfere, sem
aumento de despesa função de
uma para outra Tabela Numérico Especial de Extranu. rnerários-mensalístas do Ministério da Guerra, que menciona. - Publicado no D.0.
de 20 de agôsto de 1959 .....
Decreto de 20 de ~gôs
to de 1959 - Transfere; sem
aumento de 'despesa, função
de uma para outra Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas do Mi:nístério da Guerra, que menciona. - Publicado no D.a.
de 20 de agôsto de 1959 . ...
46.698 - Decreto de 20 de agôsto de 1959 - Transfere, sem
aumento de despesa, função
ida Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Escola Preparatória de Fortaleza, para idêntica Tabela do Hospital Central do Exército, ambas do Ministério da Guerra. - Publicado no D . O . de 20 de
agõsto de 1959
46.698-A - Decreto de 20 de
agôsto de 1959 - Exclui das
restrições do Decreto número
45.363, de 29-1-59, as antecipações de recursos que menciona. - Publicado no D. O .
de 28 de agôsto de 1959 .....
46.699 - Decreto de 21 de agôsto de 1959 - Concede autorização para o funcionamento
de curso. Publicado no
D . a. de 21 de agôsto de 1959
46. 700 - Decreto de 21 de agôsto de 1959 - Concede à Companhia Burroughs do Brasil,
Inc. autorização para continuar a funcionar na República. publicado no D. O. de
26 de agôsto de 1959
46.701 - Decreto de 21 de agôsto de 1959 - Inclui funções
.gratificadas no Ministério da
Educação e Cultura e dá outras providências. Publícada no D. O. de 21 de agôsto de 1959

33B-

.33B·

46.697 -

3.34

335

336

338

338

339'

340.
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340,

340',

341
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Págs.
46.702 - Decreto de 21 de agôsto de 1959 - Abre, ao Poder

Judiciário - Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o
crédito especial de
cr$ 14.697.720,00 para o fim
que especifica. - Publicado
no D.a. de 21 de agôsto de
1959. - Retificado no D. a .
de 22 de agôsto de 1959 .....

34~

46.703 - Decreto de 24 de agôsto de 1959 - Abre ao Poder
Judiciário Tribunal. Federal de Recursos - o crédito especial de
.
ors 362.467.578,70 (trezentos
e sessenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete
mil quinhentos e setenta e
oito cruzeiros e setenta centavos) , para o
que especifica. - Publicado no D. a.
de 24 de agôsto de 1959. Retificado no D. O . de 27 de
agôsto de 1959 ., . . . . . . . . . .

342

fim

46.704 - Decreto de 24 d;e agôsto de 1959 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação de imóveis
que faz ao Ministério da
Guerra a Municipalidade de
Santa Cruz do Sul, no Esta".'
do do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. a. de 24·
.de agôsto de - 1959. - Retificado no D . a. de 27 de
agõsto de 1959
,.
342
46.705 - Decreto de 24 de agõsto de 1959 .:- Autoriza o Serviço do patrimônio da União
a aceitar doação de imóvel
que faz particular ao Ministério da Guerra. -- Publicado no D. a. de 24 de agõsto de 1959
343
Decreto de 24 de agôsto de 1959 -- Autoriza o Serviço do Patrimônio da União,
a aceitar a doação de um terreno, na Cidade de Lins, no
Estado de São Paulo; que faz
ao Ministério da Guerra, a
Municipalidade daquela Cidade paulista. - Publicado no
D. O. de 24 de ·agôsto de 1959
46.707 - Decreto de 24 de agôsto de 1959 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União

46.706 -

343

. XXIX

Págs.
a transferir para a jurisdição
do Ministério da Guerra o
imóvel que menciona, situado
em cacapava, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado no D.a. ·de 24 de agôsto
de 1959. -- Retificado no
D.. O. de 27 de agôsto de 1959
344
46.708 - Decreto de 24 de agôsto de 1959 - Autoriza o' Patrimônio da União, a aceítal' a doação de' terreno, na
Cidade de Santiago, no Estado do Rio Grande do Sul
que faz particular ao Ministério da Guerra. Publicado no
. D. a. de 24 de agôsto de 1959
344
46.709 -- Decreto de 25 de agôsto de 1959 -- Autoriza liberação de crédito contido no Plano de Economia destinado à
Fundação Santos Dumont São Paulo. - Publicado no
D . a. de 29 de agôsto de 1959 345
46.710 -- Decreto de 25 de agôso .to de 1959 -- Autoriza despesas excedentes. -- Publicado
no D. O. de 29 de agôsto. de
1959

46.711 -- D.ecreto de 25 de agõsto de 1959 -- Autoriza estrangeiro a adquirir, em regime
de ocupação, o terreno de
acrescido de marinha, que
menciona, situado no Estado
de s~o Paulo. - Publicado
no D . O . de 15 de setembro
de 1959
46.712 - Decreto de 25 de agôsto de 1959- Autoriza o Ser~
vico do Patrimônio da União
a -aceitar a doacâo do terreno
que menciona, situado no Município do Paraná. - Publicada no D. O. de 29 de agôsto
de 1959
46.713 - Decreto de 25 de agôsto de 1959 ....:- Autoriza. o funcionamento dos cursos de Pedagogia e de Didática da Faculdade de Filosofia da Universidade do Rio Grande do
Norte. - Ainda não foi 'publicado no Diário Oficial, por
falta de pag-amento .. .', . . . .
46.714 - Decreto de 25 de agôsto de 1959 -- Concede reconhecim,ento a cursos de escola de

345,

345.

346.

34&

íNDICE

Págs.

Págs.

ensino industrial. - Publicado no D. O. de 22 de setembro
de 1959

346

'1G.715 - Dec:ceto de 25 de agôsto' de 1059 -- CO!lC8de reconhecimento à Escolrr Indus-

trial Pio XII, de Areia, Estado (ta P·ar::~ib:1. Publicado no D. O. de 25 àç agósto
de 1959
~6. 716

-

o

••

o

•••

0

346

o

347

46 717 -

Decreto de 25' de agõsto ele ~95;) - .1\1]\'0\,.'" alteracões Introduzidas nos estatuo

tos, Inclusive aumento do cat-ital social eis\' Hio ti." J-ai1s1·
TO - Ccrr.'-G~mhi.8, l\::~Giomü de
Seguros Genüe:; . - ' Publicado no D. a. ele 27 de 8.JÔStO
de 1959
o

o

•••••

o

o

f.n~-IJT.l

"347

altera-

cõss ir::.t1"OdUé:.i(if\.~;- DOS Estaj~u.·

tos ínclusi 1/8 a t}~"-1.~2J to CtO capital social (1;-, ",:'l 7,i'm-caJ eza"
Companhia ~::?chr:2,l de Seh'l.E'O.s. -- Puolicac!o no D. O .
de :;9 de 8.::::C;~; to de 1958 ....
719 --

}~c.Greto

de

2~~

347

de agôs-

343

4:6. 7~{) --~ Decreto de 23 ele e,g-6s·te de 1962 ~ !~.j)]:QV~ ~~~te:l'a ...

o

torcs (~f), J?át)l°i~2, de Papel
S8,r.l.1:.BJ 'I'e resinha S ..t.\., estabelecida nu cidade de .B2.0
Pé~;]J.O) ft:DC;C2\:>.n aos dorningos e 1103 l ,-;~~.~;~ .ios civis ou :religio:-,C3 .._- :;~,~.J)l.;catjo no D. O.
de 18 de s~<;(;~-0.b:'o C~0 1959

45.7.'::5 -

D~'Gl':;LO

351

de 26 de agôs-

to de ·í.0SJ - !-,-p'ova alteracões mtroduzídas nos Estatutos da 1'>'38.0 Pl"l.(1lo" - Corn-.
panhia Nacional de S~guros
?ublic2.do

110

3 de setembro. de
1959 •.•.. _
o. o.. o
.

351

46 723 - Decreto de 26 de agôs-'
LO àe :/.959 Suprime cargo
extinto. '- Pu'o!icado no D. O.
de 2 de outubro de 1959 ...

351

o

46. ';27 - Decreto de 26 de agõste de 1959 -- RBÜfi.oa. o Deereto D? 36.2;01, dê 5 de outubro de lS5 l l . PUOliC3,do
1]0 D. O.
de 26 de agósto de

1930
46.723 to c{~

cões intrG\~:J.sidas nos estatutos, inclusive aumento do C2.pii:cJ social da V2r~ Cruz Comii8.j::lüa E:o<'::sileira de Se··
guros. - Pt:.bU0J.0.0 no D. O .
de 9 de setembro de lS'59 ..

350

D.a. de

to de 1. f] ,59 - ArJrova alteracões ü; tro d uzidas li os est 9.tU- .
tos, inclusive aumento do capital SOCiD.!. da J2h:::'2.-suá Oompanhia de ,S2;tDTS 'G2rais. Publrcado )10 D. O .
de 9 de setembro de 1959 ,..

349

46. 'l'2.{~ - D2S1'2J,O de 2G de agôste C~'::l 1250 - C(j~:.cede permissão pé'.ra 0'·':~C c.ctcrminãdos S8-

de " \1'1.::]:8...

j

·~G.

to de 1859 - Aorova alteracões int:r8du~~id8.S 1:03 estambs, Inclusive i;,i.':().2~ll0 do capital social da Comp8":,:~"üa l'\fl,cional dê E}e~,lll'CS Ipiranga.
--PubliC~tcl() no .D. O. de 1 ele
setembro de lS59
.

o

46. '?1S -- DL c:..':; 'c o de 25 de agó3-

to de lS59 -

••

.46.723 -- IJeclsto àe 28 de agôs-

Decreto de 25 de agõs-

to de 1959 - Extingue o 00míssarrado Permanente de Exposiçôes de I,leiTa.s no Exterícr e dá outras providências.
Publlcarlo no D a. de 29
de agôsto 0.2 1859

46.722 -- Decreto de 25 de 2gÕSto de 1959 - Fixa a distrihuícão em cada Arma e em cada
pôsto, das funções gerais dos
oficiais do Exército, a vígorar
a partir de 24. de agôsto de
1959. Publicado no D. O .
de 25 de ~g6sto de 1959 ..

351
D2Cl'CtO de 26 d~ agôs~:~59 Dispõe sôhre o

funeicnamento .ríos

empórios

3drni.nisGf2:1os

C~Qn.sel.ho

1)8lo

occrdcnaüov do Ico8.stecimento. - Fnblicndo no D. O. ele
3~8

25 de agústo de 195G

.

46. 7'2~" ----.:.. D8cnto de 25 ([-3 Sg'ÔSto de 1059 - Lib~r8.. dotação

46.729 -- DeCl'eto de 26 de 8.gÔE-

incluída no Plano dê ECDnomia do lvnnIstório da .f...gricultura. - Publicado no D.O.
ele 29 de ugõsto dê 1953

rios, F.erros e lVletéCis Limitada a pesquisar minério da
chumbo no município de Ma-

to de 19LiJ -- Autcríza Miné-

348

caúbas, E-stado da Bahia. -

352

Aros

DO

PoDÉR

EXECUTIVO

-XXX!

Págs.
publicado no 1) /0. de 29 de
agôsto de 1959
46.730 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Autoriza a emprêsa de mineração Fosforita
Olinda S. à. a pesquisar fosforita, no município de Jgaraçu, Estado de Pernambuco.
- publicado no D. O. de 29 de
agõsto de 1959
_.

353

353

4:6,731 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Autoriza Novas
Indústrias Olinda S.A. a pesquisar água mineral no município de Olinda, Estado de
Pernambuco. - publicado no
D. O. de 29 de agôsto de 1959
351
46.732 - Decreto de 26 de agôsto de 1.959 - Autoriza o cidadão brasileiro Cesarino Vitoríno da Silva a pesquisar areia
quartaosa, no município de
São Vicente, Estado de São
Paulo, - Publicado no D. O.'
de 29 -de agôsto de 1959 .. : 3ti5
46. 733 ~ Decreto de 26 de agôs- .
to de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Zenon
Henrique Fridberg a pesquisar fluorita no município de
Tubarão, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D. a .
de 29 de agôsto de 1959 .. .356

46. 734 ~- Decreto de 26 de agõsto de 1959 - Autoriza a Em- .
prêsa de Agua Mineral Avaí

Ltda. a lavrar água mineral
no município de

Itaperuna,

Estado do Rio de Janeiro. -

Publicado no D. a. de 29 de
agôsto de 1959 .,.

356

46.735 -

Decreto de 26 de agõsto de 1959 - Autoriza o cí ~
dadão brasileiro Ermelino Mataraszo a lavrar .talco, serpentina e dolornita no. municípío - de Castro, Estado do
Paraná. - Publicado no D. a .
de 29 de agôsto de 1959 .....

46.736 to de
dadão
go de

Págs.

46.737 -

357

Decreto de 26 de agõs1959 - Autoriza o ci-

brasileiro Eh:nesto D10-

Faria a pesquisar caulim e feldspato no município
de. Franco da Rocha, Estado
de São· Paulo. - Publicado
no. D. a. de 29 de agôsto de
1959 .......................•• . 358

Decreto de 26 de agôs-

to de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro José da Silva
Miranda a pesquisar ametista
no município de Sento Sé, Estado da Bahia. - Publicado
no D.a. de 29 de agôsto de
1959

359

46.738 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Hugo França Zanottí a pesquisar águas
marínhas .e quartzo no município de ,Itaguaçu, Estado do
Espírito Santo. - Publicado
no D.a. de 29 de agôsto de
1959

360

46.739 - ])ecreto de 26 de agõsto de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro José Batista Pereira a pesquisar mica no
município de Agua Boa, Es~
tado de Minas Gerais. -,Publicado no D . O . de 29 de
agôsto de 1959

360

46.740 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Autoriza a Companhia Paulista de Mineraçâo a pesquisar minerais de
sílímaníta no município de
Carmo da Mata, Estado de
Minas Gerais . ...,.... Publicado no
D . O. de 29 de agôsto de 1959

361-

46.741 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Autoníza o cidadão brasileiro Paulo de Almeida e Silva a pesquisar minério de chumbo no município
de Macaúbas, Estado da Bahia. - Publicado' no D.O.
de 29 de agôsto de 1959',......

361

46.742 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Concede à Siderúrgica Pinheiros Ltda.: autorização para funcionar como
emprêsa de mineração. - Publicado no D.a. de 29 de
agôsto de 1959

362

46.743 -

Decreto de 26 de agôs;00 de 1959 - Autoriza o cídadão brasileiro Benjamin Bontorín a pesquisar calcário no
município de Rio Branco do
Sul, Estado do Paraná. - Pubücado no D. (S) • de 1 de setembro de 1959

.362
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Págs.
46.744 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Autoriza a Companhia de Pesquisas e Lavras
Minerais - Copelrni a pesquisar carvão mineral no munícípto de Guaíba, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D. O. de 1 de setembro de
1959 .

363

46.745 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Autoriza a COmpanhia de Pesquisas e Lavras
Mínerais-Oopelmí a pesquisar
carvão mineral no município
de São Jerônimo, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
110 D. O. de 29 de agôsto de
'1!}59 .

.

~

. . . . .. . .

FIgueiredo a lavrar

363

365'

bauxita,

no município de' Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo.
-- Publicado no D. O. de 29
·de agõsto de 1959
46.749 -- Decreto de 26 de agôs-.
to de 1959 - Autoriza Mineração Boquira, Ltda. a pesquísar galena, no Município de
Macaúbas, Estado da Bahia.
- Pubhcado no D. O. de 29
de agôsto de 1959
46.750 -- Decreto de 26 de agôsto de 1959 -- Retifíca o De"
ereto n Q 45.319, de 27 de janeiro de 1959. -- Publicado no
D. O. de 29 de agôsto de 1959
4ü.751 -- Decreto de 26 de agôsto de 1959 -- Renova o Decreto n Q 41.606, de 29 de maio
de 1957. --Publi:cádo no D. O.
de 29 de agõsto de 1959 ....

368 .

46. ',53 -- Decreto de 26 de agôsto de lo959 - Estabelece normas diretoras para o desenvolvímento &3- Indústria Mecânica Pesada. 0 ínstítuí o Grupo
Exe~utivo para aplícacão dessas normas. -- Publicado no
D. U. de 2~ de agôsto de 1959

368

46.754 -

46.746 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Eduar.do André
Matarazzo. a pesquisar calca-.
rio, no munícípío de Arroio
Grande, Estado do Rio Gran,de do Sul.- Publicado no
D. O. de 29 de agôsto de 1959 \364

46.747 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Autoriza o cída,dâo brasileiro V1t6rino do N8..'5'Cimento Vieira. a. ~esquisar minério de chumbo no município
de Macaúbas, Estado da Bahia. - Publicado no D. O. de
29 de agõsto de 1959
46.748 - Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Albino Abreu

Pá.gs.
40.752 - Decreto de 26 de agôsti de 1959 -- Altera dispositi-'
vo do Regímento da Agência
Nacíonal, do Ministério da Justiça e Neg-ócios Interiores -Publicado no D. O. de 29 de
agõsto de 1959

365

366

367

367

Decreto de 26 de agôsto de 1959 -- Abre ao Poder
Jucticiári'O -- Justiça Eleitoral
-- o crédito especial que espacit'ica. - Publicado no D. Q.
de '27 de agôsto de 1959
369
46.755 -- Decreto de 26 de agôsto de 1959 - Abre ao Poder
Judiciário - Justiça do Trabalho, os créditos especiais na
ímpontâncía total de Cr$ '"
49.881. 040,00, para o fim que
menciona. -- Publicado no
LJ. O. de 27 de agõsto de 1959' 370
46.756 -- Decreto de 2Q de agôsto de 1959 -- Altera o art. 60
do Decl'·eto n Q 13.470, de 12 de
fevereiro de 1919, bem como
o art. 1 do Decreto n Q 32.849,
de 23 de maio de 1953, no tocante ao prazo de interstício[)&ra 'promoção. -- Publicado
no D., O. de 27 de agõsto de
1359 ...........••.... :.......
370
Q

46.757 - Decreto de 27 de agôsto de 1959 - Libera dotação
incluída no Plano de Economia do Ministério da Agricultura. - Publicado no D. O.
de 3 de setembro' de 1959 ....

3·71

46.758 --:.. Decreto de' 31 de agôsto de 1959 - Altera a lotação
de repactíções atendidas pelos
QuadrDs permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura e dá outras providências. - Publíoado no D. O.
de 3 de setembro de 1959 ....

371

46.759 -- Decreto de 1 de se':"
tembro de '1-959 -- Altera o
Parágrafo único do art. 2 Q do
Regulamento do Arquivo do
Exército, aprovado pelo necre'to nv 614, de 30 de janeiro de
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1936, alterado pelo Decreto número 29. H19, de 24 d'e janeiro
de 1951. - Publicado no D. O.
de 1 de setembro de 1959 .. ,

Decreto de 1 de setembro de 1959 - Modifica a
redação do art. 64 do ReguM
lamento aprovado pelo Decre;to nv 8.835, de 23 de fevereiro
de 1M2. - Publioado no D. O.
de 4 de setembro de 1959 .".
46.761 - Decreto de 1 de setembro de 1959 - Autoriza a

372

46.760 -

Oomíssão do· Vale do
São
Francisco a aceitar a doação
do terreno onde deverá ser
perfurado um poço profundo,
no Município de .Iacobina, no
Estado da Bahia, e a instituição de servidão. - Publicado
no D. O. de 4 de setembro de
1959 . "
"
"....
46.762 - Decreto de 2 de sertembro de 1959 - Fixa os pre..
ços básicos mínimos para o financiamento ou aquisição dê
de cereais e outros gêneros de
:produção nacíonal, para o ano
de 1960. - Publicado no D. O.
de 2 de setembro' de 1959 ....

Decreto de 2 de setembro de 1959 - Assegura ao
algodão da zona meridional do
País da safra de 1959-60, a garantia de preços mínimos.Publicado no D. O ..' de 2 de
setembro de 1959 ...........•
46.764 - Decreto de 2 de s€.tembro de 1959 - Concede à'
Ford Motor do Brasil S. A.
autorização paro. continuar ao
funcionar na República.. - Publícado no D. O. de 11 de se~
tembro de 1.959 ., ~
~ ..
46.765 - Decreto de 2 de se~
tembro de 1959 - Concede à
sociedade anônima Refinações
de Milho, Brazil, autorízacâo
vara continuar a funcionar
na República. - Publicado no
D. O. de 14 de setembro de

372

372

373

46 . 763 -

1959 .

46.766 - Decreto de 3 de se~
.tembro de 1959 .concede
permissão à fi.:LlH~ Laborterápíca Bristol S. A. Indústria
Química e Farmacêutica (seção de Antibióticos), estabeíe..
cída em Santo Amaro, para

374

375

376
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funcionar em caráter permanente, aos domingos e nos feríados civis e religiosos. Ainda. não foi publicado no
Diãrio oticia; por falta de pagamento "
376
46.767 - Decreto de 3 de setembro de 1959 Aprova
alterações introduzidas' nos Estatutos, inclusive aumento de
capital social da "Sul América Terrestres, Marítimos e
Acidentes", Companhia de Se.guros. - Publicado no D. O.
-de 25 de setembro de 1959.
- Retificado no D" O. de
29 de setembro de 1959
377
46.768 Decreto' de 3 de setembro de 1959 - Inclui funções de professor na Tabela
única
de
Extranumeráriomensalista do Ministério da
Marinha, e dá outras providências. - Publicado no D.a.
·ne 5 de setembro de 1959 .... 377
46.769 - Decreto de 3 de setembro de 195,9 - Altera o
Regulamento para a Base
"Almirante Castro. e Silva".
- Publicado no D. O. de 9
de setembro de 1959 ...".....
379
46. 770 - Decreto de 3 de setembro de 1959 - Declara de
utilidade pública, para efeitos
de desapropriação, imóveis situados em Fortaleza, Estado
do Ceará"
Publ!icado no
D. O. de 9 de setembro de
379
1959 .

46.771 - Decreto de 3 de se.tembro de 1959 - Altera' o
Regulamento para o Conselho de Promoções da Marinha. - Publicado no· D. a.
de 9 de setembro de 1959 ....
379
46.772 - Decreto de. 3 de .setembro de 1959 - Autoriza o
<Cidadão
brasileiro Gilberto
Azevedo Chaves a pesquisar
fosforita, no município de Igarassu, Estado d3 Pern8.mh"ucc.
- Publicado no D. O. de 9
'de setembro de 1959
379
46.773 - Decreto de 3 de se~
tembro de 1959 - Autoriza ó
cidadão brasileiro João César
Favero a pesquisar caulim','
feldspato e mica, no município
de Bicas, Estado de Minas
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Gerais. - publicado no Ir.O,
d'ê 14: de setembro dê 1959 "

380

46.774 -, Decreto de 3 de s'etembro ele 1059 - Autoriza o
cidadão
brasileiro
AnK11'O
GrlplP ü pesquisar mica 'no
município de Galileia, Estado
de Minas Gerais. - PUbl.1ca,do no D. 0'. de 14 de setembroide 1959
'
,..

381 .

46,775 - Decreto - de 3 de setembro de lS59 - 'Retifica o
art. ·lQ .do Decreto n- 44.968,
de 1 de dezembro de 1958. Publicado no D. O. de 14 de
setembro de 1959· .... ,......

381

46.776 - Decreto de 3 de setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro
Domícío
Gondim Barreto a pesquisar
minérios de zinco, chumbo e
cobre no Município de Januária, Estado de Mi nas Gerais.
' - Publicado no D. O. de 11 de
setembro de 1,959
' .. '
Decreto de 3 de se.tembro de 1959 - Autoriza o
cidadão bl'flSileh"o João Henrique Blanehlni a pesquisar
fluorita no Município de Palhoça, Estado de Santa Catamna.. - Publicado no D, O,
de 11 de setembro de, 1959 ..

382

46.777 -

46.778 - Decreto de 3 de setembro de 1959 - Autoriza o
'cidadão brasileiro Elpídio Trovão Filho' a.pesquisar diamante no Município de Bocaiúva, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 11 de setembro de 1959 .. '
46,779 - Decreto de 3 ele setembro de 1959 Au.fc-riza
Minérios, Ferros € Metais Limitada, a pesquisar minério
de chumbo no municípío de
Macaúbas, Estado da Bahia.
- Publicado no D. O. -de 11
de setembro de 1959 .'......

46.780 . Decreto de 3 de se.ternbro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Domício
Gondím Barreto a pesquisar
minérios de zinco, chumbo e
cobre no município de -Januáría, Estado de Minas Gerais, - Publicado no D. O.
de 11 de setembro de 1959 ..

382

383

384

i"

Págs.
46.781 Decreto de 3 de 1'31;;-,
tembro de W59 - Autoriza o
cida dã-o
brasileiro Domício
Gondinl Barreto a pesquisar
minérios de zinco, chumbo 'J
cobre rio municílpío de ,Ja...
nuária, Estado de Minas G~rais. - Publicado no D. O.
de 11 de' setembro de 1959 .. '
385

46.782 - Decreto de 3 de setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão
brasileiro
Domício
Go ndím Barreto a pesquisar
minérios de zinco, chumbo e
cobre no município de Januária, Estado de Minas Gerais.
- Pubücado n-o D. O. de 11
de setembro de 1959
,..

385

46.783 - Decret-o de 3 de se,t-embr{) de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Joáo Henri.que Bianchiní a pesquisar
fluoríta no município de Palhoça, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D. O.
de 11 de setembro de 1959 ,.

386

46.784 - Decreto de 3 de ~~
tembrcde 1959 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do
capital de responsabilidade da
Píremen's Irisurance Oompany of Newark . Publicado
.no D. O. de 16 de setembro de 1959 ."
.,......
46.785 - Decreto de 3 de se.tembro de 1959
Aprova
alteracões introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do
capital social da Sul América Capitalização S. A. - Publicado no D. O. 'de 1 de outubro de 19M
,.......
46.786 . - Decreto de 3 de setembro de 1959 - Concede à
Transnordeste Fluvial e Marítima S. A. autorização para
funcionar como emprêsa de
,navegaçãv, de cabotagem. Publicado no D. O. de 25 de
setembro de 1959
46,787 -

387

387

387

Decreto de 3 de .se-

Aprova
alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento
do capital social da Companhia de Segures da Bahia. -Publicado no D. O. de 1 de
outubro de 1959

.tembro de 1959

384

388
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46.788 - Decreto de 3 de setembl'O de 1959
Aprova

Publicado no D. O" de 5 d-e

setembro de 1959. -

alteracõcs introduzidas nos
estatutos da liA Independên-'
ela" Companhia de Seguros
Ger2-is, - Publicado no D, O.
de 11 de setembro de 1959 ..

388

- Decreto de 3 de setembro de 1959
Aprova.
alterações introduzidas nos
Estatutos, - inclusive aumento
do capital social dá "Mauá"
-Companhia de Seguros Ge-)
rais. - Publicado no D. O.
de 14. de setembro de 1959 ..

388

1959 .

46.794 - Decreto de 4 de setembro de, 1959 - Aprova as
novas especificações pare, ~L
'classificação e a fiscalização
da exportação do sisal ,
Publicado no' D. O. de 12 de
setembro de 1959
Decreto de 5 de setembro de 1959 - Dispõe sôf_
bre a organização do Hospital
Júlia Kubitschek, aprova o
respectivo Quadro de Pessoal
-e dá outras providências.

46.795 -

,

•

•

393

412

Decreto de 8 de seternbro de 1959 - Abre, ao
Ministério da Educação e oui-

46.797 -

.tura, o crédito

especial

de

Ol'S 10.0(}j.DÜO,OO, destinado à
389

Província Brasileira dos Irmãos Lassalistas - Sociedade
Porvir Cíentífico . - Publicado no D. O. de 8 de setembro
de 1959

412

46.798 -

389

46,792 Decl'eto de 4 de setembro de 1959 - Revog,a o
Al't. 17 baixado com o Deereto nO 21.854, de 26 -de s'etembro de 1946. - Publicado
no D. O. de 4 de setembro
de 1959
. 389
46.793 Decreto de 4 de setembro de 1.959 - Inclui, nas
disposições do art. 10 do Deereto nv 30.955, de 7 de junho de 1952,' as funções que
especifica. Publicado no
D. O. de 4 de setembro .se
1959 .

46.796 - Decreto de 8 de se·
tembro de 1959 ~ Transfere,
sem aumento de despesa, tun-cão de uma para entra 'I'ab-ela Numérica Especial d.e
Extranumerários M ens alistas
do Ministéi.io da Fazenda, que
menciona.
Publicado n~
D'. O. de 10 de setembro de
195~ . .
0" • • • •

se-

Decreto de 3 de
.ternhro de 1959 - Prorroga o
prazo previsto no parágrafo
I único
do art. 20 do Decreto
nO 42.219, de 3 de setembro
de 1957. - Publicado no D. O.
de 3 de setembro de 1959 ...
46.791 - Decreto de 3' de S'~<tembro de 1959 Cria, nos
Quadros do Instituto BrasíIeiro de Geografia e Estatistica, o cargo isolado, de p-rovimento efetivo, de Analista.
Econômico. - Publicado nu
D. O. de 3 de setembro de

Retill-

cada no D. O. de 14 de setembro de 1959

~6. 789

46.790 -

Págs.

Decreto de 8 de setembro de 1959 - Autoriza o
ServiçO do Patrimônio di.1
União a aceitar a doação de
terreno que menciona, situado
no Setor Universitário da Oa,pital do Estado de Goiás. Publicado no D. O.' de 10 de
setembro de 1959

412

Decreto de 8 de se~
46.799 tembro de 1959 Altera 6
Dec,reto n V 45.195, de 31 de
dezembro de lo958. - Publicado no D. O. de 10 de st~
ternbro de 1959·.............

412

Decre.to de la de se~
tembro de 1959 - Retifica a
Tabela Numérica de Mensalistas da Comissão Federal de
Abastecimento e Preços e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 10 de setembro de 1959 .:
"...

403

46. 800 -

390

390

46.801 - Decreto de 10 de setembro de 1959 - concede à
sociedade Transportes Marítimos São Jerônimo Limitada
autorização para funcíonar como smprêsa de navegação de
cabotagem. - Publicado no
D. O. de 22 de setembro de
1959 . .
'. . . . . . . . . .
46.802 - Decreto de 10 de- setembro de 1959 - Cria o Comando de Artilharia de C05li

403,
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,ta e Antiaérea da

Pvegião
Militar" .
Publicado no
D. O. de 12 de setembro cl-::
1959 . .
, .. .
2~

46.303 ' - Decreto de 10 de setembro de 1959 Altera 9
Deáeto n- 43.190, de 12 de
fevereiro de 1958. - Publica.do no .D., O. de 12 de S8-'
1tembl'o de 1,359 .... ,........

403

414

Decreto de 11 ele SBtembro de 1959
Aprova
Instruções' que regulam as
atividades ·e o funcionamento
do Grupo de Estudos e Planejamentos da Secretaria Geral
do Conselho de Segurança,
Nacional, de que trata o Decreto n 9 45.040, de 6 de dezembro de 1958. - Publicado
no D. O. de 16 de setembro de 1959
414

46.804 -

46.805 - Decreto de 11 de setembro de 1959 Abre ao
Ministério da Saüde o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00,
para auxiliar a Sociedade
Pr·ó-Construçáo da Maternidade Popular (Escola) de
Fortaleza, no Estado do Cea.rá. - Publicado no D. O. de
'11 de setembro de 1959

Decrete> de 11 de setembro de 1959 - Altera o
Regulamento Ger""l da Polícia Militar do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto
nO 41. 095, de 7 de março de
1957, e dá outras providências, - Publicado no D. O.
de 11 de setembro de 1959 ...

416

46. 806 -

Decreto de 14 de setembro de 1959 - Declara de
'Utilidade ,pública 'e, Sociedade Paranacnse de Cultura,
c.rn sede em Curitiba, Esta<lo do Paraná. - Ainda não
foi publicado no. Diário Oficial por falta de pagamento..

417

46.807 -

417

46.808 - Decreto de' 14 de s~
tembro de 1959 - Declara de
utilidade pública. a Associação Comercial, Industrial e,
Agropecuária de Cruzeiro, com:
sede em. Cruzeiro, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D. O. de 14 de setembro de
1959 . .
:..........
417

PâgJ.
46. 809
Decreto de 14 de setembro 'de 1959 - Dispõe sôbre )a lotação de servidores
cedidos à R.F.F.S.A. - Publicado no D. O. de 18 do
setembro de 1959

417

46 ..810 - Decreto de 14 de setembro de 1959 - Dispõe 56bre a lotação de servidores
cedidos à R.F.F.S.A. - Publicado no D. O. de 18 de se.tembro de 1959

4U'

46.811 - Decreto de 14 de sectembl'O de 1059 - Dispõe Sóbre a lotação de servidores
cedidos à R.F.F.S,A. - Publicado no D. O. de 18 de
setembro de 1959

420

46.812 - Decreto de 14· de retem b1'o de 1959 - Outorga à
Fôrça e Luz de Arapiraea
Limitada, Estado de Alagoas,
concessão para distribuir energia elétrica. - Publicado no
D. O. de 14 de setembro de
1959 . .
:
~ .. . . . . .. .

42S

46.813 - Decreto de 14 de seternbro de 1959
Aprova
alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive, aumento
do capital social da "Companhia Ceará de Seguros Gerais". - Publicado no D. O.
de 18 de setembro doe 1959 ...

4U

46 ,814 - Decreto de 14 de setembro de' 1959 - Outorga fi
Prefeitura Municipal' de Igual
concessão para o aproveitamento de energia hidráulica
de um desnível existente no
Tio .Prêto, no distrito-sede do
município de Igual, Estado da
Bahia. - Publicado no D. O,
de 18 de setembro de 1959 ..
46.815 - Decreto de 14 de setembro de 1959 - Dá nova.
redação a artigos do Decreto
nv 46.532, de 30 de julho de
1959. - Publicado no D. O.
'de 14 de setembro de. 1959 ...
'46.816 - Decr.eto o.e 15 de setembro de 1959 Altera a'
lotação de repartições do Ministério" do Trabalho, Indústria e Comércio. - Publíca-:
do no D. O. de 18 de setembro de 1959

424
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46.817 -

46.824 -

tembro de 1959 - Transfere
sem aumento de despes}" fun-'
ção de Tabela Especia.l de
Extranumeráli.<ls
Mensalistas
do Ministério da Agricultura.
- Ainda não foi publicado no
Diário O ficial

426

46.818 - Decr€to de 15 de setembro de W59 Altera. a
lotação de repa.rtíçôes atendidas pelos Quadro,'; Perrnanente e Supl-ementa.r do Ministério da Agricultura.
Publicado no D. -O. de 18 de
setembro -doe 1959

426

.w A,Ü<9

cídadão vbrasileíro steno Be-

nedíto José Albertoní

3.

pes-

quísar calcário no Município

-

Decreto de .15 de se-,
Altera a.
lotação de repartições aten-'
<lidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da. Agricultura.
Publicado no D. O. de 18 de
setembro de 1959
426.

tembro de 1959 -

46.820 -

Decreto de 15 de seTransfere,
sem aumento de despesa,
função 'de Tabela Numérica.
EspêCial de Extranumerários
Mensalistas do Ministério da
Agricultura. - Publicado' no
D. O. de 18 de setembro de
1959 .

426

46.821 - Decreto de 15 de S2tembro d'ç 1959 - Altera 2.
Iotacão de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementa,r elo Mi!l1'>tério da Agrículture . - .Publicado no D. O. de 18 -de se-'
ttembro de 1959

427

tembro de 1959 -

46.822 - Decreto d':} 15 do .::etembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Geraldo Al-

ves Motta. a lavrar caulím

no rnunícípjo de Ltapeeeríca
da. Serra, Estado de S. Paulo.
- Publlcacto no D. O. de 18
d'e setembro de 1959
46 .823 - Decreto de 15 de setembro de 1959 - Autoriza e
cidadão
brasileiro
Roberto
Procópio SchJobak V.ale a J)ê'squis ar caulím, no Munícípío
ide Juiz de F-era, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 18 de setembro de
1959 . .
, . .. .. . .
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Decreto de 15 de setembro de 1959 - Autoriza o

Decreto de 15 de se-

427

428

de Barroso Estado de Minas
Gerais. - 'Publicado no D. O,
doe 18 de setembro de 1959 ..
46.825 - Decreto de 15 de setembro de 1959 Autoriza
M. I. L. Mineração Ita Limi..
tada - a pesquisar quartzito'
no municípío de- São Bernar-do do Campo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 18 de setembro de 1959 ..
4:6:826 - Decreto 'de 15 de setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão
brasileiro
Amável
SOares .a pesquisar' mica no
município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O.
de 22 de setembro de 1959 ..
46 .:827 - Decreto de 1'5 de setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Mário Puglíese a pesquisar caulím no
município de Itapeoerica d~
Serra, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 22
de setembro de 1959 .... :...
46. 828 - DeCreto de 15 de setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro F r o i 1a n
Gonçalves a pesquisar bauxita e leu cita, no município
de Andradas, Estado de M1nas Gerais. - Publicado no'
D. O. de 22 de setembro de
1959 .
46.329 - Decreto doê 15 de setembro de 1959 - Autoriza o
c i d a dão brasileiro Carlos
K,ampmann a pesquisar mlnério de ferro no município
de Tijucas do Sul, Estado do
Paraná. - Publicado no D. O.
de 22 de setembro de 1959 ..
48.830 - Decreto de 15 de setembro de 1959 - Concede à
Fluonta Cocal Ltda. autorízaeão para funcionar como'
emprêsa de mineração. - 'Publicado no D. O. de 22 dê
setembro de 1959
46.831 - Decreto de 15 de se~
tembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro João S08.-

429
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431

432
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res da Silva a pesquisar mica. no município de Governa'dor Valadares, Estado de Mi··
nas Gera-is. - Publicado no
D. O. de 22 de setembro de
1959 .
Decreto de 15 de s,etembro d-e 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Júaquim
Pegado Dantas Cortes a ·pes~
quisar cassiterita no municí!pio de Campo Redondo, Es~
tado do Rio Grande do Norte. - Publicado no D. O. de
22 de setembro de 1959 :.....

433

46.832 -

-46.833 - Decreto d-e 15 de set-embro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro João Soares Alvim a pesquisar dolomíta no municí-pio de Ouro Prêto, Estado de Minas Gerais.
- Publica-do no D. O. de 21
de setembro de 1959
46.834 - Decreto de 15 de setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Jacob Klabin Lafer a pesquisar ilmefita no municíplo de Caraguatatuba, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.O.
de 22 de setembro de 1D59 ••
- 46.835 - Decreto de 15 de setembro de i959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Vitório Bertdn a lavrar água mineral no.
município de São Fidelis, Estado do Rio de Janeú·o. _.'
Publioado no D. O. 6-,~ 22 de
setembro de 1959
,

expcrtação das frutas

437

46.838 - Decreto de 15 de s8tembro de 1959 - Autoriza a
Ccmpanhia Viçosense Fôrça c
J.JUz S. A. a permutar terreno
de sua propriedade por outro
na cidade de Teixeiras, EstadCt
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 22 de setem,bro de 1959

437

Decreto de 15 de setembro de 1959 - Autoriza a
Emprêsa Sul Brasileira de
Eletricid.ad'e S. A. 2. ampliar
suas instalações. - Publicado
D. O. de 22 de setembro de 1959

437

116.839 -

433

no

Decreto de 15 de se.ternbro de 1959 - Autoriza a
Prefeitura Municipal de Ví,tória d.:i Conquista, no Estado
da Bahia, a ampliar suas ínstal ações. - Publicado no D.O.
de 22 d'ê setembro de 1959 "
46.841 - Decreto de 15 de se,tembro de 1959 - Outorga ao
Govêrno do Estado de Santa
'Catarina concessão p-ara -distríbuir energia 'elétrica nos
distritos doe Cocal e Morro da
Fumaça da município de trrussanga, e dá outras providências. - Publicado' no D. O.
de 22 de setembro do 1959 ..
46 . 842 - Decreto de 15 de se.tembro de 1959 - Autoriza a
Companhia Fôrça e Luz de
Minas Gerais a alienar um
Jgtr'Upo ,terone1!étr.iJ~o, Instalado
em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 19 de setembro de
1959 .
46.843 - Decreto de 15 de setembro de 1959 - Autoriza a
Companhia Luz e Fôrça HuIha Branca a construir mais

46.840 -

434

435

435

46.336 - Decreto d'e 15 de setembro de 1959 - Altera os
arts. 100, 101, 102 e 103, das
especirícacões aprovadas pelo
Decreto n Q 45.772,
de 9 de
Rb:il' de 195.9. e referentes à.
classificação e fiseallzaçác da

cítrí-

{las. - Publicado no D. O
rle 22 de setembro de 1959 ".
46.837 - Decreto de 15 de ~;e
tembro de 1959 - Transfere
da Companhia Industrial de
Estância S. A. para o, Com;panlüa SUl Serg-ipana de El-~
tricidade S. A. -a concessão
;para distribuir energia elétrica.
nos municípios de Santa Luzia de. Itanhi, Arauá, Pedririhas, Buquim e Ríachão do

Dan tas, no Estado de Sergi..
p8. Publicado no D. O.
de 22 doe setembro de HJ59 ..

436

438

439

439

uma comporta na barragem
do Rio Paraúna, Estado de
Mínas Gerais. - Publicado
no D. O. de 22 de setembro
de 1959
440
<16.844 - Decl'€to de 15 d,e S~~
ternbro de 1959 Autoriza a
m udança progressiva da f.':eqüêncía, de 50 par:;:, 'EO ciclos
por segundo, no sistema elé-
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trico da. flS. A. Oentral Elétrica Rio Claro", Estado de
SáoPaulo. Publicado no
D. O. de 22 de setembro de
1959 .

46. 8~5 - Decreto C.8 15 de setembro de 1959 - Outorga ao
Estado de- Paraná concessão
para distribuir energia elétrica...- Publicado no D. O. de
18 de setembro d·e 1959
46.846 - DecretO de 1:5 de setembro de 1959 - Outorga ao
Est'.3-do do Paraná cone essão
para distríbuir energia elétrica. ~ Puhlicado no D. O. de
.18 de setembro de 1959 .. '." ,
Decreto de 15 de setembro de 1959 - Outorga ao
Estadc; do Paraná concessão
.para distribuir energia elétrica, - Publicado no D. O.· de
18 de setembro de 1959 ... ,'
4:6.848 - D2creto de 15 de setembro' de 1959 - Autoriza a
Rio Light S. A. Serviços d'€'
metricid:1de e Oarris,. antiga.
Companhia de Carris, Luz e
l"ârça 'do Rio de· Janeiro, Limíta..d a a ampliar suas instaIações , - Publicado no D. a.

440

441

441

de 19,5,9

442

443

Decreto de 15 de s€tcmbro de 1D5-9 - Autoriza a
Rio 1,il'.'ht S. A. Serviços de

46,84:9 -

E!etricidad·c e Carris, antígn
-Companhia de Carris, Luze
Fôrça, do Rio de Janeiro, Li~·
.',1 ;-t::>.da, 8, ampliai' suas U1S'
talações.
Publicado no
D. O. d~ 22 de setembro de
1959 . .
,.......
4-5.850 - D2creto de 15 de-set-embro de 195G - Transfere
elo E5tado do Paraná para a.
oomoannía :?aranae.n.se de
,Encl'gia E1étric::;" (C{)PGi~L), a
concessão para a produção e
íornecímcnt > de energia elé-

443

trica Em ,tôd,3, área comoreendida pelo Decreto n- 27.650,
de 28 cl-e dezembro doe 1949.
- Publicado no D . . O. de 22
de setembro de 1959 :........
46.851 - Decreto de 15 de se.tembro . de 1959 - Outorga à
Pr~f.2itura ~VIunicl:pal d-e Patu,
lI:.c;tado do Rio Granc.0 do
Norte, concessão para dístrí-

444 .

445

1

4:6.847 -

de 22 ele setembro de 1959 ,.

buir energia elétrica. - Publicado no D. O. de 18 de
s-etembro de 1959
46.852 - Decreto de 15 de setembro de 1959 - Estabelece
a freqüência de 60 ciclos por
segundo no sistema da Sociedade Anônima Emprêsa- MeaJhoxalffilentos de Mogu-Guaçu,
ESGGI/do de São .Paulo - Publícado no D. a. de 22 de setembro de 1959
,.
46.18·53' - Decreto de 15 de setembro de 19 5!} - Autoriza a
Iiberaçâo de crédíto conudo no
Flano de Economia para apücal' na construção da. barragem do Hia J aguarí (Furnas
d.o Segl'êdo) , no Estado do Rio
Grande do Sul - Publicado
no D. O. de 1'5 .de setembro

44:4

46.8'54 - Decreto de 15 de setembro de 195:9 Transfere'
do Estado do Paraná para a
Companhia P.:11'8..n aense de
Energia :Elétric:::t (COP:EL) a
concessão p:1.:'a a nroducão e
rcmecímsnto de energia elétrica ~.O município de M9..1'jng-ã, Esta.do do Paraná - Publicado no D. O. de 22 de setembro de Hl59·
4fU~J56 .Decreto de 15 de setembro de 1'9'590 - Tl'Rl1iSfere
da Energia, I.l.1dústrü e Comércio Ltda., para a S. A. 1:'1dústría e Comércio Concórdia
a concessão para. a produção
e fornecímento de energia. elétrica na sede do munícípío deConcórdia, E'scado de Santa
O:1ta.rina - Publicado no D.a.
de 22 de setembro de 19'59,...
4"6,. ·tI5'ô . -..: Decreto de 15 d'~se
temoro de 1'9,59 - outorga ao
Estado do !Rio Gj:a.nde do Sul
concessão papa o aproveitamento progressivo da energia
. hidráulica existente no trecho
do rio 'I'aquarí corrroreendido
entre 2, cidade de Born R-~til"o
do Sul, município de ígual nome,Esbdo do Rio Gnmde do
Su1, 'e .a vila de Mussull1l',
município de OuapDl'é, no mesmo Estado
l.-:Jrlfolicado no
D. O. de 18 de setembro de
1~}5:9: . .
,.
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de 15 de setembro Cc W\3'9J Concede
autorização :)ara funcionar como emprêsa de energia elétrica à firma Ferreira & Oia.
Limitada - Publicado no D:O.
de Z2 de setembro de 19'5'9. . .
4fL.8J5,S - Decreto de 1'5 de setembro de H~59 - Outorga à
FrJ.'efeitma l\.funicipal de Sarandí concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de um desnível existente
no rio Estancado, município de
Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul
[publicado no
D. O. de 18 de setembro de
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448

443

46.85'9 - Decreto de 15 de setembro de bIS'9' - Estabelece
a freqüência de 60 ciclos :por
segundo no sistema eletríco da
Companhia Sul Mineira de
~E1etricidade Publicado no
D. O. de 22 de setembro de
1'&5'9 •.....•..... '. " . .• . . .• . . .

449

Decreto de 1-& de settemb~o de 195'9 Autoríza a
cessão, sob o regime de aforamento. dos terrenos que
menciona, situados no Distrito
(Federal - Publicado no D.O.
de 19 de setembro, de 19':5'9:.,.
46.851 _ Decreto de H; de setembro de Ul5:9 _ R.enov.a o
Decreto nv 41.:813, de 10 de
.julho de l:9i5'7' - Publicado no
D. O. de 212 de setembro de

449

4'5.ISi60 -

1959 .

4&.,8153' -

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

452

Decreto de 16' de setembro de 19~519', Transfere
função da Tabela NUmérica
F-s'p'ecial de Extramnnerá<riomensalista do Bervico de Es-

tatística da Produção do Mi-

4'50

Decreto de 16 de se-.

nístérío da Agricultura, para
a Tabela 'única de Extranumerámo-rnensalista do Ministério da !<'azenda _ Publicado
no D. O. de Í'f> de setembro de
1'9:59 •.... ',..................

tembro de 1!);5'9 - nenova o
Decreto nv 41.452, de /Ôi de
maio de 19,57 - Publicado no
D. O. de ,22 de setembro de
11:!'iY9 • ........,...............

4'ô1

4'5. 864 - Decreto de M de S'êtembro de 1959 - Renova. o
Decreto n 9 41 ..3,g,3', de 24 de
abril de '19:5'r - Publicado no
D. O. de 22 de setembro 'de
1:915:9: . . ,......................

461

46.865 - Decreto de 16 de seIbem.hro de .l95~' - Renova o

4'51

equiparação de cursos do ensíno industrial Ainda não
foi publicado no Diário Oticiiü
por falta de pagamento......
45,2
45. '&67 - Decreto de H} de setembro de 1S'~S -.:... Declara de
utilidade pública, para fins
de
desapropriação, imóveis'
destinados às instalações do
Centro Médíco da Universidade do 'Rio Grande do Sul !RUfb:licado no D. O. de 22 de
,setembro de Hl'5'S ..•..••.••..
45~
41>,,8:6,& - Decreto de 'l:ô de setembro de l!)159 - Concede l'econhecimento aos cursos de
Letras Neolatinas e de Geografia, e História da ,Faculdade de Filosofia de Natal ~
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de pagamento
", . . . . . . . . . . .
452
46.'8&9 - Decreto de 16 de setembro de 19,59 - concede reconhecimento ao curso de auxiliar de enfermagem da Escola Goiana de Auxiliares de
Ente~magem iPublicado rio
D. o: de 2'& de setembro de
Hll~9,

4,50
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blícado no D. O. de 22 de setembro de 1:.959
,....
46 .~6Jel - Decreto de l,a de setembro de 1'95<3 - Dispõe sôbre

46. &70

W.se21 - D.ecreto de 16' de se-

tembro de 1'9'5'9 - R-enov,â, o
Decreto nQ 41.45'3" de ;6 de
maio .de 1'9'57 - publicado no
D. O. de 22 de setembro de
19;}9 , . .......•........••.•..••
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artigo 1<> do D~creto n Q 41.&)1,
de 1{t de abril de 19'3'7 - Pu-
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46.&71 - Decreto de 1>6 de setembro d-e Hi!59 Altera o
RJegulamento para I!:\, Escola de
Marinha Mercante do Piará Publicado no D. O. de 1:6: de
setembro de le'M} ... , " .... , .. '453
46.'8'7'2 - Decreto de 16' de setembro dé 195& - Altera a
redação de dois ,a<rtigos do
Regulamento .para o Quadro
de P1'áticos dos rios da Prata,
baixo e médio Paraná, Paraguai e costas, criado pela De-
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ereto n Q 7.'3)6,8, de 1l-.(j-Í!fJ4L
- (publicado no D. O. de 1'ó
setembr-o de 19'59
' 45-3
46.873 - Decreto de 1:6 de se~
tembro de 1S'5'9' - Promulga o
Protocolo Adicional à oonvencão Internacional par,a. a R;egwamentação da Pesca da
Baleia, entre os IE.stados Unidos do Brasil e outros países,
assinado em Washington, em
4 de dezembro de '195,8 - Publicado no D. O. de 1'60 de setembr-o de 19~~ .....•........
454
46.1874 ,- Decreto de 1'6 de setembro de HJ59 _ Oficializa o
:xrr Congresso Internacional de
(Estradas de Rodag-em' _ Puplícado no D. O. de 16 de setembro de 1,9<5.9 - iRetificado
no D. O. de W de setembro de
19'59
4'6,8715 -

,.-.................

Decreto de 19 de setembro de 19'5'9 - Autoriza o
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal a realizar despesas pelo artigo 48 do Código
de Contabilidade da União e
dá outras providências - Publicado no D. O. de W de setembro de 1&5,3'
,
,.
46.'87,S - Decreto de 1'9 de setembro de W5<g, Dispõe sõbre a concessão dê cartas pro-o
fissionaís de 29 Pilôto e 31?
Comissário ,a oficiais da Reserva da -Marinha - Publicado no D. O. de 22 de setembro
de ~g,59'
,'.......
46.'87'7 - Decreto de 22 de setembro de 19'[)I,31 Concede

equiparação a estabelecimento
de ensino índustrial - Ainda
não foi publicado no Diário
Oficial por faltJ· de paga-

mento
,..........
41}. 878 - Decreto de 22 de setembro de 19'5g, - Declara de
utilidade pública e autoriza a
desapropriação de imóvel necessário ao 'Ministério da
Guerra - Publicado no D.O.
de 2~ de setembro de 19~5.g, Retificado no D. O. de ss de
setembro de l,g'59 .,..........
4!&.-S79 - Decreto de 22 de setembro de lfHi9 .Assegura
preços mínimos à produção de
juta e malva da Bacia Amazônic-a, da safra de 19:60 Publicado no D. O. de 22 de
setembro de lt2~5ft .. ' .. '. .. -. .. ,
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46'.8'&0 - Decreto de 2'2 de se;tembro de H!'5'fl:, - ' Olutmg3.
concessão à Sociedade Rádio
Cal'ijós Limitada para instalar
uma estação nadiodifusora Ainda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de
pagamento
:.........
469
46 . 331 - Decreto de 23 de setembro de 1959
Cria o
Consulado Honorário do Brasil em Madras, índia. - Publicado no D. O. de 23 de setembro de 1959
"...
451}
46.882 - Decreto de 23 de setembro de 1959
Suprime
cargo extinto.
Publicado
no D , O . de 23 de setembro
de 1959
45t
46.883 - Decreto de 23 de se456
tembro de 1959
Suprime
cargo extinto.
Publicado
no D , O . de 23 de setembro
de 1959
,..
450
. 46.884 - Decreto de 23 de setembro de 1959
Cria a
insígnia .de Inspetor Geral da
Aeronáutica. - Ainda não foi
publicado no Diário O jicial.
460
457
46.835 - Decreto de 23 de setembro de 1959 .....:... Transfere
funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da Aeronáutica, que menciona. - Publicado no D.O.
457
de 26 de setembro de 1959 ...
460
46.886 - Decreto de 23 de se~
tembro de 1959 - Declara de
utilidade pública,' para desapropríação, terrenos que' menciona .
Barbacena (MG) ,
necessários ao Ministério da
458
Aeronáutiea . - Publicado no
D . O. de 25 de setembro de
1959
,....
4~(}
4.6.887 - Decreto de 24 de setembro de 1959 Altera a
lotação de repartições atendidas nelas Quadros Permanente e'· Suplementar do Ministério do Trabalha, Indústria e
45,3
Comérc~o.
Publicado no
D. O . de 26 dê setembro de

em
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capital social da Pôrto Seguro
Companhia de Seguros Geraís. - Ainda não foi publicado no D. a. por falta de
pagamento...................
461
46.889 - Decreto de 24 de setembro de 1959 - Aprova alterações introduzidas nos Es-,
tatutos, inclusive aumento do
capital social da Companhia
Rochedo' de Seguros. - Ainda não foi publicado no D.a.
. por falta de pagamento ..... 461
46.890 - Decreto de 24 de setembro de 1858 ooncede
permissão, em caráter permanente, à, Indústria de Sêdas
São Carlos S. A. (Seção de
Retorcedeíras), com sede em
São Carlos, no Estado de São
Paulo, para funcionar aos domingos e nos fel'isdos civis e
religiosos. Ainda não foi
publicado no D, O, por falta
de pagamento
461
46.891 - Decreto de 24 de setembro de lS59
Concede
permissão à firmD. Filene S.
LA. lFios TlêXJteis Irudustríaís (Seçào de preparação de
fio de nylon pelo processo
Helanca). com sede em são'
Paulo, Capital, para funcionar aos domingos e nos feríados civis e rellgiosos.
Ainda não foi publicado no
D. O. por falta de pagamento
462
46.892 - Decreto de 24 de setembro de Hl59 - Autoriza o
Serviço do· Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno e prédios que menciona, situados no Município de

Frutal, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 26 de setembro de 1959 "
46.893 - Decreto de 24 de setembro de 1959
Autoriza
estrangeiros a adquirir , em
transferência de aforamento,
fração ideal do domínio útil
do terreno de marinha que
menciona, no Distrito Federat. - Publicado no D.O.
de 26 de setembro de 1959 ..
46.894 - Decreto de 24 de setembro de 1959 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a. doação do
terreno que menciona, situado no Município de Iguaras-

Págs.
Estado de Pernambuco.
- Publicado no D. O. de 26
de setembro de 1959
46.8G5 - Decreto de 24 de setembro de 1959 - Altera o
Decreto nl? 46.431, de 15 de
julho de 1959. Publicado
no D. O. de 26 de setembro
de 1959 .........'............
46.896 - Decreto de 24 de setembro de 1959 - Altera, temporàríamente, dispositivos do
Regulamento de Promoções
para orícíaís da Marinha
Publicado no D. O. de 24 de
setembro de 1959 ..........•.
46.897 - Decreto de 24 de setembro de 1959 - outorza,
concessão, à Rádio Marajoara
Limitada.. para. instalar uma
estação radiodifusora em freqüência tropical - Ainda não
'foi publicado no Diário Oficial
46.893 - Decreto de 24 de setembro de 1959 Outorga
concessão à Rádio Clube de
Pernambuco .Bociedade Anônima para estabelecer uma estacão de radíotelevisão na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco - Ainda não foi
publicado no Diário Oficial
por falta de .pagamento .. ,..
SU,
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46.899 -

Decreto de 24 de setembro de
1959 - outorga
concessão à Rádio Baré Limitada para instalar uma esta-

ção
radiodifusora - Ainda
não foi publicado no Diário
O ficial por falta de paga-

mento

,........

Decreto de 24 de -setembro de
1959 - outorga
concessão à Rádio Borborema
Sociedade Anônima para íristalar uma estação radiodifusora - Ainda não foi publicado no Diário Oficial por falta.
de pagamento ..... '...........
46.901 - Decreto de 24 de setembro de
19G9 - Outorga
concessão à Rádio Televisão
']?iratini Sociedade Anônima
para estabelecer uma estação
de radiotelevísão em Pôrto
Alegre, Estado do Rio G,:ande do Sul - Ainda não foi
publicado:no Diário Oficial
pOI' falta (t8 pagamento ..... ,
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46.900 -
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462

464

464
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Decreto de 25 de se~
tembro de 1959 - Retifica o
. Decreto n? 45.809, de 15 de
abril de 1959, que transfere
funções de Tabelas Numéricas Esp2ciais de Extranume'rário-mensalista do Ministério
da Aeronáutica - Publicado
no D.O. de 1 de outubro de
1959
. . . .. . . . . . . . . .. ... ... . .
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46.903 - ' Decreto de 25 de se-

tembro de 1959 - Autoriza a
liberação de créditos contidos
no Plano de Economia e no
Fundo de Reserva a serem
aplicados dentro das diretrizes do plano de desenvolvimento elaborado pelo CODENO .- Publicado no D. O. de
26 de setembro de' 1959 .....
46 .904 - Decreto de 25 de setembro de 1959 - DIspõe sôbre o Quadro e Tabela de Pessoal do Serviço de Alimentação da Previdência Social e dá
outras providências - Publicado no D. O. de 29 de setembro de 1959

464

. 471

Decreto de 25 de se'tembró de 1959 - Declara de
utilidade pública a Maternidade Casa da Mãe Pobre, com
sede no Distrito Federal-,
Publicado no D. O. de 26 de
setembro de 1959
528
46.906 - Decreto de 25 de setembro de 1959 - Declara de
utilidade pública a Sociedade Costura e Lactário Pró-Infância, com sede no Distrito
Federal - Ainda não foi pu-.
blícado no Diário Oficial. por
,falta de pagamento
528
46.907 -- Decreto de 25 de setembro de 1959 - Concede à
Federacâo Nacional dos Trabalhadores em Emprêsas Comerciais de Minérios' e ,Combustíveís Minerais, autorização
para filiar-se a uma organisacão ínternacional - Ainda não
foi publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento ....
528
46 . 905 -
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aplicar em construção no Estado do Rio Grande do Sul
- Publicado no D. a. de 26
de setembro de 1959
528
46.909 - Decreto de 26 de setembro de 1959 - Altera o
Decreto n9 46.512, de 21 de
julho de 1959 - Publicado no
D . a. de 26 de setembro de
1959
,
" .
529
46.910 "--- Decreto de 26 de setembro de 1959 Suprime
cargo extinto - Publicado no
D. O. de 26 de setembro de
1959 . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . ... . . 530
4ô.911 - Decreto de 29 de setembro de
1959 Concede
nacionalização à Companhia
Buc-roughs do Brasil Inc. SOb
a denominação de Burroughs
Ido Brasil S. A. - Ainda não
foi publicado no Diário Oficial . . .
530
46.912 - Decreto de 29 de setembro de 1959 - Aprova '0
Registro do Serviço de Alimentação da Previdência Social e dá outras providências
- Publicado no D. O. de 30 de
setembro de ·1959. . . . . . . . . . .
531
46.913 - Decreto de 29 de se~
tembro de 1959 - Concede à
'''CINABA''" -

Decreto de 26 de se- .
tembro C.~8 1959 - Autoriza a
überacão de crédito contido
no Piano de Economia para

Comércio

In-

dústria e Navegação Ba'ndeirantes SI A autorização para
continuar a funcionar: como
emprêsa de navegação de cabotagem - Publicado no D.a.
Ide 30 de setembro de 1959 '"
46.914 - Decreto de 29 de se~
tembro de 1959 - Aprova convenções para o balizamento
Idos canais, portos, barras, rios:
e lagos. - Ainda "não foi publicado no Diário Oficial ....
46.915 - Decreto de 29 de se~
tembro de. 1959 - Abre, ao
Ministério da Fazenda, o crédito extraordinário de
Cr$
15.000.000,00, para o fim que
Publicado no
especifica D. O. de 29 de setembro de
1959

46.916 -

46.908 -

XUTI

ExECUTIVO

" '"

Decreto de 29 de

.
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tembro de 1959 - Declara de
utilidade pública a Real e Benemérita Sociedade Portuguêsa de Beneficência, com sede
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569
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em São Paulo, Estado de São
Paulo - Ainda não foi publicado no Diário Oficial por falta de pagamento
~.917 Decreto de 30 de setembro de 1959 - Dispõe sôbre a Tabela Numérica de ~x
tranumerários-Mensalistas do
Serviço de Alimentação da.
Previdência Social, e dá outras providências - Publicado
no D.. O. de 30 de setembro
de 1959
46.913 - Decl'eto de 30 de se-.
tembro de 1959 - Altera a
lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura
Ainda não foi publicado no
Diário Oficial

.'.

Decreto de 30 d~ setembro de 1959 - Autoríza o
o cidadão brasileiro José Perez
de Moura a pesquisar barita
no município de Formiga; Estado de Minas Gerais - Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento
46.920 - Decreto de 30 de setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Benito de
Aguiar Costa -a pesquisar caulim no município de Paraíba
do Sul, Estado do Rio de Janeiro - Ainda não foi publicado no Diário Oficial por falta de pagamento
46.921 - Decreto de 30 de setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro João Leão
de Faria a pesquisar feldspato
no município de Maricá, Estado do Rio de Janeiro - Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento
.w.922 - Decreto de 30 de setembro de 1959 - Autoriza a
Prefeitura Municipal de ouaíra a pesquisar água mineral
no município de Guaira, Estado de São Paulo - Ainda
não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento
46.923 - Decreto de 30 de setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Mar-

Págs;

Págs.

570

ques Aguiar a pesquisar areia.
no muníojpío de Ub~tuba, ~
tado São Paulo - Ainda nao
foi publicado no Diário Oficial
por falta de pagamento
.

574-

Decreto de 30 d~ setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Antônio
Mardegam a pesqu~sar ág~a
mineral, no mumcípío de IbIrá Estado de São Paulo
Ai~da não foi publicado no
Diário Oficial por falta de pag.am.e:nto.. •
,
. 674
46.925 - Decreto de 30 de setembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Clarisdon
Souza Ribeiro a pesquisar
mica-no município de ooroací,
Estado de Minas GeraisAinda não foi publicado no
Diário Oficial por falta de pagamento
.
574

46 .924 -

570

574

46.919 -

57~

574

46. 926 - Decreto de 30 d~ setembro de 1959 - Autoriza o.
cidadão brasileiro José Geraldo Pinto Vaz a pesquisar mármore no município de Juazeiro E~tado da Bahia - Ainda
niÍo foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento
~.g .2027, ,_ Dem'eto de 3,0 de setembro de 1915'9' - ,Autoriza o
Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura a alterar
as, especificações para elassíãícação e fiscalliza9áo da e~
portaçâo do abacaxi - Publícada no D. O. de 2'0 de setembro de 19:5111 - :R-etificado
no D. O. de 2 de outubro de
19:59

57-t

.

574-

Decreto de .30 de setembro de 1959 Dá nova
organização à Comissão Construtora das Obra,s e Instalações da Usina Termelétrioa. de
Candiota, criada pelo Decreto
n 9 34. 891(), de 4 ele janeiro de
19i5'4, - Publicado no D. O. de
3'0, de setembro de lS'o'9
.
-1ô .~219 - Decreto de .30 de setembro de 19-59, - Declara de
utilidade pública a Sociedade
de Instrução Popular e' Benetfd.Cência com sede em Irtu, Estado de Sáo Paulo Ainda
rJ!áo foi publíoado no D. O. por
falta de pagamento

575

~6 .9:28 -

574

574

r••••••••••

Aros
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,46.930 - Decreto de 3'} de setembro de 19'5,,gi - Declara de
utilidade pública o Solar Bezerra de Menezes, com sede
no Distrito Federal - Ainda.
não foi publicado no D. O.
por falta de pagamento ... '
48.53:1 - Decreto de 2G de Sêtembro de 1':l'i59' - Autoriza o
Serviço do Patrimônio do..
União a aceitar ,3, doação do
terreno 'que menciona, situada
no mru.ni'c~pio de Baependí,
Estado de Minas Gerais
Ainda não foi publicado no
Diário Ojicial

5?'5

57-;)

D.ecreto de 30 de setembro de 1959 - Autoriza. estrangeiros a adquirirem, em
transferência de aforamento,
rração ideal do domínio útil do

terreno de .marínha que menciona, no Distrito Federal 'Ainda não foi publicado no
D. O. p01" falta de pagamen-

"

,

,...

57i

Decreto de 30 de setembro de 19~5e - Autoriza estrangeiros a adquirirem, em
regime de ocupação, o terreno

4iO. '93'3 -

rp~DiCE

Págs.
marinha que menciona,
situado no Estado de São Paulo - Ainda não foi publicado
no D. O. por falta de pagementa .. ,....................
S7iS
46 ..934 ..:...- Decreto de 30 de setembro de 1S1~91 - Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio pleno do lote de terreno
nacional interior que menciona, situado no Distrito Federal
- - Ainda não foi publicado
no D. O. por falta de pagamento .
5'i"i
45. 19136 - Decreto de 30 de setembro de 19'5!J. - Autoríza o
Servico do Patrimônio da
Uniãó a aceítar a doação do
terreno que menciona, situado
[LO Município de. Poções, Estado da Bahia - Ainda não
foi publicado no Diário Oficial ~7ô
46.:9;316 _ Decreto de 3'0 de setembro de 1<95·9 - Autoriza; o
Serviço do ,Patrimônio da :
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado
no município de São Pedro,
no Estado de São PauloAinda não foi publicado no
Diário O [iciat
f:Il'S

DO APENSO

P4gs.
ção radíodítusona - Publicado
no D. O. de lo() de setembro
·de 1'9,59 :..............."....

Cuiabá Limitada para instalar
uma estacão radíodífusora de
'Ondas tropicais Publicado
no D. O. de 216 de setembro de
Decreto de 3' de fevereiro de WE,g - Altera o nome
da. Faculd:lde Municipal de
Ciências Econõmicas de Santo
André - Publicado no D. O.
de 1 de outubro de 1959.,....
44A~61 Decr-eto de 18 de outubro de 196,8 - outorga concessão à Emissora de Educacão Rural Limitada para instalar uma estação radiodifusora - Publicado no D. O. de
23 de julho de 19,5,91..........
44 .861 - Decreto de '21 de novembro de 1'!}&S - Outorga
concessão ·à [Rádio Itaí lLimi-

Págs.

tada para instalar uma esta-

41. 785 - Decreto de Si de julho de 1957 - outorga concessão à Rádio Cultura de

1~N)r9 . • .••••. , •......: . . . . . . . . .

XLY

,de

·46, ·9'3i2 -

to

EXECUTIVO

0&4 - Decreto de 22 de dezembro de 19'58 Concede
-permissão à Sprunar - Espumoa de Nrylon S. A., estabelecida na Capital de São a?'aulo,
ma Rua MaJ.·,tins Pena n. o 23-6,
. Tatuapé, para funcionar aos
domingos e nos feriados civis
e religiosos Publi0J.do no
D. O. de 14 de setembro de
.1~G·9 Retificado no D. O.
de 1'5 de setembro de 1'969"..
4'5.·335 - Decreto de 2'1 de ja-·
neiro de 195'9· - outorga à J.n-'
dústrta de Papelão e Polpa de
Madeira Limitada concessão
(para. o aproveítamersbo !progressí vo de energia hidráulica
do desnível denominado Morro
do Urubu ou Morro Oabeça de

5i3C

~5.

5'1'9

'43.13'9 -

57.

5'7'~

580

, íNDICE

XLVI

Págs,
Boi existente no rio Bonito,
lÚ'c~üdade Rancho JC1e Tábuas,
distrito de An~elma, munícípio de Sâ o JGS~, Estado de
Sanb), c a t.'1ri11',), __ H0"tiflcado
no D. O. de .,;, de ag6~to de
. 18,5'3 . . .•.... '. . . . . . . . . . . . . . . . .

5·80

4,·5.3f8 -- D ecreto de 2 de fe-

~~~~i~~~;~e tuSS:i~:9.cl~·.I?lY~~~~~'~
Brasíleira

;Socie(-,')d'~

_:\,-,-ónima

,~f;gi/~~~\~a··~;\~'2~t~j~i~c?c .\~;
D. O. dê 13 úc: ju1J.w de 1958.

45.'59,5 - Decreto d.e 2'3 de março de 19:5';J - Declar3. de utílidada púuuca a "hõsoG.iação
Comercial e Iridustrial de
Blmnenau", com sede em. Blumenau, E,stado de S~mt;l Catarína - Publicado no D. O.
de 22 de setembro de 19:5:9'....
45.601 - Decreto de 23 de março -de 1959 Concede permissão, em caráter permanente, às filiais da Sociedade
Algodoeira do, Nordeste Brasileiro S . A. "Sanbr a", para
funcionarem aos domingos e
feriados civis ou religiosos Publicado no D. a. de 10 de
julho de 1959
45.857 ------'- Decreto de 22 .de abril
de ISS9 - Autoriza o Departamento de Aguas e Energia
Elétrica do Estado de São
Paulo a instalar uma usina
termoelétrtca
Retificado
no D.O. de 4 de' agôsto de
1959' ..... '" . . . . . . . . . . . . . . .. . .
46.006 - Decreto de 16 de maio
de 1959 - outorga concessão
à Rádio Por' Um Mundo Melhor Limitada para instalar
uma estação radiodifusora Publicado no D. a. de 11 de
setembro de 1959
45.103 -

531

581

581

582

582

Decreto de 21 de maio

Concede ao Estado
do Maranhão autorização para
constituir, mediante subscrição pública, a "Centrais Elétricas do Maranhão Sociedade
Anônima" (CEMAR) - (Publicado no Diárió Oficial de
21 de maio de 1959 - Seção
I - e retificado no de 28 de
agôsto de 1959) - Retificado
no D.a. de 29 de agôsto de

de 1959 -

1959

,.....

582

Págs ,

46.139 - Decreto dê 4 de junho
de 1959 - Declara de utilidade pública a Associação Cristã
de Moços de Sorocaba, com
sede em Sorocaba, Estado de
São Paulo
Publicado no
'D . O. de 19 de agõsto de 1959
48.140 - D2cre-co de 1 de junho
de 1959 - Declara de utilidade pública a Matermdade de
Oampínas, com sede em oampínas, Estado de São Paulo Publicado no D. O. de 25 de
julho de 1959
46.144 - Decreta de 5 de junho
de 1959 - Retifica o art. 1C}

583

,583

do Decreto n.» 4'4.763, de 27
de outubro de 1958 - Puolicado no D ~ O. de 1 de agosto
de 1959
58-3
4C .160 - Decreto de 5 de' junho
de 1959 Concede autorização à Cooperativa de Consumo dos Sel'vidorrs e Assistidos do Departamento Arquídiocesano de Acão Social de
Natal, a adotar" nova categoria - Publicado no D. O. de
23 de julho de 1959
584
46.171 - Decreto de 5 de junho
de 1959
Dispõe sóbre' o
Quadro de Pessoal 'e a Tabela
de Extranumerário -mensalista
do Instituto de Aposentadorra e Pensões dos Bancários
e da outras providências Publicado no D. a. de 10 de
setembro de 1959
,.
584
46.177 - Decreto de 9 de junho
de 1959 - Concede à sociedade Emprêsa .rle Navegação
Marajo<l,ra Limitada autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem - Publicado no D. a.
de 9 de julho de 1959
584
46.192 - Decreto de 11 de junho de 1959 - Declara de
utilidade pública a "União dos
Agricultores e Criadores" (UNAm :- com sede em Frederico Westphalen, Estado do .
Rio Garnde do Sul. - Publicado no D. O. de 20 de agôsto
de 1959
585·
46.214 - Decreto de. 12 de junho de 1959 - Aprova o Regulamento para publicações
-do Exército (R/ISO) - Retificado no D.a. de 6 de agôsto
de 1959 .... . . . . . . . . . . . . . . . .. ' 585-
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46,224 .:. Decreto de 16 de ju-

nho de 1959 - Dispõe sôbre a
lotacão de servidores cedidas
à R.F.F.S.A. '- Retificado
no D. O . de 13 de julho de
~

1959

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

585

Decreto' de 16 de janeiro de 1959 - Outorga concessão à Rádio Paulista Limitada para, instalar uma estacão radiodifusora - Publicado no D.O. de 25 de setem- '

-46.226 -

bro de :19<59 ..•.. :. " , . . . . . . .

46.240 --.:.. Decreto de 19 de junho de 1959 - Suprime cargo
extinto - Retificado no D. O.
de 7 de julho de 1959 .......

lS59

,

'. ,,.....

585

586

587

Pu-

agôsto de 1959 . ,. . . . . . . . . . . .

589 .

Decreto de 27 de junho de 1959 - Outorga concessão à Emissora de Televisão Continental S. A . .......:.. TV
Continental para estabelecer
uma estação radiodifusora. Retificado no D. O. de 16 de
julho de 1959 .... ,., ... ,....

589

46,277 -

G~r~i~

-

no D.O., de :3 d8
19ED

.. ,."

Publicado
de
,

julho

Decreto de 30 de junho de HH59 - Autoriza, a cidadã b::'-G.sEc:ra l\:1aria de' Jesus VTendel Mamede 8. pssqui82..1' mínérío ele ferro, dolomíta
e quartzito no Município de
San~?.na. do Parnaíba, Estado
de São. Paulo - Publicado no
D , O. de 3 de julho de 1959 ..

530 .

46,289 -

ções int.TOL'.1.'7;id~s nos Estatutos de. Espen~,nça _. Compa-.

nho de 1959 - Aprova alteracões introduzidas 1103 Estatutos da Oompanhia de Seguros
l\1a-1"iGimos e Terrestres Confianca , - Publicado no D. a .
de 3" de julho de 1959
46.270 - Decreto de 26 de junho de 1959 - Autoriza a fi~
liacão de entidade
sindical
patronal à Organização Inter-·
nacional dos Empregadores
, - Publicado no D. a. de 5 de

agôsto de 1959 ... , ... '. . . . . . .

ele :Mi::z.,::;
586

Concede rcconhecimento aos cursos
que
mdica - Publicado no D. O.

nhía de Seguros Gerais -

46,272 - Decreto de 26 de junho de 1959 - Aprova alterações íntroduz.das nos Estatutos da SATI!:LITE - Companhia de Seguros Gerais.
Publicado no D. O. de 20 de

Iíadora Leite a pesquisar minérios de cremo e manganês
no rnunícipio de Pi::VL.1Í, Estado

. nho de 1959 -

blicado no JJ. O. de 3 de julho de lS59
,
,
46.269 - D<3CI'Cto de 26 de ju-

588

46.298 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Autoriza a cidadã brasileira Maria Auxí-

4G.2GB .-.- Deereto de 26 de [u-

de 10 de julho de J:959
46.263 --Decreto de 2G de junho de 195~)' - .Alll'ova altera-

Págs.
46.271 - Decreto de 26 de junho de 1959' - Concede à sociedade anônima Gillette Sa·
fety Razor Company of Brazil, autorização para continuar
a funcional' na República. Publicado no D. a. de 18 de

agósto de 1959

46.260 - Decreto de 25 de ju·
nho de 1959 - Cria, no Conselho
do
Desenvolvimento,
Grupo Executivo 3, fim de estabelecer, propor ou promover
normas e meios para a ínte-grada atuação do Govêrno e
da iniciativa privada no incremento e reestruturação do
sistema de ens.íno técníco-cíel;.t~fico-p':o!IS~:CJê~:., de natureza particular o.. ; de jurir::dição ~'(fi'~'rn:>,{nsntal. - ?nlJlicado no D. O. de 3 dG ,inlho
dê
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587

Decreto ide 3D de junho de 1959 - Autoriza o cidadão bra sileíro Hélio s~mtos
Caldas a 1)~EquiE3,r ouro e diamente
muntcíoío de Ttupíranga, Estado do Pani.Piu:bli,cfUdo no D. a. de .3 de

- 590

116.300 -

no

lho de ],9;59

538

46.301 -

591

Decreto de 30 de [u-

nho de U:39 -

Autoriza a Or-

ganízação Brasileira de Miné-

588

rios Ltda. - Obramil - a·
pesquisar calcário no município de Campos, Estado do Rio
de Janeiro. - Publicado no
, D.a. de 3 de julho de 1959

591

firnICE

Págs.
46 .302 - Decreto de 30 de ju- .
nho de 1959 - Autoriza, a cídadã brasileira Maria Eulalia Fagundes Beck a lavrar
calcário no município de Pinheiro Machado, Estado do
Rio Grande do Sul. - Publicado no n.o . de 3 de julho
de 1959
.'. .
592
46.303 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Hélios Santos Caldas a pesquisar ouro e
diamante no município de
ILupiranga, Estado do P8.!·á
- Publicado -no D, a, de 3
de julho de 1959
593
46.20-t Decreto de 30 de íuMO de 1959 - Autoriza. a Mineração oabuçu Ltda.. a pesquísar feldspato e mica no
município de Silva J8,rdim,
. Estado do Rio de Ja.neiro. Publicado no D. O . de 3 de
julho de 1959
593
46.305 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Autoriza o ci-'
dadão brasileiro Carlos Petrone a pesquisar minério de fer1'0, dolomíta e quartzito, no
município de Santana do Parnaíba, Bstado : de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 3 de
julho de 1959 ..... ".........
594
46.308 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Autoriza o cídadão brasileiro Archangelo
Loreneíní a pesquisar água
mineral no município de Cachoeira do Itapemsrim, Estg,do do Espírito Santo, - Publicado no D. a. de 3 de julho
de 1959
,' .-" .
591
Decreto de 30 de junho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Hélios Santos
Caldas a pesquisar ouro e diamante no município de Itupiranga, Estado do Pará. Publicado' no D . O . de 3 de
julho de 1959

595

46,308 - Decreto de 30 de junho de. 1959 - Autoriza a Indústrias Brasileiras de Artigos
Refratários S. A. - IBAR ao
pesquisar bauxita e argila no
município de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais.'Publicado no D. O. de 4 de
julho de 1959

595

·4(;.307 -

P~.

46.309 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Hélios Santos
Caldas a pesquisar ouro e diamante no município de Itupiranga, Estado do Pará. - Publicado no n.o . de 3 de íu-:
lho de 1859
46.310 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Aureliano Ferreira a pesquisar
minério de manganês no município de Itaúna, Estado de
l\llinas Gerais. - Publicado
no D.a. de 3 de julho de
1959

46,311 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Lourenço Miguel Arnorím, a pesquisar calcário, no município de Jacuí,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O . de 4 de
julho de 1959.
46.312 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Hélios Santos Caldas a pesquisar ouro e
diamante no município de Itupitanga, Estado do Pará.
Publicado no D. O . de 4 de
julho' de 1959 ..... ,.........

596

597

598

598

Decreto de 30 de junho de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Moacyr Rodrigues Pereira a pesquisar
mica e quartzo, no município
Galiléia, Estado de Minas Ge~
raís. - Publicado no D •a .
de 3 de julho de 1959 ."....

~99

Decreto de 30 de junho de 1959
Autoriza a
Mineração Irapuá Limitada a
lavrar calcário no município
de Cachoeira do Sul, Estado
do Rio orando do Sul. - Publicado no D. O. de 3 de julho de 1959 ... ,.............

599

46.313 -

48.314 -

46.315 - Decreto de 30 de junho de 1S59 - Renova a declaração de utilidade pública
a. que se refere o Decreto número 31.421, de 10 de setembro de 1952, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Ferro; das áreas de terrenos necessárias à constru-
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Págs.

çâo da variante de Pedras Altas, na Viação Férrea do Rio
Grande do Sül , - Publicado
no D .0. de 3 de julho de
1959
46.316 - Decreto de 30 de "junho de 1959
Autoriza o
Departamento de
Aguas e
Energia Elétrica da Estado de
São Paulo a instalar uma usina. termo-elétrica. - Publicado no D.O. de 3 de julho
de 1959. ' Retificado no
D. O. de 17 de agôsto de 1959
46.317 - Decreto de 30 de junho de 1959
Autoriza a
Brazilian Hydro Electric Company, Limited a alienar parte do terreno, sito na Estrarla
União e Ind.ústria,· não necessária aos seus serviços, e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 3 de ju-

lho de 1959

46.318 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Declara de utilidade pública uma faixa de
terra destinada à passagem de
linha de distribuição de energia elétrica da Companhia de
Carris, Luz e Fôrça do Rio de
Janeiro, Limitada. - Publicado no D.a. de 3 de julho
de 1959
46.319 - Decreto de 30 de junho de 1959
Autoriza a
Prefeitura Municipal de Tapes.
no Estado do Rio Grande do
Sul a ampliar suas instalações. - Publicado no D . O .
de 3 de julho de 1959. - Retificado no D. O . de 27 de
agôsto de 1959

Decreto de 30 de junho de 1959 - Transfere da
Prefeitura Municipal de Lagoa
Dourada para. as Centrais
Elétricas de
Minas Gerais
S. A. a concessão para distribuir energia elétrica no município de Lagoa Dourada,
Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências - Publicado no D.O. de 3 de julho
de 1959

600

601

601

602

602

46.320 -

46.321 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Transfere da

Prefeitura Municipal de Itu- .
tlnga, no Estado de Minas Gerais para. Centrais Elétricas

603

Págs.
de Minas Gel'ais S. A. • a
concessão para distribuição de
energia elétríca :naquele Município, e dá outras providências. - Publicado no D. O .
. de 3 de julho de 1959 .-......
46.322 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Transfere da
Companhia, Luz e Fôrça Hulha Branca para "Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.
A. ", a concessão para produção e fornecimento de energia elétrica ao município de
Sete Lagoas, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
de 3 de julho de 1959
46.323 - Decreto de 30 de junho de 1959
Autoriza a
Central Elétrica de Furnas
S. A. a construir uma linha
de transmissão de
energia
elétrica entre a Usina Hidrelétrica de Peixotos e a cidade de Belo Horizonte. no Estado de Minas Gerais. - Pu~
blícado no D. a. de 3 de julho de 1959
46.324 --' Decreto de 30 de junho de 1959
Autoriza a
Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos a construir uma
subestação abaíxadora e uma
linha de traiismíssâo . - Publicado no D.O. de 3 de julho de· 1959
46.325 - Decreto de 30 de ju.nho de 1959
Autoriza a
Hidroelétríca Melhoramentos
Paracatu S. A. a constituir
hipoteca sôbi e os seus bens
em favor do Bancado Brasil S. A.
Publicado no
D.O. de 3 de julho de 1959.
46.326 - Decreto de 30 de junho de 1959
Autoriza o
Departamento de' Aguas e
Energia Elétrica. do Estado
de São Paulo a construir uma
linha de transmissão. - Publicado no D. a. de 4 de julho de 1959 . ~. . . . . . . . . . . . . . . .
46.327 - Decreto de 30 de junho de 1959
Autoriza a
Emprêsa Su! Brasileira de
Eletricidade S. A. a ampliar
o seu sistema de transmissão de energia elétrica no Estado de' Santa Catarina. Publicado no D. O. de 3 de
julho de 1&'59
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Págs.

Pá.gs.
46. 328 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Estabelece a
freq üêncía de 60 ciclos por
segundo no sistema da Companhia FÔi'ça e Luz de Casa
Branca.
Publicado no
o,o, de 3 de julho de 1959.
4.6.329 - Decreto de 30 de juMO de 1959 - Desvínetüa .da
concessão de que 'é titular a
Companhia Energia Elétrica
da Bahia as unidades geradoras ns. 1 e 2 da Usina do
Dique, em Salvador, e dá outras providências . ....:.. publicado no D.a. de 3 de julho de
1959

607

608

Decreto de 30 de junho de 1959
Autoriza a
Companhia Energia Elétrica
da Bahia a construir uma linha de transmissão de enel'- , ;
gia elétrica' no município de

Salv'.aJdor, EstaJd{) da Bahia, e

Decreto de 3(5 de junho de 1959
Autoriza a
Centrais Elétricas de- Santa

46.331 -

Catarina S. A. a construir

uma linha de transmissão de
energia elétrica de Rio d'Una.
município de Imaruí, a Henrique Lage, município de La-

609

ohoeíra do Pararroá, existente
no rio do mesmo nome, situada na" área determinada pela

46.330 -

dá outras provídências. - Publicado no D.a. de 3 de julho de 1959 ..... :...........

guna, Estado de Santa Catarína, - Publicado no D. O.
de 3 de julho de 1959
45.332 - Decreto de 30 de junho de 1959
outorga à
Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil (NOVACAP)
concessão para o
aproveitamento progressivo da
energia hídráulíca. da
ca-

608

Lei n 9 2.874, de 19 de setembro de 1956,' rara a Capital
Federa! do B~ asíl, no Estado
de Goiás
publicado no
D.O. de 3 de julho de 19.59
- Retificado no D. O. de 16
de setembro de 1959
610
43.334 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Declara de
utilidade pública e autoriza a
desapropriação do imóvel necessário ao serviço do Exércíto Brasileiro. - Publicado
no D.a. de 3 de julho de'
,...............
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46.335 - Decreto de 30 de junho de 1959 - Cria o estandarte-distintivo para o 3Q Batalhão. de
Engenharia de
Combate.
Publicado no
D. O. de 3 de julho de 1959
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Figuram neste volume os' decretos que, expedidos no· terceiro
trimestre de 1959~ foram publicados no «Diário Oficial» até ~ segundo dia útil do trimestre sequínte.
As datas de publicação, retificação e reprodução estão indica..
das no índice.
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DECRETO

DO PODER EXECUTIVO

N9 46.337 DE
LHO DE 1959

10,

DE JU-

Altera a lotação de repartições aiendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.
O Presidente da. República, usando

da -atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. da. Constituição, de-

creta:
Art. 19 Fica alterada a lotação
numérica de repartições atendidas
pelos Quadros permànente e Suplementar do Ministério da Agricultura,
aprovada pelo Decreto n" 37.583, de
11 de julho de 1955, para efeito de
serem transferidos um cargo da carreira de Agrônomo Fruticultor e um
cargo da carreira de Agrônomo Economista, com os respectivos ocupantes, Francisco Magalhães Lopes, -da
lotação permanente da sede da Divisão' do Fomento da Produção Vegetal do Departamento Nacional da
Produção Vegetal, para igual lotação
da sede do Serviço de Economia Ru'1'al, e Ewa~do Mendes Costa. da lotação permanente da sede daquele
Serviço para igual lotação da sede
daquela Divisão.
Art. 2l? Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 1') dê julho de
1959, 138Q da Independência e .71 9 da
República.
JUlSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghettl

DECRETO N'<-' 46.338 JULHO DE 1959

DE

1.Q

DE

Altera a lotação de repartições pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério da Agricultura.

O presidente· da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I· da. _Constituição decreta:

Art. 1.9 • Fica alterada a lotação
numérica de _repartíeões atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura, aprovada. pelo necret6 n.9 37.583, de 11 de
julho de 195-5, para efeito de ser transferido um cargo da carreira de Calculista, ocupado por Ricárdo vilela. de
Andrade, da lotação permanente do
Instituto Regional de MeteÇ)l'ologia, 2.Çl
Distrito Meteorológico, em São Paulo,
para igual lotação do Instituto Regional de Meteorologia, 4l? Distrito Meteorológico, em Minas Gerais, ambos
do Serviço de Heteorologia.
Art • 2Çl ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.Q • Revogam-se as disposições
em contrário;
Rio de Janeiro, em l.o de julho de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.
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DECRETO N° 46.339 JULHO DE

DE

10 DE

1959

Autoriza à Companhia Fôrça e Luz
de Minas Gerais a ampliar suas
instalações produtoras de energia
elét1"ica,em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

o

Art. 59 Revogam-se I as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1° de julho de 1959.
1380 da Independência e 710 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o

artigo 87, inciso r, da oonstítuíção,
e nos têrrnos do artigo 10 do Decreto-Lei nO 2.281, de 5 de junho de
1940:
Considerando que pela Resolução
nO 1.694 a medida foi julgada conveniente . pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. l° Fica autorizada a Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais
a ampliar suas ínstalacôes geradoras,
em caráter. de urgência, mediante a
montagem, em Belo Horizonte, de
onze <11) unidades diesel-geradoras
móveis e respectivos acessórios. bem
como, de uma
subestação elevadora.
.
Parágrafo único, As características técnicas dessas instalações serão
fixadas por Portada do Ministério
da Agricultura, por ocasião da apro-vação dos projetos.
Art. 2°. Caducará 'o presente título, independente de. qualquer ato
declaratório, se a concessionária não
satísfízer as seguintes condições, a
partir da data da publicação' dêste
decreto:
I
Apresentar â Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Pl'odu-cão Mineral do Ministério da
Agricultura, no prazo de trinta (30)
dias, os. projetos e orçamentos respectivos.
Il Iniciar as obras de modo a
concluí-las até o dia 5 de agôsto próximo, ímprorrogàvelmente ,
Parágrafo único, O não cumprimento do disposto no inciso II dêste
.artigo implicará na aplicação das
penalidades previstas no artigo 178
do Decreto nO 41.019, de 26 de fevereiro -de 1957.
Art. 30, A presente autorização
fica subordinada às normas constantes do Decreto nO 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, 'que regulamenta os
serviços de eneríga elétrica,
Art. 4° ltste decreto entra 'em
vigor na data de sua publicação.

DECRETO NQ 46. 34{) JULHO DE 1959
Declara de
sociação
blicos no
taleza -

DE

1

DE

I

utilidade pública a "AsCivil dos Servidores PúCeará", com sede em ForEstado do Ceará.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Associação
Civil do; Servidores Públicos
no
Ceará", com sede e: 1 Fortaleza, no
.rererido Estado, a qual satisfaz as
exigências do art , 19 , da Lei nO 91,
de 28 de agôsto de 1935. e usando da
atribuíçâo que lhe confere o art. 29
dessa Lei, decreta:
.
Artigo único .. E' declarada de utilidade públíca, nos têrn:os da referida
Lei á "Associação Civil dos Servidores Públicos do Ceará". com sede em
Fortaleza - Estado do Ceará.
Rio de Janeiro, em 1 de julho de
1959; 1389 da Independência e 7F' da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

cnriuo Junior

DECRETO NQ 46.341 - DE 1 t:' DE JULHO
DE 1959
Declara de uiiluiaâe pública o "Orfanato São José", com sede no Dis- .
trito Federal.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu 'o "Orfanato São
José", mantido pela Associação Civil
das Servas de Maria, do Brasil, com
sede. nesta Capital, c qual satisfaz as
exigências do art. 1 da Lei 91, de 28
de .agôsto de 1935, e usando da atribuição que lhe confere o art. 2<:' dessa Lei,
decreta:
Artigo único: lt declarado de utilidade pública, nos termos da referida

º,
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Lei, o "Orfanato São José", com sede
no Distrito Federal.
Rio de Janeiro. em 19 de julho de
1959, 138C? da Independência e 71Q 'da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior

DECRETO NQ 46.342 JULHO DE 1959

DE

1Q

DE

Declara de utilidade pública o "Corégio
Brasileiro de Genealogia", com
sede no Distrito Federal.
O Presidente da República, atendendo ao que requereu o "~olegío
Brasileiro de Genealogia", com sede
nesta Capital. o qual satisfaz às exigências do art. 1!?, da Lei nv 91, de
28 de agôsto de 1935,' e usando da
atribuição qUe lhe confere o art. 2<'
dessa Lei decreta:
Artigo único. E' declarada de ..i nndade pública, nos têrrnos da referida
Lei, o "Colégio Brasileiro de' 3ene,1logía", com sede no Distrito H'ederal.
Rio de Janeiro. em 19 de julho de
1959; 1389 da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior

DECRETO

46..343 JULHO DE 1959
N9

DE 1 ~ DE

Declara de utilidade pública a "Academia Belo-Horizontina de Letras",
com sede em Belo Horizonte) Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Academia
Belo-Hocizontina de
Letras", com
sede na Capital do Estado de Minas
Gerais, a qual satisfaz às exigências
do art. 19 , da Lei n Q 9'1, de 28 de
agôsto de 1935, e usando da atnb!:ição que lhe confere o art. 21,) dessa
Lei, decreta:
Artigo úníco , E' declarada de utiiidade pública. nos termos da referida
Lei, a "Academia Belo-Horizontina de
Letras", com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Rio de Janeiro, em 19 de julho de
19'59; 1381) da Independência e 7l Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Cyrillo Júnior

DECRETO

N9

46.344 1959

DE 19 DE

JULHO' DE

Dá a denominação
de
"Marechal
Souza Aguiar" ao espadim criado
pelo Decreto n<? 44.602,
29 de setembro de 1958.

ae

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

tigo 87, item I, da Constituição, decreta:
.
Art. 19 E' denominado "Marechal
Souza Aguiar" o espadím criado pelo
Decreto n 9 44. 6'G2, de 29 de setembro
de 1953, a ser usado pelos alunos da
Escola de Formação de Oficiais do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Art. 29 :ttste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de julho -de
19'59; 1389 da Independência e 71Q
da .República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Junior

DECRETO N\> 46.345 JULHO DE 1959

DE

1

DE

Introduz modijica.ç&> no Regulamento de Uniformes do Pessoal do
. Exército.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87. ínciso I, da Constituição, decreta:
Art. l0 Fica acrescido ao art. 11
do Regulamento aprovado pelo Decreto nO 30.163, de 13 de novembro
de 1951, o seguinte:
"Parágrafo único: De~a:s ínsígnías,
haverá miniaturas pare. aplicação na
camisa bege."
Art. 2Q E' dada a seguinte redação
à letra a do art. 12 do Regulernento
aprovado pelo Decreto n? 30.163, de
·13 . de novembro de 1951:
"a) Subtenentes: um losango vasado, tendo o eixo menor sõbre o eixo
longitudinal da ombreira e respectiva
miniatura para aplicação no colarinho da camisa bege (Figs. 67 e
8I-F) ."

Art. 3° E' dada a seguinte redacão

ao art. 13 do Regl.l1amento aprovado

.
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pelo Decreto nv 30.163, de 13 de. novembro de 1951;
"Art. 13. Pelos oficiais, aspirantes
a oficial e subtcnentes são usadas:
- nas platinas ou ombreiras, nas
golas da pelerine e da capa ideaí,
no capacete de fibra, no gorro de
gabardine e no boné de brim verde
oliva com pala mole; as miniaturas,.
em ambos os lados do colarinho da"
camisa bege (Figs. 37 - 51 - 56
60 - 67 - ' 72
74 - 78 - 81
81-A 81-'B 81-0 81-D -"
81-E e 8I-F).
Art. 41' E' dada a seguinte redação
à letra b do art. 11 do Regulamento
aprovado pelo Decreto ns 34.999, de
2 de revereíro de 1954:
"b) Bege:

Para oficiais, aspirantes a oficial,
subtenentes e sargentos - De tricoUne, brim ou tropical. com colarinho
duplo, punhos simpes e dois bolsos
na altura do peito, com 12x14 ou
14x16 centímetros. de forma retangular e com os ângulos inferiores arredondados, fechados por pestanas
também de forma retangular. A camisa terá 6 botões ·pequenos de ~ari
na bege e os bolsos e punhos serão
fechados com 1 botão do mesmo tipo
(Fig , 28) " .

Art. 50 Acrescente-se ao art . 52
do Regul.amento aprovado pelo Deereto nu 34.999, de 2 de fevereiro de
1954, o seguinte:
."Parágrafo único: Das insígnias de
que tratam as letras a, b, c e d n 1,
haverá míníaturas.:
Art. 61' E' dada a seguinte redação
ao aet. 53 do ·Regulamento aprovado
pelo Decreto nU 34.g99, de 2 de fevereiro de 1954 e modificado pelo Deereto nv 37.039, de 15 de março de
1955:
"Art. 53. As insígnias e míníaturas a que se refere o. artigo anterior,
obedecem ainda as s-eguintes específicações :
a) As de Oficiais Generais."
1 - São compostas de estrêlas com
dezessete (7) milímetros de diâmetro e o símbolo do Exército com sessenta (60) milímetros de comprunento por trinta e cinco (35) milímetros
de largura em metal estampe do e esmaltado ou borda dos a fio de prata
e seda nas platinas e em linha cinzaescuro nas ombreiras dos diversos
Q

uniforme6. .

2 - As estrêlas terão quatorze (14)
milímetros de diâmetro e o Símbolo
do' Exército cinqüenta (50) milímetros de comorímento por trinta (30)
milímetros de largura, no gorro de
gabardine, no capacete de fibra e
no boné de brim verde-olíva com
pala mole:
3 - O Símbolo do Exército guardará sempre as suas côres características e quando bordado à linha. a côr
cinza-escuro substituirá os fios 'de
prata e seda (Fig. 46);
- Nas miniaturas as estrêlas terão
sete (7) milímeteos de diâmetro e o
Símbolo do Exército, vinte (20) milímetros de comprimento por quinze
(15) milímetros de largura, interligados por um friso e serão de metal e
esmalte,' aplicadas em ambos 05 lados
do colarinho da camisa bege, dispostas como o previsto na. letra a do
art. 11 da l.a Parte do RUPE (Fig.
56) e (Flg. 81-B).
b) As dos demais oficiais são constituídas de três tipos de estrêla :
1 - Estrêla Oruzeíro do Sul radíada, composta de uma estrêla e um
campo circular raiado. A estrêla tem
vinte e sete (27) milímetros de diâmetro, em metal branco cromado
tendo ao centro, em campo circular
azul escuro esmaltado que tangencia
os vértices internos da estrêla, Cruzeiro do SuL e uma corôa de vinte
e uma (21) estrêlas, tôdas em metal
branco ' cromado. O campo circular
raiado é esmaltado nas côres amarelo-claro e amarelo-escuro alternadas
e contornadas por filete dourado
(Pig . 114 - tamanho' natural).
2 - .Estrêla Cruzeiro do Sul simpIes - igual à acima descrita, sem o
campo circular raiado (Fig. 115 tamanho natural).
3 - Estrêla singela - como a anterior, tôda prateada e sem o campo
azul (Fig. 116 - tamanho natural).
- NAS miniaturas qS estrêlas terão
dez (10) milímetros de diâmetro, Gerão de m-etal e esmalte, aplicadas em
ambos os lados do colarinho da camisa b-eg-e díspostas como na gola
da pelerme (Figs , 92, 81-0, 81-D e

°

81-E) .
c) As de praças:

1 - O losango, com cinqüenta (50)
milímetros no eixo maior e trinta
(30) no menor é formado por um
friso de metal dourado de cinco (5)
milímetros de largura para os 3<1, 49
e 5? uniformes e blusâo de gabardine
v-erde-oliva, bordado à linha cinzaescuro nos demais (Fíg ," 109) .
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- Nas miniaturas o losango terá
vinte (20) mílímetros no eixo maior
e doze (12) milímetros no menor,
será formado por um friso de metal de dois (2) milímetros de largura
e aplicadas como as dos oficiais (Fig.
81-F) .
2 - As:, divisas são em ângulo reto,

Af:, insígnias dos sargentos são
aplicadas. no te4'ÇO superior de ambas as mangas das túnicas, blusões,
blusa. de instrução, camisa bege, avental e sunga; bordadas no -gorro de
gabardine~ no boné de brim verdeoliva com pala mole, na gola da
capa ideal e pintadas no capacete de

fibra.
com o vértice para címa e a abertura da base de setenta (7{» milí- AE dos cabos, em idênticas conmetros, rendo 06 lados cinqüenta (50)
dições' exceto no gorro de gabardine.
milímetros de comprimento e seis
(6) milímetros de largura, separadas . Art. 89 E' permitido, em caráter
facultativo, o lLSO da camisa bege
umas das outras de dois (2) milíatual, com ombreiras, pelos oficiais.
metros (Figt5. 110 e 113).
aspirantes a oficial, subtenentes e
- São eonfeccíonadas em sutache
sargentos até 31 de dezembro de
dourado, sôbre fundo azul-ferrete nos
1959.
3Q e 4~ uniformes, e em cadarço cinArt. 90 São tornados insubsistentes.
za-escuro ou bordados à 'Iínha cinzao Art. 15 do Regulamento aprovado
escuro, nos demais casos.
pelo Decreto n Q 30.163, de 13 de
- A divisa branca das' insígnias
novembro de ::'951 e Art. 56 e 57 do
de 19 e 2° Sargentos, e .que se coloca
Regulamento' aprcvado pelo Decreto
entre a terceira e a quarta a contar
número 34.999, de 2 de fevereiro de
de cima para baixo, é de sutache
1954.
prateado nos 39 e 4~ uniformes, em '
Art. 10. Revogam-se as dísposíções
cadarço branco ou bordado a linha
em contrário.
branca nos demais.
Af:, divisas do gorro de gabardiRio de Janeiro, 1 de julho de 1959;
ne. do boné de brim verde-oliva de
1380 da Independência e 710 da Repala mole, da capa ideal e do capapública.
cete têm a mesma forma e dísposlJUSCELINO KUBITSCHEK
cão, sendo, porém, a abertura de, base
de trinta e cinco (35) milímetros os
Henrique Lott
lados vinte e cinco (25) milímetros
de comprimento e três (3) de largura, separadas umas das outras de
dois (2) milímetros. São confeccionadas, exceto as do capacete que são
pintadas, do mesmo material das divisas do têrco superior das mangas,
mas sem quaisquer distintivos dos
usados ncquelas (Fígs. 117, 118 e
119)

l).

Art. 70 E' dada a seguinte redação
art. 54 do Regulamento aprovadc
pelo Decreto no 34.999, de 2 de fevereiro de 1954:
Art. 54. Af3 insígnias acima especificadas são colocadas nas pIatinas
ou ombreiras de todos os uniformes,
do capote e da japona; nas golas da
pelerine e da capa ideal, bordadas a
linha. cinza-escuro na blusa de instrução, na sunga, no gorro de gabardine e no boné de brim verde-oliva
com pala mole € pintadas a tinta
cinza-claro no capacete de fibra;' as
miniaturas, aplícadas em ambos 06
lados do colarinho da camisa bege.
- SQmente no avental, a insígnia
de Subrenente é usada à altura do
peito, lado esquerdo (Fig. 2).
ao
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DECRETO N~ 46.34'6 JULHO DE 1959

DE

9
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2

DE

)utorga concessão à Lins Rádio Clube
Sociedade Anônima. para instalar
uma estação radiodifusão. '

Ainda não foi publicado 110 Diário
')jicial .por falta de pagamento.

de 1960 da dotacâo suficiente ao pa-

gamento do vencimento, salário e
vantagem da servidora lotada por
êste decreto.
Art. 59 fl:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em cjntrario.
Rio de Janeiro, em '2 de julho de
1$'59, 1389 da Indepçndência ~ 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO NQ 46.347 • DE 1959

I:[E

2

Lucia Meira.
DE JUJ.RO

Lotação de servidor no Departamento,
de Administração do Ministéno ãa
Viação e Obras Públicas.

DECRETO

N.O

46.348 1959

DE

3

DE JULHO DE

Aprova o Regimento do Serviço de
Assistência Médica Domiciliar e de
O Presidente da República, em
Urgência (S.A.M.D.U.).
cumprimento ao disposto no art. 15,
§ 49 , da Lei n 9 3.115, de 16 (J,e março
O Presidente da República, usando
de 1957. de acôrdo com a art. 6Q
das atribuições que lhe confere o ardo Decreto n9 43.549, de 10 de abril
tigo B7. item I, da constuuíçêo. dede 1958, e usando da atribuição que
creta: ,:
lhe confere o art: 87, item I, da
Constituição, decreta:
Art. 1. Q Fica aprovado o Regimento do Serviço de Assistência MéArt. 19 Fica lotada, no Departadica Domiciliar e de Urgêncla -mente de Administração do Minísté(SAMDU) que CDm êste baixa, assiriL- da Viação e Obras Públicas, a
nado pelo Ministro do Trabalho, Inservidora cedida à Rêde t"erroviária
Federal sociedade Anônima, Rasa Au- . dústria e Comércio.
gusta de Andrade, ocupante da fun. Art. 2.9 '1J:ste Decreto entrará em
ção da referência 22, da secie funvigor na data de sua publicação. 'recional de Escrevente-dactilógrato da
vogadas as disposições em contrário.
extinta Tabela Numérica de ExtraRio de Janeiro, em 3 de julho de
numerários-Mensalistas da Estrada
1959; 138 .9 da Indep endêncía e 71. <)
de Ferro Madeira-Mamare.
da República.
Art. '2l? O vencimento, salário e
JUSCELINO KUBITSCHEK
qualquer vantagem a que tiver direito a servidora lotada por êste deFernando Nóbrega
ereto continuará a ser pago oela Bêde
Ferroviária Federal Sociedade Ar.,ôTtTULO I
nima, enquanto a entidade em que
fica lotada não dispuser de dotação
Da Finalidade
orçamentária suficiente.
Art. 3l? A Réde Ferrovíária FeArt. 1. Q O Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgéncra
deral Sociedade Anônima contàbilr(SAMDU). criado pelo Decreto nú-,
zará, discriminadamente, a ímpormero 27. 664, de 30 de dezembro de
tàncía paga à servidora a que se re1949, instituição de âmbito nacional,
fere êste decreto, lançando-a à conta
com sede e fôro na Capital da Reda União, para liquidação' mediante
pública, subordinado ao Ministério
abertura de crédito especial, cuja inido 'I'rabalho, Indústria e Comercio,
ciativa lhe é reservada.
.
tem por finalidade prestar assístênArt. 49 O Ministério da Viacão
cía medica de urgência, em ambulae Obras Públicas promoverá junto
tórios e hospitais a psse fim destinaao Departamento Arímin.surattvc do
dos, bem como no domicilio ou local
serviço Público a inclusão na prode trabalho. aos segurados. ativos e
posta orçamentária para o exercício
inativos, seus dependentes e aos pen-
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sionistas dos Institutos de Aposentadoria e· Pensões dos Jndustriáríos,
Comerciários, Bancários. Marítimos e
Empregados em Transportes e Cargas
e da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados
em Serviços Públicos. .
Art. 2. Q
O SAMDU prestará.
ainda. através dos seus Postos, nas
localidades em que as Instituições. a
que se refere o artigo anterior, não
possuam serviço médico, o socorro
inicial aos segurados acidentados do
trabalho.

Parágrafo único. A prestação de
assistência médica de urgência poderá ser feita a entidades rederaís,
estaduais, .municipais e privadas, mediante convênio, aâ referendum :0
Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.

EXECUTIVO

pediatri~ e Puericultura
h> Clínica-Médica
i) 'Cardiologia
1) Anestesiologia ~ Gasoterapla.
g)

seção de Administração
Setor de Pessoal
Expediente e Arquivos
Portaria.

o.)
b)
c)

Seção do Material

Almoxarifado
Setor de Contrôle
Setor de Compras.

a)
b)

c)

Seção de Arquico«, Estatística Médica e Documenuicão
Científica .
"

'Setor de Estatística
Setor de Documentação Cien
tifica.
a)

b)

Seção de Serviços Técnicos
,
Auxiliares
>

TíTULO II

Art. 3.':' o SAMDU compreende
os seguintes órgãos:
A - óRGãO DE DELIBERAÇAO COLETIVO:

Junta Consultiva
B -'- nffiEçAO G~RAL
I - Gabinete do Diretor
Ir - Serviço" Jurídico
1) Seção do Contencioso
2) Seção de Consultas, Contratos
e Convênios.
I -

C -

óRGAOS

EXECUTIVOS

CENTRAIS

I - Divisão Médica
1) Serviço de Assistência Técnica
a) Seção de Organização
b) Seção de Inspeção
c) Seção de Organização e Administração Hospitalares
d) Seção de Documentação e Bs~
tatístíca
Seçâo de Administração.
2) Centro Médico 'CirÚl'glco no
Distrito Federal
Hospital
e)

Clínicas
Cirurgia-Geral
c) Cirurgia Plástica Reparadora
d) Ortopedia e Traumatologta

a)

b)

e)

f)

Obstetricia e Ginecologia
Oto,Rino- Larrngo-Ortalmolcgía

Lavanderia
Cosinha
.
Conservação e Limpeza
Técnicos de Manutenç~o.

a)

b)
c)

d)·

Serviço Médico de Diagnóstico
e Terapêutica

Setor de Administração
Setor de Almoxarifado
Gabinete de Radíologta
Laboratório de Química
Laboratório de Sorologla e Imu·
nología
Laboratório de Bacteriologia, Virologia, Microbiologia e Parasitología
Laboratório de Patologia
Laboratório de Hemoterapla
Laboratório de Fisioterapia.
Põsto Central

Setor de Administração
Setor de Almoxarifado

Chefes de Equipes
Encarregado de Enfermagem
3)

Centro de Estudos e

teiçoamenio
a)

b)

Secretaria
Biblioteca e Publicações.
,.

II -

Divisáo de

Serviço
Seção de
b) Seção de
c) Secão de
d) Seção de
1)

a)

Aper~

,

A~ministraçáo

do Pessoal
Cadastro
Direitos e. Deveres
Contrôle
Pro.tocolo e Arquivo.

2) Serviço de Material

Secão de Previsão e Contrôle
b) Seção de Compras

a)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

c) Seção de Almoxarifado
cf) Seção de Expedição
e) Depósitos Regionais.
3) Serviço Financetro

Tesouraria
Seçáo de Orçamento
c) Seção de Contabilidade
. çl) Seçào de Processamento
Contas,
a)

b)

de

4) Serviço de Etujenharia

Secão de Obras e Administração de Imóveis
.
b) SeÇ210 de Transporte e Controle
de Ofícmas Regionais
c) Oficinas Centrais.
D - ÓRGAOS REGIONAIS:
1) Delegacias Regionais
2) Postos isolados
3) Centro Médico-Cirúrgico.
Art. 4. Q O SAMDU será administrado por um Diretor Geral e terá
uma Junta. Consultiva, nos têrmos
dêste Regimento.
Al"t. 5 . Q As Delegacias Regionais
e os Postos isolados terão autonomia
administrativa dentro dos limites e
de acôrdo com M condições estabelecidas neste Regimento,
Art. 6 . Çl As Delegacias Region.al~
ficam classificadas em 1.l'.l, 2. f). e 3.:)ca tegorías.
Art. 7. Q Cada Delegacia de 1. ~
categoria terá a seguinte estrutura:
1 - Gabinete do Delegado:
Secretário
Caixa.
II - Seções de:
Pessoal
Material
Contabilídade
Transporte.
Almoxarifado.
III - Turmas de:
Documentação e Esta.tística:
Comunicações e Arquivos,
IV - Postos:
Art. 8Q Cada Delegacia de 2lJ. Categoria terá a seguinte estrutura:
'I Gabinete 'do Delegado
Secretário.
Caixa.
Ir - Seções de:
Pessoal.
Material.
a)
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III - Turmas de:
Contabilidade.
Transporte.
Documentação e Estatístrca.
Comunicações e Arqurvos
Almoxarifado.
IV - Postos.
Art. glJ Cada Llele~acia de 3~ categoria terá a seguinte estrutura:
I - Gabinete do Delegado
secretãrío .
Caixa,
II - Turmas de:
Pessoal.
Comunícacões e Arquivos.
Documentação e Est:),tístíca,
. Material.
Contabilidade.
Transporte.
Almoxarifado.
IH - Postos.
'Art. 10. Nas Delegací.~.s, cada Seção
ter a. um Chefe, cada Turma terá um
Encarregado: o Almoxarifado terá um
Encarregado constíturado função de
confiança. A Tesouraria será chefiada
por um Caixa, f'm~:io de connança,
designado pelo Diretor-Geral
S 1 Nas Delegacias de lI). categoria,
o Delegado será assessorado por um
Assistente de Administração, um Assistente Médico, e um Inspetor Médico. Nas Delegacias de 21). categoria,
haverá um (1) Assistente de Admínistracão e um O) ínspecor Médíco , Nas
Delegacias de 3~ cateeoría, o Delegado
será assessorado por um Assistente,
ocupante de função de confiança,
§ 29 Nas Unidades da Federaçâo que
não comportarem Delegacias, poderao
ser criados Postos bolados, diretamente
subordinados ao Diretor-Geral.
§ 31? Os Postos, integrados nas Delegacias e tendo a designaçao do local
em que forem instalados, classificamse nos tipos A, B e C, conforme a lotação de pessoal, a área 'servida e as
circunstâncias locais, mediante tabela
que fôr aprovada e revista periodicamente pelo Diretor-Geral,
Art. 11. Os Postos tipo lt A" terão'
Chefe de Pôsto, Chefe de Equipe, Setor
de Admínístracão e Setor de Material.
Art. 12. Os Postes tipo "B" terão:
Chefe de Pôsto, Ser,t\l' de Administração e Setor de Mat~~ial.
ç
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Art. 13. Os Postos tipo "C" terão:
Chefe de Pôsto e Saj,Ol' de Administração.
Art. 14. Nas Capitais com mais de
cinco (5) Postos, poderá ser instalado
um Pôsto Central, no qual as equipes
médicas serão constituídas de um cirurgião, um clínico, um pediatra e um
obstetra.
Art. ÜL A Junta Consultiva serão
constituída de cinco (5) membros, de
livre escolha e desigriação do' Ministro
do Tmbalho, Indústria e oomércío,
dentre funcionários efetivos das Instituições enumeradas no arnigo 19 dos
quaís pelo menos hum (1) deverá ser
médico e hum (1) Contador.
Parágrafo único. Os membros da
junta Consultiva, bem como os respectivos suplentes, também de livre escolha e designação do Ministro do Tra- '
balho, Indústria (' Com~:'cio, terão
mandato de dois anos, podendo haver
recondução por uma. V3Z,
Àrt. 16. A direção ou. chefia dos órgãos do SAMDU será, ex erctda. .
I - a .direção-geral por um Diretor
Geral, nomeado, em comíssão pelo Pre-·
sidente da República, devendo tomar
posse perante
Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio;
.
II - a chefia de G~binete, por um
Chefe de Gabinete, nomeado em comissão pelo Diretor-Geral;
III - a direção da 'I'esouraría e das
Divisões, respectívamente, por um Tesoureiro e Diretores, nomeados, em comissão, pelo Diretor-Geral:
IV - a chefia do Serviço Jurídico,
do Serviço de Asststencía, T~cnica, do
Centro Médico Oirurgtco, do Centro de
Estudos c Aperfeiçoamento, do Serviço do Pessoal, do servtço do Material,
do Serviço Finan'~êtro <3 do Serviço de
Engenllaria, por Chefes nomeado,'), em
comissão, pelo' Diretor-Geral;
V - a direção das Delegacias Regionais, respectivamente,' por Delegados
Regionais, nomeados em comissão, pelo
Diretor-Geral;
VI - a chefia das Seções, Hospital,
Serviço Médico Auxiliar de diagnostico
e tratamento, Pôsto Cp-':ltml e Postos,
Setores, Oficinas Centrais e Secretaria, Biblioteca e Publicações, por
Chefes designados em comissão pelo
Diretor-Geral.
'

°

Art" 17. O Diretor 'G"~ral sel-á assessorado por 4 (quatro) Assístentes, por
êle admitidos, em 'comissão, bem como
dois assessores e hum (1) secretário,
ocupante de função de conríanca.

TíTULO UI
DA COMPETÊN.-;IA DOS ÔRGÃas

Capitlllo I

Da Junta Consultrva
Art. 18. oompete a Junta Consultiva:
a) acompanhar a
execução orçamentária, analisando 05 balancetes
mensais;
b) opinar sôbre o processo anual de
tomada de contas;
c) examinar a proposta orçamentária, propondo as alterações que julgar
conveniente;
~
d) examinar os processos da concorrência para a aquísíção de .materíal,
referidas nas alíneas b e c do art. 28;
e) opinar no caso de alíenação ríe
bens móveis;
j) autorizar transferência entre consignações e subconslgnações de verbas'.
orçamentárias, excetuadas as
rererentes a pessoal e a bens .ímóveís:
g) encaminhar, até o último dia de
fevereiro de cada ano, ao Ministro de
Estado, o relatório das atividades da
Junta;
h) solicitar do Díretnr-Geral as informações e diligências que julgar ne..
-cessár'as para o bom desempenho de
Silá I' 11t.ríbuícões .
ij 'representar ao Ministro de Estado sõbre Irregularidades porventura lierif~( ~·.das na adrninistraçâo do SAMDD;
1) org-anizar a própria secretaria,
com empregados requísttados pelo Diretor-Geral ,
CAPi:.cU,LO II
DA DIREÇÃO GERAL

Art , 19. oompete ao Gabinete do Direter-Geral:
a) auxiliar o Diretor-Geral na elaboração e execução dos seus trabalhos
e assisti-lo na dírecao, coordenação e
fiscalização dos serviços do SAMDU:
/ b) analisar os parecere') e despachos
a serem submetíd '}S à apreciação do
Diretor-tãeral, assim como os ates oficiais baixados por qualquer órgâc central ou local;
c) superintender em todo o país a
publicidade externa do SAMDU;
d)
representar o DiretOl'-Ger",l,
quando para isso designado;
e) preparar os despachos do niretorGeral e mínutar a correspondêncía sóbre assuntos de. sua competência.
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CAPíTULO III
DOS ÓRGÃOS ~CU~l VOS CENTR,~I.s

Da Divisa0 Médica
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Art. 22. Compete ao Serviço do
Pessoal:
A - ATRAVÉS DA SEÇÃO DE
CADASTRO:

Elaborar o expediente relativo à
movimentação do pessoal, em . tortas
as suas formas;
b) manter atualizado o cadastro,
com o assentamento individual dos
servidores;
C) estudar e controlar os quadros e
tabelas do pessoal e elaborar o plano
de lotação dos órgãos centrais e regionais.
a)

Art. 20. Compete t, DivlSão Médica.:
A -

ATRAVÉS DO SERVIÇO DE
ASSrSTf:NCIA 'I"'ftÇNICA AS
DELEGACIAS

li) exercer o 00ntl'ôle das atividades
médicas dos órgãos executivos das Delegacias; .
.
b) inspecionar periódica. e ocasionalmente as atividades médicas em todo
o território nacional;
e) organizar a documentacão e e?tatístíca do SAJI/.LDU, em artículaeào
com os demais órgãos centrais e regionaís:
.
_
d) promover a organizaçao e reorganização dos órgãos executivos:
e) executar as .atividades gerais relativas a seus órgãos em' plena artícuíacão com a D.A,; .
f) " orientar em colaboração com o
S. A. T. as atividades de hospitais e
postos sob a jurisdição das delegacias
regionais;
g) estabelecer normas para prestação de serviços médicos hospí talar .

B -

ATRAVÉS DO CENTH.ODE
E3TUDOS E AP1!,"'RFEIÇOA-

MENTO:
a) organizar e manter uma biblioteca especializada em assuntos médí. cos;·
b) organizar cursos. e, conferências
para o pessoal do SAMDU;
c) opinar sôbre os pedidos de estágio e bolsas de estudos;
d) organizar e executar os concur~
sos de seleção para o preenchimento
das vagas de acadêmicos do SAlvIDU:
e)
editar publicações relativas a
assuntos médicos;
j) estabelecer intercâmbio científico
com organizações similares, nacionais
ou estrangeiras,
'

Da Divisão de Administração
Art. 21. Compete à Divisão de Administração orientar, controlar e exe- .
cutar as atividades relativas a pes-·
soai, material, orçamento e contabilidade, comunicações e transporte e
administração de imóveis.

B -

ATRAV~S DA SEÇÃO DE
DIREITOS E DEVERES:

a) elaborar os atos relativos' a direitos e deveres do pessoal;
b) examinar os processos relativos
à ação disciplinar.

C -

ATRAVl!:S DA SEÇAO DE
CONTROLE FINANCEIRO:

a) organizar e manter atualizada
a ficha financeira individual dos 5e1.'-

vídores:
b)

cbntrolar o boletim de frequên-

cia dos servidores;
C)

proceder à averbação de consíg-

n~õM;

..

d) elaborar as relações dos descontos otmgatórios e atualizados;
,
e) expedir guias de crédito, relativas aos descontos, e nos casos de
transf erencías;
f) expedir e examinar certidões de'
tempo de serviço;
g) fiscalizar a distribuição e aplicação das verbas do pessoal;
h) elaborar as fôlhas de pagamento
do pessoal:
.
2)
fornecer dados para a proposta
orçamentária do SAMDU, na parte
relativa a pessoal.
D -

ATRAVÉS DA SEÇÃO DE

PROTOCOLO E ARQUIVO:
a)
receber, numerar, classificar,
atuar, registrar, distribuir e expedir
documentos oficiais e demais papeis;
b) proceder à apensaçâo ou juntada de papeis;
C) classificar e guardar, em ordem,
os processos, a vutsos, livros e demais
documentos mandados arquivar;
d) lavrar certidões. de documentos
arquivados ou providenciar a. reprodução de cópias, quando autorizada;
e}
dar vista do parecer e despachos em processos arquivados, me-

ATOS DO PODER' ExECUTIVO_

14

diante ordem por escrito da autoridade competente.
Art. 23. Compete ao Serviço de
Material:
A - ATRAVESDA SEÇÃO DE
PREVISAO E CONTHoLE:
a) organizar o plano anual de for.
necímento de material a todos os
órgãos do SAMDU;
b) controlar os estoques, fazendo a
devida escrituração;
c) controlar o consumo, evitando
desperdício.

B - ATRAVn:S
OOMPRAS:

DA

SEÇAo DE

a) elaborar
as especificações de
material, na forma das necessidades

do SAMDU;

b) proceder a coleta de preços;
C) preparar os editais para abertura de concorrência pública destinada a compra de material;
d) realizar, em casos de urgência
comprovada, aquisição de material até
o 'valor de vinte mil cruzeiros, independentemente das .normas estabelecidas no art.' 13C? do Regulamento,
quando autorizado.

c -

ATRA V"ÉS DA SEÇAO DE
ALMOx.,<\RIFADO:

armazenar o material:
manter em dia relações COID~
pletas de material erlt estoque, comunicando à Seç§,o de Compras as ccorrêncías que se verificarem.
a)

. b)

D -

ATRAVÉS DA SEÇAO DE
EXPEDIÇÃO:

distribuir o material. de acôrdo
com as requisições e as reais necesa)

sidades dos órgâos do SAMDU;

manter atualizados os mapas de
distribuição do material;
b)

E - ATRAVf:S DE OONTRôLE"
DOS DEPõSITOS REGIONAIS:
a) controlar os estoques e o seu
-consumo;
b) enviar semestralmente, à Seção
de Previsão e Controle, através
da
autoridade competente, relação círeunstanciada das necessidades de material.

Art. 24. Compete ao Serviço nnan.
ceíro;
A -

ATRAV"ÉS DA TESOURARIA;

a) efetuar os recebimentos e pagamentos que lhe forem atríbuídos:
b) emitir guias dos recebimentos
autorizados;
C) depositar dtàríamente em bancos oficiais o produto da arrecadação;
d) emitir, díàríamente relação dos
pagamentos efetuados;
e) prestar contas dos valores sol
sua guarda sempre que tal fôr solicitado;
f) visar os cheques necessários aos
pagamentos;
g) visar as ordens bancárias necessárias à transferência de fundos;
h) controlar os saldos bancários das
contas movimentadas pela administração central.

B -

ATRAVÉS DA SEÇãO DE
ORÇAMENTO:

a)
organizar os anteprojetos das
propostas anuais orçamentárias;
b) acompanhar a
execucâo orcamentária;
-.
c) prestar assistência aos órgãos do
SAMDU,. ~m matéria orçamentária;
d) emitir a documentação necessária a autorização da despesa;
e) examinar a documentação refer~nte às despesas para- aprová-la, ou
nao;
j) manter atualizado registro analítíco das dotações aprovadas das autorízacões de despesas emitidas e dos
saldos' das dotações disponíveis;
g) propor as suplementações de verba necessárias.

C - ATRAVÉS DA SEÇãO DE
OONTABILIDADE:
a) centralizar e controlar a contabilidade econômica financeira e patrimonial do SAMDU;
b) orientar os órgãos regionais, sõbre assuntos de sua competência;
c) colaborar com a Seção de· Orçamento na elaboração da proposta orçamentária anual;
d) exercer o contrôle contábil dos
pagamentos;
e) preparar os balanços anuais e
balancetes mensais;
t) examinar, previamente os documentos e contas cujo pagamento a
Tesouraria seja autorizada a efetuar;
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-

ATRAVÉ1S DA SEÇAO DE
CONTAS:.

PROCESSA~ENTO DE

a) verificar e analisar os relatórios
das inspeções e tomadas de contas;
b) realizar a análise e contrôle das
contas patrimoniais de resultado e de
compensação;
c) proceder à revisão e análise dos
balanços e balancetes;
d) organizar o processo de prestação
anual de contas do Diretor-Geral;
e) examinar "a posteriori"
para
fins de aprovação ou impugnação, as
prestações de contas de órgãos ou ser~
vídores detentores de suprimentos;
.t) manter o registro dos suprimentos concedídor. a órgãos e servidores,
controlando os prazos das respectivas
prestações de contas e comunicando a
sua trasngressâo ,

Do Serviço de Engenharia
Art. 25. Compete ao Serviço
Engenharia:

de

ATRAVÉS DA SEÇAO DE
OBRAS E ADMINISTRAÇAO
DE IMóVEIS:
a) estudar e emitir parecer sôbre
assuntos técnicos que lhe forem submetidos;
b) preparar as normas, especificações plantas e demais elementos técnicos para as concorrências de obras
gerais ou parciais, nos limites das
suas possíbilidades:
c) criticar os projetos e especificaçôes de obras elaboradas por profissionais estranhos ao quadro do SAMDU,
dando assistência ao seu desenvolvímenta;
. d) estudar a padronização dos tipos
de unidades médicas do SAMDU;
e) . supervisionar a
execução das
obras do SAMDU;
f) - estabelecer as condições técnicas
que sirvam de base à adjudicação de
serviços:
.
g) fiscalizar o cumprimento
dos
contratos relativos a obras;
h) controlar o patrimônio Imobílíário do SAMDU;
i) supervisionar os serviços de repares e conservação dos imóveis;
B - ATRAWS DA SEÇÃO DE
TRANSPORTE E CONTRõLE
DE OFICINAS REGIONAIS:
a) manter o cadastro das viaturas:
t» coordenar o movimento de viaturas'
c) -controlar ós gastos decombustiveís e lubrificantes pelas viaturas em
todo o território nacional;
A -
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d) os serviços de estatística relativos
a transportes e oficinas;
e) planejar e controlar as oficinas
de reparos e recuperação de 'veículos;
f) planejar e controlar as oficinas
de reparos e .recuperação de móveis e
.
utensílios.
C - ATRAV:ÉS DAS OFICINAS

CENTRAIS:

prestar assistência mecânica e
de manutenção às viaturas e seus
equipamentos;
b) executar serviços de reparos e
recuperação de viaturas e máquinas;
c) executar serviços de reparos e
recuperação de móveis e utensílios.
a)

Das Delegacias e Postos
Art. 215 • Compete às Delegacias e
Postos, no território de sua jurisdição:
a) cumprir e fazer cumprir as normas Iegats e regulamentares relativas
aos seus serviços;
b) executar as atribuições regimentais do SAMDU, na prestação de assistência médica, dentro de suas finalidades;
- c) desempenhar,
através de seus
órgãos, as atribuições correspondentes
à respectiva denominação, ressalvados
as atribuições de supervisão, orientações e contrôle técnico ou administratívo dos órgãos centrais;
d) representar o SAMDU
perante
as entidades públicas e privadas, sediadas na sua jurisdição.
Do Centro Médico Cirúrgico no
Distrito Federal
.
Art. 27. Caberá ao Centro Médico
no D. F.
A - ATRAVl'tS DO HOSPITAL:
prestar assistência hospitalar na
forma. dos artigos 51? e 60 do Regulamento do SAMDU.
B - ATRAVÉS DO SERVIÇO M.f:DICa AUXILIAR DE DIAGNÓSTIOO E TRATA.L15ENTO:

realizar os exames complementares
e executar as medidas terapêuticas
solicitadas pelos Postos e pelo Hospital do SAMDU.
C
ATRAVf:S DO POSTO
CENTRAL:
cooperar com o Hospital e' os Postos
de esclarecimento diagnóstico e no
tratamento de doentes que lhe forem
encaminhados.

ATOS DO PODER ExECUTIVO

16

bem como passar recibo e dar quitações;
p) fazer proceder à inspeção nos
DAS ATPJBUIÇÕES E DO REGIME DO PESSOAL
órgãos locais, pelo menos 1 (uma) vez
por
ano;
,
Capítulo I
q) mandar proceder, períõdícamente
Do Diretor-Geral
à verificação do movimento das tesourarias e dos respectivos valores em
Art. 28. Compete ao Diretor-Geral:
depósito;
r) cumprir e fazer cumprir as disa) dirigir, fiscalizar, superintender,
posições -Iegaís relacionadas com 'O
diretamente todos os serviços da InsSAMDU. bem assim as decisões ca
tituição;
b) criar e suprimir órgãos locais, -_ autoridade competente, expedindo os
atos que se fizerem necessários;
quando autorizado pelo Ministro de
s) representar o SAMDU em juizo
Estado;
e
fora dêle;
c) admitir o pessoal, inclusive para
t)
tomar as demais providências
funções e cargos de confiança, nos
para assegurar a perfeita execução
têrmos dêste Regimento;
das finalidades do SAMDU.
d) promover, remover, transferir,
demitir e dispensar empregados, conceder-lhes vantagens, inclusive férias
e licenças, aplicar-lhes penas discipliDos' Diretores, dos Chefes de Serviço
nares e praticar quaisquer outros atos
e de Seção
relativos à adminístraçâo do pessoal,
na forma da legislação.
Art. 29. Compete aos Diretores de
e) determinar, na forma da ConsoliDivisão:
dação das Leis do Trabalho, instauração de inquérito administrativo:
.
a)
orientar,' dirigir e t1scaliza;r os
f) fixar diárias e arbitrar ajudas
trabalhos dos órgãos sob sua ';jriende custo;
_
tação;
g) .f'ixar o horário normal de trabab) . despachar pessoalmente com o
lho, de acôrdo com as conveniências
Diretor-Geral;
do serviço;
c) propor ao Diretor-Geral a deh) 'organizar Tabela de
Emprêgo
signação e dispensa de seus substifíxando-lhe o número, a categoria e
tutos eventuais;
a retribuição, e submetendo-o à aprod)
propor' a concessão de vaniavação do Ministro de Estado;
,n-.c>u5:. a seus servidores:
i) .organízar o processo de prestação
e)
propor
a antecipação ou prorde Contas a ser encaminhado ao Trirogação do período normal. de trabunal de Contas da União e_ submebalho dos seus servidores;
.
tê-lo em época. própria, ao Ministro de
j)
distribuir e redistribuir pelas
Estado, ouvida, previamente, a Junta
seções os servidores que Ilies esteConsultiva;
jam subordinados fazendo a devida
j) submeter, até -30 de novembro, ao
comunicação ao Serviço do Pessoal ~
Ministro de Estado, .ouvída a Junta
Consultiva, a proposta orçamentária
g)
elogiar e aplicar penas discipara o exercício seguinte, acompanhaplinares, inclusive a de suspensão até
da do "Plano de Ação";
. 15 dias de ,serviço aos servidores lok) solicitar, ao Ministro de Estado
tados no órgão respectivo, propondo
ouvida a Junta -oonsultíva, transfe:
ao Diretor-Geral a aplicação de perências de dotações orçamentárias
nalidade que exceda de sua alçada;
referentes a pessoal e bens imóveis;
,h)
designar, dar posse e dispenl) solicitar à Junta Consultiva ausar os seus secretários e os substitorização para transferências entre
tutos eventuais dêstes;
consignações e subconsígnações de
verbas orçamentárias;
i) determinar ou autorizar a exem) autorizar o pagamento das descução de serviço externo, fazendo a
pesas previstas no orçamento;
.
devida comunicação ao Serviço do
n) autorizar a alienação de bens
Pessoal;
móveísdo SAMDU na forma do regu1) organizar e alterar a escala de
lamento;
,
férias dos' seus servidores;
o) assinar, com o Tesoureiro ou, na
k)
apresentar, anualmente, ~'O Disua falta, com o Chefe do Serviço Firetor-Geral relatórios das atividades
nanceiro, os cheques ou ordens de pagamento sôbre depósitos bancários,
do respectivo órgão.
TíTULO

IV

ATOS

'Art. 30. Compete aos oheres de
Serviço e de Seção:
a)
dirigir e fiscalizar os trabalhos dos' órgãos sob sua responsabilidade;
b)
distribuir as· tarefas do pessoal de acôrdo com a conveniência
do serviço;
. c) velar pela disciplina nas salas
de trabalho;
d) propor a aplicação, de penandades a seus subordinados;
e)
apresentar ao chefe Imediato
relatório das atividades do respectivo
órgão.
CAPITULO

IrI

Dos demais servidores

Art. 31. compete." em gerai, <l.
todos os servidores executar 'J» trabalhos que lhes forem determinados
pelo chefe imediato.
CAPITULO
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IV

Do Regime do Pessoal

Art. 32. O regime do pessoal admitido para o SAtVIDU é o' estabelecido no Decreto-lei n 9 5.452, de
19 de maio de 1943" que aprova a
Consolidação das Leis do 'I'rabalho,
e demais legislação posterior.
Art. 33. Os empregados do SAMDU não poderão ser requisitados para
servir em Entidades Pederais, Esta,duais, Municipais ou Autárquicas.

Art. 37. Os empregados do SAl'\[DU serão segurados obrigatórios do
Instituto de Aposentadoria e Densões dos Comerciarias, exceto os motoristas que o serão do rnstrtuto de
Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas.
TíTULO V
,DO

HORÁRIO

Art. 23. O horário normal fie trabalho será fixado pelo Dire tor-oerat,
atendendo às' exigências do serviço,
em cada setor, e respeitado o que
dispõe a Consolidação das Leis do
TraballlO.
TíTULO VI
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 39. Nas
suas ausências e
impedimentos, o Diretor-Geral será
substituído pelo Diretor que tôr por
êle designado.'
Art. 40. Cada' Diretor de Divisão será substituído pelo Chefe de
Serviço, seu subordinado, designado
previamente pelo Diretor-Geral.
Art. 41. Cada Chefe de Serviço
será substituído pelo Chefe de· Seção, seu subordinado, designado previamente pelo Diretor-Geral.
Art. 42. Cada Chefe de Seçâo
será substituído pelo servidor, seu subordinado, designado previamente pelo
Diretor da respectivo Divisão.
Fernando Nóbrega.
REGIMENTO

Art. 34. Os serviços do SAMDU
TÍTULO I - Da Finalidade.
serão executados por empregados adTÍTULO II - Da Organização.
mitidos para as séries profissionais
TITULO IH - Da Competência dos
ou para os cargos de confiança, consórgãos.
tantes da Tabela aprovada pelo MiTíTULO. IV' - Das Atribuições e do
nistro do Trabalho, Indústria 0 CoRegime do' Pessoal.
mércio.
TíTULO V - Do Horário .
Parágrafo único. Em, casos' excep- . TíTULO VI - Das Substituições.
cionais, poderá, ainda, haver pessoal
para a prestação de serviços .de na-o
DECRETO N9 46.349 - DE 3' DE
tureza eventual pago mediante re.TULHa DE 1959
cibo.
Art. 35. O quadro de EmpregaAprova o Regulamento do Serviço
dos do SAMDU será constituído de
de Assistência Médica Domiciliar
pessoal adrilitidopara as Séries proe de Urgência (S.A.M.D.U.)
fissionais e cargos de confiança, e
de funções de confiança na r.rrma
O Presidente da República, usando Decreto-lei n 9 5.452, de 1-1):::'13.
do das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I da Constituição, deArt. 36. As funções de confiança
creta:
(PC) serão exercidas privativamente
por empregados do Quadro, desigArt. 19 Fica aprovado o Regulanados pelo Diretor-Geral do SAMDU.
mento do Serviço de Assistência Mé-
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dica Domiciliar e de Urgência (8. A.
M.D. U.) que com êste baixa, assinado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
.
Art. 2i? 12:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de julho de'
1959; 138'? da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE
ASSIST1l:NCIA M1:DICA DOMICILIAR E DE URGENCIA (SAMDU)

CAPíTULO I
Da prestação de assistência médica
de urgência
Art. 1Q O Serviço de Assistência
Médica Domiciliar e de Urgência
(SAMDU), criado pelo Decreto número 27.664, de 30 de dezembro de
1949, entidade de âmbito nacional,
com sede e fôro na Capital da República, subordinado ao Ministro do
Trabalho,. Indústria e Comércio, tem
por finalidade prestar assistência
médica de urgência, em ambulatórios
e hospitais a êsse fim destinados,
bem como no domicílio ou local de
trabalho. aos segurados ativos e inativos, seus dependentes e aos pensionistas dos Institutos de Aposentadoira e Pensões dos Industriários, Comerciários, Bancários, Marítimos e
Empregados em Transportes e Cargos e da Caixa de Aposentadoria e
Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos.

Art. 49 Poderá, também, oS. A.

M . D . U.. prestar serviços médicos de

outra natureza, além dos estabelecidos nos artigos 1° e 29 dêste decreto,
mediante autortaacâo do Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio.
Art 59 A prestação de assistência hospitalar, por parte do SAMDU,
aos segurados das entidades enumeradas no artigo
será feita mediante retribuícâo fixada em Tabela
anualmente aprovada pelo Ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 6l? A prestação de assístênda hospitalar a pessoas não vinculadas às entidades referidas no artigo
19 poderá, excepcionalmente, ser feita em hospitais do 8AMDU, median- •
.te retribuição fixada em Tabela
anualmente aprovada pelo DiretorGeral.

F"

CAPíTULO II
Do custeio dos serviços

Art. 7Q OS serviços do· SAMDU
serão custeados:
a) pela contribuição anual das entidades enumeradas no artigo I'?,
feita proporcionalmente ao número de segurados ativos e ínatrvos existentes nas localidades
em que o SAMDU mantenha ou
venha a manter Postos;
b) pelas
rendas provenientes de
convênios firmados com. Prefeituras, Governos Estaduais, Entidades Federais ou outras, para
a prestação de serviços, por
parte do SAMDU, bem como as
decorrentes de internações promovidas pelas entidades previdenciárias e por particulares, em
hospitais do SAMDU, e, também, as subvenções,. doações e
Art. 29 O SAMDU prestará ain.legados.
da, através dos' seus Postos, nas locaArt. 8Q A contribuição a que se
lidades em que as entidades a que se
refere a letra "a" do artigo 79 , será
refere o artigo anterior não possuam
serviços médicos, o socorro inicial aos
fixada no orçamento anual do S.A.
segurados acidentados no trabalho.
M.D. O. e deverá ser recolhida, mensalmente,
à conta do SAMDU, no
Parágrafo único. Mediante aeõrBanco do Brasil.
do com as referidas entidades, poderá
o SAMDU incumbir-se da prestação
Art. 99 Para o cumprimento do
da assistência médico-cirúrgica dos
disposto no artigo anterior, as entidades referidas no artigo, 19 autoriacidentados no trabalho.'
Art. 39 A prestação da assístênzarão o Banco do Brasil a creditar,
cía médica de urgência a pessoas
mensalmente, à conta do SAMDU, a
não vinculadas às entidadesenume-·· importância equivalente ao' duodéradas no art. 19 , poderá ser feita
cimo
da respectiva contribuição
mediante convênio com entidades feanual, prevista no orçamento.
derais, estaduais. municipais e priParágrafo único. Quando o saldo
vadas, ad reterenâurn do Ministro
bancário das entidades tínancíadoras
do SAMDU não permitir a transfedo Trabalho, Indústria e Comércio ~
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no

rência a que se refere êste artigo,
deverá ser feito o pagament,o das cotas mencionadas, por' intermédio do
Fundo único da P:Gvidência Sacia'!,
à conta do crédito da respectiva entidade, junto àquele Fundo.
Art. 10. A aceítacão das doações
e legados, pelo SAMDU, depende de
prévia autorização do Ministro do
Trabalho. Indústria e Comércio
Art. 11. A receita proveniente do
convênio de prestação de serviços.
firmados na forma do artigo 7°, bem
como a decorrente de internações em
hospitais do SAMDU, de acõrdo com
C1 estabelecido nos artigos 5 Q e 6 Q,
'serão administradas pelo Diretor-Geral do SAMDU e destinadas a aluguéis de imóveis, obras, aquisição de
material e de veículos."
, Parágraro único. A percentagem
mínima de 60 % <sessenta por cento)
de tais receitas deverá ser aplicada,
preferentemente, na Unidade da Federação de onde provier.
CAPíTULO
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Do patrimônio, das aquisições e
alienações

Art. 12., O patrimônio do S.A.M.
D. U. será constituído de bens móveis e imóveis, .adqutrtdos com os
:seus recursos orcamentártos, com as
rendas provenientes da prestação de
serviços e de subvenções, bem" como
por doações e legados.
§ 1<> Os bens citados neste artigo
só poderão ser utilizados para atender às finalidades da Instituição de
acôrdo com o estabelecido neste' decreto. sendo nulos de pleno direito
os atos que violarem êste preceito,
sujeitos seu autor, ou autores, às
saneões cominadas na legislação em
VIgor.
§ 29 No caso de extinção do S.A.
M, D. O., seu patrimônio reverterá às
entidades enumeradas no artü;o l Q,
na oroporcao de suas contribuições.
Art. 13. Para a aqulsícão de material, realizada na Admínistracâo
Central. por autorízação do DiretorGeral. far-se-â:
a I concorrência administrativa ou
.coleta de nrecos para as compras
e.tl> ('JrS 200.000,00 (duzent-os mil cruzeiros) ;
b\ concorrência administrativa para as comnras sunerl'ores a
.
er,<:; 200.000,00 <duzentos mil cruzen-os:
c)
concorrência pública para as
cor-mras suneriore« a CrS 500.000.00
(ouínbentos mil cruzeiros).

§ 19 As aquisições de material e os
contratos de serviço, em casos excepcíonais de absoluta Ul'gência e,
quando devidamente justificaacs, poderão S21' autorizadas pelo DiretorGeral, até o limite de Cr$ 20.000,00
(vinte mil cruzeiros), independentemente das normas' estabelecidas no
presente artigo.
§ 2l? Realizada a aquisição do material, os respectivos processos de
concorrência. serão
submetidos
à
aprecíacão da Junta Consultiva.
Art. 14. A alienação de bens móveis será autorizada pelo Diretor do
SAMDU, sujeita à homologacão da
Junta Consultiva, devendo sér realizada mediante tomada de preços
de compra, quando o valor dos bens
não ultrapassar Cr$ 50.000,00 (cín. qüenta mil cruzeiros) e, mediante
concorrência pública. quando superior a essa importância.

CAPíTULO IV
DO

ORÇAMENTO

E

DAS

CONTAS

Art. 15. O Orçamento Geral· compveenderá o plano anual de adrninistracão do SAMDU e obedecerá aos
princípios de unidade,' universidade e
anualidade.
Art. 16. A proposta orçamentária
será anualmente apresentada em, formulários aprovados pelo Departamen~
to Nacional· de Previdência Social,
observadas, na sua elaboração, a nomenclatura. conceítuacâo e sistemática de plano de Contas em vigor.
Art. 17. A proposta orcarnentáría
será elaborada pelo Serviço Financeiro, com base nas propostas parciais dos
órgãos integrantes do
SA'MDU. aprovada pelo Diretor-Geral e pela Junta Consultiva e encaminhada ao Departamento Nacional
d~ Previdência Social até 31 de outubro do ano anterior ao exercício
considerado.
.
§ lI? Se a Junta Consultiva não
se manifestar no prazo de 20 dias
será considerado ,~avorável o seu
pronuncíamento.
§ 2° Dar-se-á como provísõrtamente aprovado o orçamento se ate 31
de dezembro o D.N.P.S. não se
houver manifestado e até que o faça.
Art. 18. O Orçamento Geral do
SAMDU, assim como as prestações
de contas e respectivo proeessamen-.
to subordinam-se, tanto quanto possível, às regras dominantes na matéria e ao Regulamento da ContabIlidade Pública.
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V

CONSULTIVA DOS
lliQUÉRITOS

RECURSOS

E

Art. 19" Durante o exercício do
mandato, ficam os membros da Junta
Consultiva dispensados da prestação
de serviços à entidade a que pertencerem, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens.
Art. 20. Os. membros da Junta
Consultiv~ farão jus a urna gratificação de Cr$ -500,00 <quinhentos cru. zeírosi por sessão a que comparecerem, até o máximo de 10 <dez) por
mês.
Art. 21. Das decisões da Junta
Consultiva caberá recurso para o Ministro de Estado, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data em
que o Diretor-Geral tiver conhecimento da decisão.
Art. 22. Dos atos do Diretor-Geral
caberá recurso para o Ministro de
Eetad'o, dentro de 30 (trinta) dias
da data da sua publicação em "Boletim de Serviço",
§ lI? O Diretor-Geral poderá reformar ou manter sua dectsão. encaminhando o processo, neste último
caso, com a sustentacão do despacho.
ao Ministro de Estado.
§ 21? As disposições constantes dêste artigo não se aplicam às questões
pertinentes a contrato de trabalho
dos empregados. as quais se regerão pelas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.
. Art. 23. O Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio poderá rever,
ex cttscio, ou mediante representacão fundamentada. os atos e decisões da adrnínistracâó do SAI\i!DU.
bem como intervir na instituícã o.
sempre que isso se tornar necessàrro
para coibir abusos, corrtmr u'regularidades ou desvio de suas tinalidade!; específicas. ou esta belecer a barmonta, na sua admínlstracão
Art 24, Poderá. ainda, o Ministro
de - Estado determinar a ínstaura-âo
a.' tncuérito admtnistr-ativo. para apurado de resuonsabllfôades do Diretor-Geral. por trreaula rtdades prqt.i-

-III - Do patrimônio, das aquisições e alienações.
IV - Do orçamento e das contas.
V - Da Junta Consultiva, dos recursos e inquéritos.
DECRETO Nº 46.350,

DE

DE

3

DE JULHO

1959

Altera a lotação do Ministerio
da Saúde
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
nl? 1, da Constituição, decreta:
Art. lI? Pica alterada 9, lotação numérica do Ministério da Saúde, aprovada pelo Decreto nl? 37.371, de 17 de
maio de 1955, para efeito de ser transfendo um cargo de MedICO Sanitarista,
com o respectivo ocupante, Luiz Rodrigues de Souza, do Quadro Permanente do Ministério da Saúde, da
Divisão de orgamzaçào Hospitalar do
'Departamento N acíonal de Saúde, para
o Serviço Nacional do Câncer do mes-.
mo Departamento.
Art. 2° ~ste .tecreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
Art. 3<:> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1959',
138\ da Independência e 71'? da República.
JuscEUNO KUBITSCHEK•
Mário Pinotti.
DECRETO N9 4-6.35,1

DE

4

DE

JULHO DE 1959

Altera o Decreto n 9 28" 959 de 1950

O Presidente da República, usando
. da atribuição que lhe confere o artigo 87 nO I, da Constituição e tendo
em vista. o disposto no Decreto-lei
n g 7:41ú, de 1945, decreta:
Art. 19 O artigo 4Q do Decreto número 28.959, de 11 de dezembro de
nadas e dE't.f'I"min:n instanr:'lcán. ('{)m
1950, é acrescido do seguinte parárf'l~óo aos empregados d., (nstit,ui-'
grafo:
ção quando tal providência não te"Parágrafo único.
O funcionário
nha sido tomada pelo Diretor-Geral
que fôr demitido receberá apenas au'Fernando Nóbrega.
xílio para transporte".
Art. 29 O artigo 59 do referido DeREGULAMENTO
creto n 28. 9,59 de 1950, passa a ter
I - Da prestacâo de assistência
a seguinte redação:
médica de urgência.
"Art. 5° O auxílio para, transporte
II - Do custeio dos serviços
do funcionário em férias extraordiç

J
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nárías será calculado de acõrdo com
o prêço da passagem por via aérea,
pela rota mais direta para o Rio de
Janeiro".
'
Art. 31? ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de [ulho de
1959, 138 9 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco N eçrão de Lima.

DECRETO Nº 46.352 .;
JULHO DE 1959

DE

6

DE

Art. 2º' As obrigações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil, relacionadas com a exe~
CUç2.0 'dos serviços que ora lhe são
atribuídos,' serão especificadas em
convênios que assinará com o Ministério da Viacáo ~ Obras públIca~, observadas as cláusulas básicas cue com
êste baixa subscritas pelo respectivo
Ministro de Estado.
Art. 3Q 'fi:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposicões do, decreto número 44.312, de 12 de azôsto de 1953.
Rio de Janeiro. em 6 de julho de
1959, 1~8Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

Cria o Consulado tumoriirio do Brasil
em Pau, França.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere Q artigo 87, inciso I, da Constituição F'ederal e nos têrrnos do artigo 16, do
Decreto -Iei n? 9.121, de 3 de abril de
1945, decreta:
Art. lI? Fica criado o 'Consulado honorário do Brasil em Pau, França,
com jurisdição tocal. subordinado ao
Consuladà do Brasil em Bordéus.
Art. 2Ç1 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Rio de JaneIro, em (3 de julho de
1959, 13il0 da Independência e 7l1? da
República. .
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco N ettrão de Lima.

DECRETO Nº 46.353 ---'
.:TULHO DE 1959

DE

6

DE

Atribui it Companhia
Urbaniziulora
da Nova Capital do Brasil a instalacão de uma rêâe de telecomunicações de interésse do futuro Distrito
Federal.

O Presidente da Repú'vlíca, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? 1 da. Constituição e nos

têrmos da autorízacão conferida pelo

item â, do artigo 29 , da Lei número
2.871, de -19 de setembro de 1956, decreta:
Art. 19 Ficam atribuídos à Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasí! os estudos, construção e instalaçâo de uma rêde de telecomunicações entre Brasília e as cidades de
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São
Paulo.
'

K~BITSCHEK.

Curillo Júnior.
Lúcio Meira.

CLÁUSULAS A QUE SE REFERE O
DECRETO N9 46.353, DE 6-7-59
Cláusula 1~ - O Ministério da Viação e Obras públicas, faz concessão à
Companhia
Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil, sob a orientacâo
técnica do Departamento de Correios
e T'elézrafos,
os
estudos, projetos,
construção e tnstalacâo de uma rêde
de telecomunicacôes
inclusive um
línk para televisão, entre Brasília e as
cidades do Rio de J::tnPlro e São Paulo obedecendo aos tracados abaixo e
dentro da seguinte ordem de criortdade:
~
1 - Rio - Juiz de Fora - Belo
Horizonte - Uberlândla -- BrasHia; e
2 - Seio Paulo _.. Ribeir ân Prêto Ubp"l{Jndia .- Brasília.
_.,
Cláusula 2~ - Ao Departamento de
Oorreíos e Telégrafo::; caberá:
a) aprovar, prêviamenta, os estu'dos e projetos referidos na cláusula
P. bem como as alteracôes de ordem
técnica que venham a ocorrer:
b) representar-se, obdgatàdamente,
junto a Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil. em tudo que
se referir à execução dos convênios ;
C!láu.sula 3ll- - Ressal vadas as peculiartdades do regime estabelecido
pela Lei 2.874, de 19 de setembro de
1956, serão adotados, nos serviços concedidos, os mesmos métodos e precessos técnicos e administrati vos .em vi ~
gor no Departamento de Correios e
Telégrafos.
Cláusula 4:1. - O Ministério da viação e Obras Públicas, através do Departamento dos Correios e Telégrafos,
dará assistência técnica à Companhia
Urbanízadora da Nova Capital do
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Brasil e participará dos estudos, projetos, julgamento de propostas con.:struçào e instalação dos serviços atríbuidos
Clá,u~ula 5:). -

As mstalaçôee

dos

sistemas previstos na cláusula P\ uma
vez concluídas e em perfeito estado
de funcionamento, serão Incorporadas
ao patrimônio do Departamento de
Correios e Telégrafos, mediante regular têrmo de recebimento.
Cláusula 61). - Fica o Departamento
de Correios e Telégrafos autorizado a
contratar e admitir o pessoal técnico
indispensável a operação e manutenção do sistema constante do presente
decreto.
Cláusula 7q. - O pagamento das
despesas decorrentes da execução dos
serviços concedidos, será feito com os
recursos a serem dados ao Plano Postal Telegráfico, bem corno créditos orçamentários especíncos ou adicionais,
durante o prazo e nas condições estabelecidas nos convênios.
Cláusula 8{lo ---.: Os convênios entrarão em vigor nas datas de seus re~'
gistros pelo Tríbunal de Contas, não
se responsabilizando a União Federal
por nenhuma indenização, se -o Trfbunaí denegar os registros. - Lúcio
Meira.

DECRETO NI? 45.354 DE

1959.

DE

6

DE JULHO

-

Altera dispositivos do Regulamento
de promoções para Oficiais da Ma-,
tinha, aprovado pelo Decreto n~
42.808, DE 13 de dezembro de' 1957.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso r, da Constituição,
decreta:

Art. 19 Fica alterado o Regulamento de Promoções para Oficiais
da Marinha, aprovado pelo Decreto
.nv 42.808, de 13 de dezembro de
1957, para o fim de dar nova redação ao parágrafo 2° do art. 18 e à
alínea f) do art. 31, como segue:
"Art. 18

.

§ 21? será computado como' tempo de embarque, para todos os efeitos, o período em que o oficial servir nas seguintes comissões: Gabinete Militar da Presidência da República, Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, Gabinete
do Ministro da Marinha, EstadoMaiOi' das Fôrças Armadas, Núcleos

de Gomando de Zona de Defesa, &5tado-Maíor da Armada, Centro de
Adestramento "Almirante
Marques
de Leão", Centro de Informações da
Mazinha e Ilhas Oceânicas (Trindade e Fernando de Noronha). "
"Art. 31
,
,
.
"4

••

4

t

•••

••

.

serviço no Gabinete Militar
da Presidência da República, na Se-,
cretaria do conselho de Segurança
'Nacional, no Gabinete do Ministro
da Marinha e em serviço técnico em
estado-maior" .
Art. 21? ÉSte Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro. em 6 de julho de
1959 - 1389 da Independência e 719
da República.
f)

JUSCELINo KURITSCHEK

Jorge do paço Mattoso Maia

DECRETO N.I? 46.355, DE 6 DE JULHO
DE 1959.
Altera, sem aumento de despesa, a
Tabela Nurnértca de Extranumerário-Mensalista da Universidade do
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica' alterada, na forma
da Tabela anexa, a série funcional
de Motorista da Tabela Numérica
de Extranumerá.rio - Mensalista Parte Permanente - da Universidade do Rio Grande do Sul.
Art. 2<> Ficam suprimidas, na Tabela aludida no. artigo anterior, três
(3) funções, excedentes, da referência 19 da Série Funcional de Laboratorísta e duas (2) . de referência
17 da Série Funcional de Servente.
Art. 31? O presente Decreto entrará em vigor a partir da data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de julho de
1959, 1380 . da Independência e 7l()
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Pedro Calmon

UNIVERSIDADE DO RIO GR_~NDiE no SUL
TABELA NUl.V.QtRICA DE EXTR.A NUMERARI0 MENSALISTA
...
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DECREI'O N. o 46.356 JULHO DE 1959'

DF

6

DE

senvolvimento econômico, melhorar
as condições de nível devida das
populações nordestinas} decreta:

Suprime. Cargo extinto

O Presidente da República,

usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item L da Constituição, e nos
têrmos do art. 19 , alínea n, do Decreto n. o 3.195, de 14 de abril de 1941,
deoreta:
Art, LO' Fica suprimido um (1)
cargo, de Tesoureiro (Rio de Janei1'0), símbolo OC-4, do QUadro III _

Parte Suplementar - do Ministério
da Viação e Obras Públicas, vago em
virtude da aposentad orra de Pedro Ernesto da Matta, devendo '2 dotação
correspondente atender ao provimento de cargos vago-s) criados' nela Decreto-lei n.O 9.616, de 21 de agosto
de 1946.

Art. 2<) Revcgam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de. julho de 1959'
Re:
pública.
.'

1389 da Independência e 71'? da
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lueio Meira
DECRETO N;9 _46.357
JULHO DE

DE

7

1)E

1959

Autoriza a execução de obra de emergência no Norte do Estado de Minas Gerais, na área do Polígono
das Sêcas,

o Presi~en.te da República usando da atribuição que lhe confere o
artigo ~7, inciso I, da Constituição, e
Considerando que o II' Encontro
dos Bispos do Nordeste recentemente realtzado em Natal' com a colaboração de técnicos e administradores dos poderes .públicos, apreciou,
com especial empenho, a necessidade de medidas capazes de contrib.ur
para correção do desequilíbrio de natureza econômico-social HO desenvolvimento das regiões do país, constante "weocuP'ê1.cão do Govêrno:
Considerando
satisfatórios l:esul- .
tados das medidas governamentais
tomadas em consequência das conclusões do Encontro anterior, realizado em Campina Grande, rnedíante a articulação de atividades de
díferentes órgâos.
COTI!)íderando a necessidade de. em
face de um programa amplo de" de-

"os

Art. 1Q. Fica o Ministério da Viaçâo e Obras Públicas autorizado a
executar, pelo Departamento Nacíonal de Obras Contra às Sêcas, ou a
contratar a execução como medida
de emergência no combate às sêcas
a construção de. uma adutora en~
tre o local da barragem Ribeirão
dos Porcos e a cidade de Moates
Claros, Estado de' Minas Gerais, como também a complementação da
rêde de distribuição do" -abastecímente d'água já em execução por
aquele Departamento.
Art. 29, As obras e servícos refertdos nc artigo 19 correrão' à conta
da reserva especial de que trata o
artigo , ~0 da Lei 11. 1.0lM, de 24 de
dezembro de HH9. fixando o limite
das respectivas despesas, no corrente exercício, em o-s 50. (JOO ,000,00
(cíncuenta milhões de cruzeiros).
Art. 3°. O presente decreto entrará em vigor na da ta da sua publicacão, revogadas as disposições
em contrário.
Rio de. Janeiro, 7 de julho de
1959; 138'? da Independência e 71l?
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lúcio Meira

S. Paes de Almeida

DECRETO N.~ 46.358
.JULHO DE 195·9

DE

7

D:Ii:

Dispõe sobre as medidas necessários
à racionalização e tomento de cultura do algodoei1'O de fibra longa.
e da criação pecuária na regiâo
do seridó, Estado do Rio Grande
do Norte.

o Presidente da República, usando da atribuíçâo que lhe confere o
arLigo 87, inciso 1, da oonsütuícão, e
oonsíocrando que o rI Encontro
dos Bispos' do Nordeste, recentemente realizado em Natal com' a colaboracão de técnicos e administradores .dos poderes públicos, apreciou,
com especial empenho, a necessídade de medidas capazes de contribuir para correção do desequilibrío
de natureza econômico-social no de-
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sel1.volvimento das regroes do país,
constante preocupação do Govêrno ;
Considerando os satistatôrios resultados das medidas governamentais
tomadas em consequência das conclusões do Encontro anterior, realizado em Campma Grande, mediante
a articu!acão de atividades de diferentes órgãos;
Consicicrando a necessidade de, em
face de um programa amplo de dessrr-olvímento econômico, melhorar
as condicões do nível de vida das
populações nordestinas, decreta:
Art. 19 , Os órgãos federais menneste d!"r'xeto, diretamente
ou em cooperação, promoverão as
medidas necessárras à racionalizaçâo
e fomento da cultura do algodão de
fibra longa e ao desenvolvimento da
pecuária, na região do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 29 . Os projetos a que se refere o presente decreto eretfvar-se-ão
principalmente através da assistência técnica aos produtores; crédito
orientado; fomento da cultura do
algodoeiro de fibra lonca ; idem de
rorrageiras: da ampliação e do aperfeicoamento da indústria leiteira
. Art. 39 O Departamento Nacional
da Produção Vegetal (DNPV) , do
Ministério da Agricultura, coordenará os trab:11ho~ de planejamento c
execução a cargo de quaisquer entidr>.ô?" investidas de atribuícões na
re~:l1ir;.,c·:;o tios presentes projetos.
Art. 4Q. Cooperarão com o Depar- ~
tamento Nacional da Producão VeReta1, no el"-'~"-0eTIdim8nto, ,-os seus
órgãos. a Superintp.~1d~ncia do Ensíno Agrícola e Veterinário. o Departamento Nacional da Produc5.o
Animal, o Servico de Economia Rural, o n"n~rtamento Nacional de
Obras Contra as e~cas. o Banco do
Brasil S, A. e outras entidades federais. . estabelecendo-se,
mediante
entendimento mútuo. a missão ou tarera dt; cada entidade, em um plano
de ~on,lunto. a ~er submetido à aprovaçao do Presidente da RepúbUca
d~ntro de 90 (noventa) dias. ~, partir da data da publicação dêsts decreto.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional da Produção Vegetal articular-se-á. ainda. com outras entidades públicas ou privadas. nos têrmos do plano que fôr estabelecido.
Art. 59. O plano a que alude o
artigo anteríor. deverá esoecrrícar as
providências cabíveis e os fins a atínCiOll~rJOS

gir, êstes referidos em têrrnos numéricos, com a indicação dos prazos previstos para cada etapa do BIDpreendímento,
Art. 69, Os órgãos coordenador e ,
cooperadores mencionados nos artrgO.:5 39 e 4<;' deverão incluir anualmente. nas respectivas propostas orçamentárias, as dotações específicas e
necessárias ao atendimento das tarefas que lhes couberem na execução do plano a. que se refere o art.
49 dêste decreto.
Art. ~'Q, Dentro de 120 (cento e vínte) dias. a partir da. data da aprovacão do plano. o Diretor' do Departamento Nacional
da Produção
Vegetal. do Ministério da Agricultura, apresentará à Presidência da
República relatório sucinto e objetivo sôbre C) andamento dos trabalhos.
dificuld~~dcs encontradas, bem como
2S medidas que se tacam mister para reahzação dos projetos.
Art. 89. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959.
da Independência e 71<) da Re-

J.:~~)9

pública.
JUSCELINO

KlJBITscr-J:EK

Lúcio Meira

DECR:ETO N.9 46.359
JULHO DE 1959

DE

7

Dz

Dispõe sõbre as medidas necessárias
à construção de barragem, no Parnaiba, possíbilitando a protiucão de
eietriciâaâe para o Piaui, o leste
maranhenee e"o oeste cearense, e
boas condiaões' de navegabilidaàe
pelo menos' em 800 quilômetros do
mesmo rio.

o presidente da Heuúblicrv, usando
da atríbuícâo que lhe- confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
Consíderando que o II 'Encontro
dos Bjs~os do Nordeste, recentemente realizado em Natal com a COl11boracão de técnicos e "administradores dos poderes públicos, apreciou,
CO!TI especial empenho, a necessidade de medidas capazes de contribuir para correção do desequilíbrio
de natureza .econômico-social no descnvolvimento das regiões do país,
constante preocupação do GOY8rno;
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Considerando os satisfatórios resulmedidas governamentais
tDrrl.8.das em conscquência das conelusões do Encontro anterior, realizado em Campina Grande, me. diante a articulação de atividades de
diferentes órgãos;
Considerando a -neceesídade de,
em face de um programa amplo de
desenvolvimento econômico, melhorar
as condições do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
Art. lI? Os órgãos federais mencionados nêste decreto, diretamente
ou em cooperação, promoverão medidas necessárias à construção de
uma grande barragem no médio Par~
naíba, barragem capaz de regularizar o regime do rio, melhorando-lhe
as condições de navegabilídade, e de
produzir energia. elétrica para o
Piauí, o leste do Maranhão e o oeste do Ceará não beneficiados pelas
linhas da cHEsF.
Art. 29. O Departamento Nacional
de Obras Contra as secas (DNOCS)
coordenará os trabalhos de planejamento a execução a cargo de quaisquer entidades investidas de atribuíções na realização do presente projeto:
Art. 39 . oooperarão com o DNOCS,
no empreendimento, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, o Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e outras entidades federais,
estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo, a missão ou tarefa
de cada entidade em um plano de
conjunto a ser submetido à aprovação do Presidente da República, dentro de 90 (noventa) dias, a partir
da data da publicação dêste decretados das

to.

Parágrafo único." O DNOCS articular-se-á, ainda, com outras entidades públicas e privadas nos têrmos
do plano que fôr estabelecido.
ATt. 49 • O plano a que alude o
artigo an teríor deverá especificar as
a
providências cabíveis e os fins
atingir, êstes referidos em têrmos numéricos, com a indicação dos prazos
previstos para cada etapa do empreendimento.
Art. 5<? Dentro de 12il (cento e
vinte) dias, a partir da data dêste
Decreto, o Diretor do Departamento
Nacional de obras Contra as Sêcas,
por intermédio do Ministro da Viação, apresentallá à Presidência da

&~.lli~ '~;I

-.

-~

•

República relatório sucinto e objetivo sôbre ·'0 andamento .dos trabalhos, as
dificuldades encontradas,
bem como as medidas que se façam
mister para a realização dos projetos .
Art. 6'? Este decreto entrará em
vigor na data da s!la publicação, revogadas as dísposíç'v-: em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
138~ da Independência e 71<? da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lucia Meira
Mario M eneghetti

DECRETO N° 46. 3€r{) JULHO DE

DE

7

DE

1959

Constitui Grupo de Trabalho com a
finalidade de planejar e executar
medidas necessárias ao desenvolvimento econômico e social do vale
do rio Parnaíba, no Estado do
Piauí, objetivando o abastecimento

de Teresina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
r, da Constituição,
Considerando que o II Encontro dos
Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal com a colaboração de
técnicos e administradores dos poderes públicos, apreciou, com especial
empenho, a necessidade de medidas
'capazes de contribuir para correção do
desequilíbrio de natureza econômicosocial no desenvolvimento das regiões
do país, constante preocupação
Govêrno;
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais tomadas em conseqüência das conclusões
do E!1contro anterior, realizado em
Campina Grande, mediante a 301'tículacão de atividade de diferentes
órgãos;
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar as
condições do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
Art . 1q Fica constituido um Grupo
de Trabalho com a finalidade de
elaborar projetos de desenvolvimento
econômico e social, bem como da produção agropecuária, objetivando o
abastecimento de 'I'eresina,
87, inciso

do
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Al't~ 20 Os projetos a que se refere
o presente decreto eretívar-se-ão
principalmente através da assist~n,?ia
técnica aos produtores; de crédito
orientado: de fomento às 'culturas de
plantas' necessárias à subsístêncía humana; de forrageiras e do aperfeiçoamento da pecuária.
Art. 39 O Departamento Nacional
da Produção Vegetal por seus órgãos,
além da sua competência específica,
coordenará as atividades de estudo,
planejamento e execução a cargo do
Grupo de Trabalho na realização do
presente projeto.
Art. 4~ Cooperarão com o Departamento Nacional da Produção Vegetal .no empreendimento, o Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, o Departamento Nacional de
Estr2.das de Rodagem, o Instituto Nacional de Imigração e Oolonízaçâo, a
Fundação da Casa Popular, o Se:r~ço
Social Rural, o Departamento Nacíona! da Produção, Animal e outras entidades federais, estabelecendo-se, mediante entendimentos mútuos, a missão
ou tarefa de cada entidade no plano de
conjunto a ser submetido ao Presidente
da República dentro de 90 (noventa)
dias, a partir da da ta da publicação
dêste decreto.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional da Produção Vegetal articular-5e-á, ainda, com outras entidades públicas ou privadas, nos têrmos do plano que fôr estabelecido.
Art. 51? O plano a que alude o
artigo anterior deverá. especificar as
providências cabíveis e ~s fins a at}~
gir, êstes referidos em termos numera-cos, com a indicação dos prazos previstos para cada etapa do empreendimento.
Art. 6~ Os órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos 3\l e 49 deverão incluir anualmente" nas respectivas propostas orçamentárias, as dotações específicas e
necessárias ao atendimento das tare.fas que lhes couberem na execução
do plano a que se refere o art. 4Çl dêste decreto.
Art. 7Q Dentro de 12{} (cento e vinte) dias, a partir da data da aprovacão do plano, o Diretor do Departamento Nacional da Produção Vegetal,
.do Ministério da Agricultura
apresentará à· Presidência da República
relatório sucinto e objetivo sõbre o
andamento dos trabalhos, ditículdades encontradas, bem como ~s me-

didas que se façam mister para a realização dos projetos.
Art .. 8'1 :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas is disposições em contrárío .
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959,·
1389 da Independência e '711:} da República.
JUSCEL!t-lQ KUBITSCHEK

Lucia Meira.
Mário Iâeneçhetti,

DECRETO N9 46.361,
.

DE

DE

7

DE JULHO

1959

Constitui Grupo de Trabq,lho com a
jinalidade de planejar e executar as
medidas necessárias ao
abaetecimenta da Capital dlJ
Estaâo de
Sergipe, bem como assistência social
à população rural de trumicipio de,
Aracaju, com o aproveitamento das
fazendas Iiacanema e Taboca.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da oonstituioão, e
'Considerando que o Il Encontro dos
Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal com a colaboração de
técnicos e administradores dos poderes ,
públicos, apreciou, com especial empenho, a necessidade de medidas capazes de contribuir para correção do
desequilibrto de natureza econônueosocial no desenvolvimento das regiões
preocupação do
do país, constante
Govêrrro:
Considerando os satisfatórios resultados das medidas govcrnamentaís tomadas em conseqüência .das conclusões do Encontro anterior, realizado
em Campina Grande, mediante a articulação de atividades de dírerentes
órgãos;
.
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvímento econômico. melhorar as
condições de nível de vida das populaeões nordestinas. decreta:
Art. 10 Fica constituido um Gi'UPO
de Trabalho com a
finalidade de
planejar e executar as medidas !.lecessárias ao abastecimento da chpltal
de Sergipe e a assistência à populacão rural do município de Aracaíú,
com o anroveítamento das fazendas
Itacanema e Taboca, pertencentes à
Fundacâ o Manoel Cruz.
. Art.· 21,1 O Instituto NaciOl1al de
Imigração e Oolonízacâo <INIC) , além
ele sua competência especifica, coor-
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denará as atividades de estudo,. ·planejamento e execução; a cargo doGrupo de Trabalho, na. realização do
presente projeto.
Art. 39 Cooperarão com o INIC, no
empreendimento, o Centro - Nacional
-de E.nsino e Pesquisas Agronômicas,
o .Departamento Nacional' da produção Animal, o ,Serviço de EC0f10mia
Rural, o Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, o Banco do
Brasil S. A., o Banco do Nord(~ste do
Brasil S. A.. a Fundacáo da Casa
Popular, o Departamento- Nacional da
'Produção Vegetal por seus órgãos, e
outras entidades federais. ostabelecendo-se, mediante entendimento mútuo,
a missão ou tarefa de cada entidade,
em um plano conjunto, a ser subrnetido à aprovação do
Presidente da
República dentro de 90 (noventa)
dias, a partir da data da publicaçâo
dêste decreto
Parágrafo único. O Instituto Nacíonal de rmigrac;ão e Colonízação
articular-se-á, ainda, com outras entidades públicas ou
privadas, . nos
têrmos do plano e que fôr estabelecido.
Art. 49 O plano a que alude o artigo anterior deverá especificar as providências cabíveis e os fins a atingir,
êstes referidos em têrmos numéricos,
com a indicação _dos prazos previstos
para cada etapa do empreendimento.
Art. 5.1? Os órgãos r-cordenador e
cooperadores mencionados nos 1.rtigos
29 e 39 deverão incluir anual riente,
nas respectivas proposta" orçamentárias, as dotações específicas f' necessárias ao atendimento das tarefas que
lhe couberem na execução do plano
a oue se refere o art. .4l? dêste decreto.
Art. 6\1 Dentro de 12(} (cento e
vinte) dias, a partir da data da publicação dêste decreto, o "INIO apresentará à Presidência da República relatório sucinto e objetivo sôbre o andamento dos trabalhos, dificuldades
encontradas. bem como as medidas
que se façam mister para a realização do projeto.
Art. 70 'tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcsíções em contrário.
Rjo de Janeiro. 7 de -julho de 1959;
138\1 da Independência e 710 da República
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

S. Paes de Almeuia.
Lucia Meira,
Mario M eneotietti .

DECRETO N° 46,362 JULHO

DE

7

DE

DE 1959

Dispõe eôore - as metiuuis necessárias
ao aproveitamento de vales timiâo«
no Estado de Sergipe, com o àe-

senootmmenm da agricultura na.s
áreas dos rios São FranCisco, Sergipe, Vaza Barris, Mangue Seco e
Japcratuba,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, íncíso 1, da Constituição, e
Considerando aue o II Encontro
das Bispos do N'o}."deste, recentemente
realizado em Nata! com a colaboração de técnicas e admírtistradores dos
poderes públicos, apreciou, com es~
pecíal empenho, a necessidade de medidas capazes de contribuir para correção do desequilíbrio de natureza
eeonômíco ..social no desenvolvimento
das regíôes do pais, constante preocupação do Govêrno;
Considerando os saüstatórios resuitados -das medidas governamentais
tomadas em consequência das conclusões do Encontro anterior, realizado em Campina Grande, medianteB, articulação de atividade de diferentes órgãos.
Considerando a necessidade de. em
t'ace de 'Um programa amplo de desenvolvimento econômico, - melhorar
as condições do nível de - vida das
populações nordestinas, decreta:
Art. 1~ Os órgãos federais mencionados neste decreto, diretamente
ou em cooperação, promoverão as me··
didas necessárias ao máximo aproveitamento -de vales úmidos no Estado de Sergipe, com o desenvolvimento da agricultura nas áreas dos
rios São Francisco, Sergipe, Vaza.
Barris, Mangue Sêco e J2.paratuba.
Art. 29 O Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas, do Ministério da Viacâo e Obras Públicas,
além de sua ~ narte executiva, coordenará os trab-alhos de planejamento e execução a cargo de quaisquer
entidades investidas de atribuições na.
realização do presente projeto.

Art . 39 Cooperarão com o Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas, no' empreendimento, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento,' o Departamento· Nacional
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da Produção Animal, o Departamento
Nacional da Produção Vegetal por
seus órgãos, a Superintendência de
Ensi!io Agrtcola e veterinário, a Comissão do Vale de Sâo Francisco e
a Cornpanhra HidrelC"~rlCa do Sâo
Francisco e outras entidades federais,
estabelecendo-se, mediante entendi-.
menta mútuo, a missão ou tarefa de
cada entidade em um plano conjunto a ser submetido à aprovacâo
do Presiden te da . República dentro
de 90 (noventa) dias, a partir ca
data da publicação dêste decreto.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
artícular-se-â, ainda, com outras entidades públicas ou privadas, nos termos do plano que fôr estabelecido.
Art. 49 O plano, a que alude o
artigo anterior, deverá especificar as
medidas cabíveis e os fins a atingir,
êstes referidos em têrrnos numerrcos, com a indicação dos' prazos previstos para cada etapa do empreendimento.
Art .. 59 Os órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos 29 e 3Q deverão incluir anualmente nas respectivas propostas orçamentárias as dotações específicas e
necessárias ao atendimento das tarefas que lhe couberem na execução
do plano a que se refere o artigo 3~
dêste decreto:
,
Art. 6':> Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data da publicação déste decreto, o Departamento
Nacional dê Obras Contra as Sêcas,
por intermédio do Ministério da Viacão e Obras Públicas, apresentará à
Presidência da República relatório
sucinto e objetivo sôbre o andamento dos trabalhos, dificuldades encontradas, bem como as medidas que se
façam mister para a ·realízáção do'
projeto.
Art. 7°' :Ê:ste decreto entrará em
vigor .a partir da data ela publicação,
revogadas as disposições. em contrários.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
13·gg da Independência e' 71Q da Republica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrillo JÚni01.

Lucia lv! eira.
Mario Meneçhetti,

29
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DECRETO NQ 46.363. JULHO

DE

DE

7

DE

1959

Dispõe sóbre as medidas necessárias
ao desenvolvimento do cultivo de
[orraçeira, especialmente a algarooa no Nordeste e dá outras providências.

o Presidente da RepúbIica, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição,
Considerando que o 11 Encontro

dos Bispos do Nordeste,' recentemente realizado em Natal com a colaboracão de técnicos e administradores -dos poderes públicos, apreciou,
com especial empenho, a necessidade
de medidas capazes de contribuir para' correção do desequilíbrio de natureza econômico-social no desenvolvimento das regiões do pais, constante preocupação do Governo;
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais
.tomadas em eonsequência das conclusões do Encontro anterior, realizado em Campina Grande, mediante
a articulação de atividades de diferentes órgãos:
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar
as condições do .nível de vida das
populações nordestinas, decreta:
Art. lI? Os órgãos federais mencionados neste decreto. promoverão,
em cooperação, medldas necessárias
ao fomento de culturas forrageíras,
nativas e introduzidas, com ênfase ao
melhor aproveitamento da algaroba,
no Nordeste.
Art. 2Çl Os trabalhos decorrentes
dêste decreto efetívar-se-ão pelo fornecimento de mudas, preparo de solo
em geral, combate a pragas e moléstias, assistência técnica, supervisionamenta do crédito rural, além de outras medidas e providências indicáveis.
Art. 39 O Departamento Nacional
da Produção Animal (D.N.P .A.) do
.Ministério da Agricultura, coordenará
os trabalhos de planejamento e direção do presente decreto.
Art. 49 Cooperarão com o Departamento Nacional da Produção Animal, o Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, O, Banco do
Nordeste do Brasil S.A., a Carteira
Agrícola e Industrial do Banco do
Brasil, o Departamento Nacional· da
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Pi'odu~ão Vegetal por seus órgãos, o
Servlcó Florestal, além de outras entídades astabelecendo-se,
mediante
mútuo entencnmento, a tarefa de
cada órgão no plano conjunto a ser
submetido à aprovação 'do órgão coordenador do projeto dentro de 90
(noventa) dias, a partir da data dêste decreto.
Parágrafo único. O Depart:::'mento
Nacional da Producâo Animal articular-se-á,' ainda, com outr as entidades públicas e privadas. nos têrmos do plano que fôr estabelecido.
Art. 5'? Dentro de 120 (cento e
vinte) dias, a partir déste Decreto,
o Diretor do Departamento Nacional
da Produçáo Animal apresentará. ao
Presidente da Repúbliea, relatório
sucinto e objetivo sôbre o projeto,
indicando as medidas que se façam
mister- para a sua execução.
Art. 6(,1 Os órgãos. coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos
3 9 e 49 deverão incluir anualmente
nas respectivas propostas orçamentárias as dotacões especificas e necessárias ao atendimento das tarefas que
lhe couberem na execu-áo do plano
a que se refere o artigo 39 dêste decreto.
Art. 79 :I1:ste decreto entrará em vigor a partir da data da publicação,
revogadas as disposíçôes em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959:
1389 da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.
Lucia Meira.
Mario Meneghetti.

DECRETO

N9 46.36'1 DE JULHO DE lS59

DE

7

sôbre a construcão de uma
rêâe de armazéns e siZõs no Estado

Dispõe

de Sergipe.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
Considerando que o II Encontro dos
Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal· com a colobaração
de técnicos e administradores dos poderes públicos, apreciou, com especial
empenho, a necessidade de medidas
capazes de contribuir para correção
de desequilíbrio de natureza econômí-

EXECUTIVO

co - social no deselvolvimento da:')
regiões do País, constante preocupação do Govêrno;
Considerando os satísíatórros resultados das medidas governamentais
tornadas em conseqüência das conclusões do Encontro anterior, realizado em Campina Grande, mediante
a artículacão de atividades de diferentes órgãos
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar
as condições do nível de vida das PDpulações nordestinas, decreta:
Art. 1~ Os órgãos federais mencionados neste Decreto, diretamente •
ou em cooperação, promoverão as \
medidas necessárias à construção e
instalação de uma rêde de armazéns
e silos no Estado de Sergipe,
Art. 29 O projeto a que se refere
êste Decreto objetivará a preservação
das safras, a regularização de seu escoamento e contrôle de estoques e a
estabilização de preços.
Art. 39 A rêde de armazéns e silos
do Estado de S.ergipe será constituída
de 5 (cinco) unidades localizadas nas
seguintes cidades: Aracaju, rtabaíaníIlha, Riachão do Dantas, Propriá e
Nossa Senhora da Glória.
Art. 4'? Fica o Ministério da Viação e Obras Públicas, por intermédio
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, autorizado a executar ou contratar a execução, como
medida de emergência no combate às
sêcas, as obras de que tratam os artigos 11,1 e SI?,
Art. 59 As obras e servícos referidos no artigo 19 correrão ~ à conta
da reserva. especial de que trata o
art. 29 da Lei n9 1,004 de 24 de dezembro de 1949, fixado o limite das
respectivas
despesas, no corrente
exercício, em eis 25.000. Ü'OÚ,OO (vinte
e cinco milhões de cruzeiros).
Art. 69 Cooperarão com o Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, no empreendimento, a Comissão Executiva de Armazéns e Silos, o
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico, o Banco do Brasil S.A.,
e outras entidades federais, estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo, a missão ou tarefa de cad entidade, em um plano de conjunto a ser
submetido à aprovação do Presidente
da República, dentro de 60 (sessenta)
dias, a partir da data dêste Decreto.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de Obras Contra as sêcas
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articular-se-á, ainda, com outras en-

tídaríes públicas e partículares, nos
têrmos do plano que fôr estabelecido.
Art. 70 O plano a que alude o ar-.
tigo anterior deverá especificar as
providências cabíveis e os fins a atin-

gir, êstes referidos em têrmos numéricos, com a indicação dos prazos previstos para cada etapa do empreendíme-rto .
.
Art. 89 Dentro de 90 (noventa)
dias. a partir da data dêste Decreto,
a oomissão Executiva de Armazéns e
Silos apresentará à Presidência da

República relatório sucinto e objetivo
sôhre o andamento dos trabalhos, dificuldades encontradas, bem como as
medidas que se façam mister para a
realização do projeto.
Art. 99 ,~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;

138

da Independência e 71 da Re-

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida
Lúcio ,1M eira

DECRETO

N9

JULHO

45.365
DE-

DE

7

31

PODER EXECUTIVO

DE

1959

a artículacão de atividades de diferentes órzâos :
Conside~andb a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvímento econômico, melhorar as
condições do nível de vida elas populações nordestinas, decreta:
Art. lI? Os órgãos federais mencionados neste decreto, diretamente
ou em cooperação,· promoverão as
medidas necessárias ao desenvolvimento da criação de' gado e da indústria leiteira nos Municípios de
São Bento do Una, Belo Jardrm, Sanharó, Pesqueira, Arco Verde, Pedra,
Buíque,
G:3.ranlluns. Poçâo, Bom
Conselho e Alagoínha, no Estado de
Pernambuco.
Art. 21? Os pro] etos a' que se refere o presente decreto efetivar-se-ão
principalmente através da assistência
técnica aos criadores; crédito orientado; fomento do, plantio da palma e
de outras forrageíras bem como de,
montagem ou de aperfeiçoamento da
indústria leiteira; transporte dos reprodutores e de matrizes adquiridos
por entidades públicas ou particulares, sem prejuízo de outras indicações.
Art. 39 'O Banco do Nordeste do
Brasil S, A. coordenará os trabalhos
de planejamento e execução a cargo
de quaisquer entidades investidas de
atrlbuícões na realização do presente

projeto.
Dispõe sõbre as medidas necessárias

ao desenvolvimento da criação de
gado e da indústria leiteira, nos
Munwipios de São Bento do Una,
eeio Jardim, Stmlusré, Pesqueira,
Arco Verde, Pedra, Buique, Garanhuns. Poção, Bom Conselho e Alagoinha, no Estado de Pernambuco.

C Presidente da República, usando
da atrtbuícão que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
Considerando que o II Encontro
elo' 8i~pos do Nordeste, recentemente realizado em 'Natal, com a colaboração de técnicos e administradorE'~ do." poderes
públicos, apreciou,
C()·~ -specíal empenho, a necessidade
de medidas capazes de contribuir
para correcão do desequilíbrio de natuveza econômico-social no denenvolvimento das regiões do país. constante .preocupação do Govêrno.
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais
tomadas em conseqüênc-a das conclusões do Encontro anterior, realí-

.zado em Campina Grande, mediante

Art. 4<> Coonerarâo com o Banco
de Nordeste do-Brasil S. A . no empreendimento' o Departamento Nacional da Produção Animal, o Departamento Nacional da Produção
Vegetal, por seus órgãos, o Departamente Nacional de Obras Contra as
Sêcas, o Serviço Social RU,ral, o Banco .do Brasil S. A., e outras entidades federais, estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo. a missão ou tarefa de cada entidade, em
um plano de conjunto, a ser submetido à aprovação do Presidente da
República dentro de 90 (noventa)
dias. a partir da data dêste decreto.
Parágrafo único. O Banco do Nordeste do Brasil S. A. articular-se-á
ainda com outras entidades públicas
ou privadas nos têrmos do plano que
tôr estabelecido.
Ãrt. 59 O plano a que alude o artigo anterior deverá especificar as
providências cabíveis e os fins a
atingir, êstes referidos em têrmos
nnmérrcos, com a indíoação dos prazos previstos para cada etapa do empreendimento .
l
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Art. 6° 'Os órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos 3<:1 e 4'.\ deverão incluir anualmente. nas respectivas propostas orçamentárias, as dotações específicas e
necessárias ao atendimento das tarefas que ,lhes. couberem na execução
do plano a que se refere o art. 4 9
dêste decreto.
Art. ,7<:1 Dentro de 120 <cento e
vinte) dias, a partir da data da publicacâo dêste decreto, o Banco do
Nardeste do Brasil S, A., apresentara à Presidência da República relatório sucinto e objetivo sôbre o andamento dos trabalhos, dificuldades
encontradas, bem como as medidas
que se façam mister para a realização do .projeto.
Art. '8<:1 Êste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959:
138° da Independência e 719 da República.
'
JUSCELINO

KUB!TSCHEK

S. Paes de Almeida

Lúcio Meira
Mario Meneghetti

DECRETO NI? 46,366 JULHO

DE

DE

7

DE

1959

Dispõe sôbre o aproveitamento econômico .âo Vale do Rio carás, no

carirt-ceorense.

o Presidente da República, usando
da atribuição .que lhe confere o artigo 87, inciso I~ da Constituição. e
Considerando que o II Encontro
dos Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal, com a colaboração de técnicos e administradores dos poderes públicos, apreciou,
com espectal empenho, a necessidade
de medidas capazes de contribúir
para correção do desequilíbrio de natureza econômico-social no desenvolvimentodas regiões do país, constante preocupação do Govêrnb.
Considerando. os satisfatórios resultados das medidas governamentais
tomadas em consequência das conclusões do Encontro anterior, realizado em Campina Grande, 'mediante
·-a articulacão de atividades de diferentes órgâos :
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar as

EXECUTIVO

condições do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
Art. 19 Os órgãos federais mencionados neste decreto, diretamente
ou em cooperaeão, promoverão os
estudos - e proj etos para a construção de um sistema de açudes e barragens submersas e subterrâneas, sucessivas, e a abertura de poços artesianos e cacímbões para o máximo
aproveitamento econômico, pela agricultura irrigada, do vale do rio C'arás, situado nos Municípios de Cra'to, Joazeiro' do Norte e Missão Velha,
do Estado do Ceará.
Art. 2'? O Departamento Nacional
da Produção Vegetal
(DNPV), do
Ministério da Agricultura, além de
sua parte executiva, coordenará os
trabalhos de planejamento e execução a cargo de quaisquer entidades investidas de atribuíções na realização do presente projeto.
Art. 39 Cooperarâo com o Departamento Nacional da Produção Vegetal, no empreendimento, a Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, o Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas e a Companhia Hidroelétrica de São Francisco, e outras entidades federais estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo. a missão ou tarefa
de cada entidade em um plano de
conjunto, a ser submetido à aprovação do Presidente da República, dent1'O de 90 (noventa) dias, a partir da
data da publicação dêste decreto.
Parágrafo único, O Departamento
Nacional da Produção Vegetal, diretamente ou por seus órgãos, artícurar-se-á ainda com outras entidades, públicas ou privadas, nos térmos
do plano que fôr estabelecido.
Art. 4«;> O plano a que alude o artigo anterior deverá especificar as
medidas cabíveis e os fins a atingir,
êstes referidos' em têrmos 'numéricos, com a indicação dos prazos previstos para cada etapa do empreendimento.
Art. 59 Dentro de 120 (cento e
vmte) dias, a partir da data da publicação dêste decreto, o Departamento Nacional da Produção Vegetal, por intermédio do Ministério, da
Agricultura, apresentará à Presidência da República relatório sucinto e
objetivo sôbre o andamento dos trahalhos, dificuldades encontradas, bem
como as medidas que se façam místér
para a realização do projeto.
Art. 6Q OS órgãos coordenadores
e cooperadores mencionados nos artigos 2° e 39 deverão incluir anual-

Aros

mente. nas respectivas propostas orçamentárias as dotações específicas
-e necessárias ao atendimento das tarefas que lhe couberem na execução
do plano a que se refere o artigo 3 9
déste decreto, ficando autorizados a
utilizar, desde logo. as verbas constantes do Orçamento em vigor, ou
arroladas em restos a pagar.
Art. 79 , il:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em cóntrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959138 9 da Independência e 719 da Re:
pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior '
Lúcio Meira
Mario Meneghetti

DECRETO N<? 46.367 JULHO DE

DE

EXEcunvo

DO PODER

7 DE

1959

Dispõe sõbre o plano de aproveitamento da bacia tuãroarática do rio
Mamanguape, no Estado da Paraíba, visando a exploração agropecuária, e assisténcia às emprêsas agrícolas 'do vaZe_
'

o Presidente da República, usando da atribuição -lue lhe confere o
artigo 87. inciso I, da Constituição e
Considerando que o II Encont~o
dos Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal com a
colaboração de técnicos e administradores dos poderes públicos, apreCIOU! com especial empenho, a neeessídade de medidas capazes de
contribuir para correção do desequilíbrio de natureza econômicosocial 11.) desenvolvimento das regiões' do país, constante preocupação do Govêrno;
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais tomadas em conseqüência
das :
conclusões do Encontro anterior
realizado em Campina Grande me~
diante a articulação de atividade::;
de diferentes órgãosConsiderando a necessidade de
em face de um programa amplo d~
desenvolvimento econômico melhorar as condições do nível' de vida
~ ~
populações. nordes.mas, decreta:
Art. 19 - Os órgãos federais mencionados neste decreto, diretamente
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ou em cooperação, promoverão as
medidas necessárias à execução do
plano de desenvolvimento econômico da bacia hidrográfica do rio Mamanguaps, no Estado da Paraíba, I
Art. 29 O projeto a que se refere
este decreto objetivará o estudo int~gral do vale do rio Mamanguape
sob os aspectos social e ecológico,
de mod9 a determinar os tipos de
exploração agropecuária e a prestar assistência às empresas agrícola ~ locais.
'
. Art. 39 O Departamento NacI~nal de Obras Contra as Sêcas,
alem ,de sua parte executiva, coordenara os trabalhos de planejamento ~ execu~ao a. cargo de quaisquer
entidades ':..nvestldas de a.tribuições
na realização do presente projeto.
Art. 49 - Cooperarão com o' Departamento .L~acional de Obras Contra as Sêcas, no empreendimento o
Dep~rtamento Nacional da Produçao Vegetal, peles seus órgãos;
o Departamento Nacional de EndelJ?ias Rurais, o Departamento Na~
cíonal de Obras de Saneamento o
Serviço Social Rural, o Banco' do
Brasil S . A_, o Banco do N ardeste do Brasil S. A. e outras entídades
federais,
estabelecendo-se,
mediante entendimento mútuo a
missão ou tarefa de cada entidade,
em um plano de conjunto a ser
submetido à aprovação do Presidente da República dentro. de 60
(sessenta) dias, a partir da data.
da publicação dêste decreto.
Parágrafo único. O Departamento Nacional de Obras contra as
Sêcas
articular-se-á, ainda, com
outras entidades públicas ou privadas, nos têrmos do plano que fôr
estabelecido
Art. 59 ..:.... O plano a que alude
o artigo anterior deverá específiC(1,
as providências cabíveis e os
fins a atingir, êstes - referidos em
têrmos numéricos, com a indicação dos prazos previstos para cada
etapa do empreendimento,
Art. 69 - Os órgãos coordenador
e cooperadores mencionadas nos artigos 39 e 49 deverão incluir anualmente, nas respectivas propostas
orçamentárias, as dotações específicas e necessárias ao. atendimento
das tarefas que lhes couberem na
exscucâo do plano, a que se refere o artigo 49 dêste projeto.
Art. 79 - Dentro de 90 (noventa) dias, a partir da data da puA
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hücaçâo dêste. decreto,· o Departamento Nacional de Obras Contra
as sêcas apresentará à Presidência
da República relatório sucinto e ob. jetivo sõbre .o andamento dos trabaJhos,
dificuldades
encontradas,
bem corno as medidas qus se façam mister para a. realização. do
projeto.
Art. 8ÇJ - :&ste decreto entrará
em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de
1959; 1389 da Independência e 719
da República.

te ou em cooperação, promoverão
as medidas necessárias à valorizaçãu economíca e SOCIal do vale do
.rio Jaguaribe. no Estado do Ceará.
Art. 2i? O projeto a que se refere este decreto objetivará a extensão do sistema de eletrífieacão de
-Oros e Banabaiu, a irrígaçào e a
utíüsaçào pela coíonízeçao agrícola de suas várzeas com o aproveitamento do referido sistema e o estaoeíecrmento de um programa de
desenvolvimento no artesanato rural e a tormaçao de tecnícos agricolas.
Art. 39 O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, além
JUSCELINO
KUBITSCHEK
de sua parte executiva, coordenará
S. Paes de Almeida
os trabalhos de planejamento e
execuçao a cargo de quaisquer enLúcio Meira
tidades ínvestidas de atribuições na
Mário Meneghetti
realização do presente projeto.
Mario Pinotti
Art. 49" Cooperarão com o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, no empreendimento, a,
Buperirrtendência do Ensino AgrícoDECRETO NO 46.368 DE 7 DE JULHO
la e Veterinário, o Departamento
DE 1959.
Nacíonal de Endemias Rurais, o
Serviço Social Rural, o Banco do
Dispõe sôbre a uaiorizaçao econôBrasil S. A., o Banco do Nordeste
mica e social do vale do rio J ado Brasil S. A. e outras entidades
guaribe, no Estado do Ceará.
federais, estabelecendo-se, mediante
O presidente da República, usanentendimento mútuo, a missão ou
do da atribuição que lhe confere o
tarefa de cada entidade, em um
artigo 87, inciso I, da Constituição, e \ p.anc 'de conjunto, a ser submeticonsiderando que o II Encontro
do à aprovação do Presidente da
dos Bispos, do Nordeste, recenteRepública dentro de 90 cnoventa)
mente realizado em Natal com a
dias, a partir da data da publicacolaboração de técnicos e admínísçào dêste decreto.
tradores dos podêres públicos, apreParágrafo único. O Departamenciou, com especial empenho, a neto Nacional de Obras Contra as Sêcessidade de medidas capazes de
cas articular-se-á, ainda, com oucontribuir para correção do desequítras entidades públicas ou privadas,
Iíbrío de natureza econômico-social
nos têrmos do plano que fôr estano desenvolvimento das regiões do
belecido.
'pais, constante preocupação do GoArt. 5~ O plano a que alude o
vêrno;
artigo anterior deverá especificar as
Considerando os satisfatórios rep-ovídêncías cabíveís e os fins a
sultados das medidas governamenatingir, êstes referidos em têrmos
tais tomadas em conseqüência das
numéricos, com a índícação dos
conclusões do Encontro anterior,
prazos previstos para cada etapa do
realizado em Campina Grande, meemoreendímento.
diante a articulação de atividades
de diferentes órgãos;
Art. 6() Os órgãos coordenador e
Considerando a necessidade de,
cooperadores mencionados nos artiem face de um programa amplo de. gos 39 e 4Q deverão Incluir anual-desenvolvimento· econômico, melhomente, nas respectivas propostas
rar as condições -do nível de vida
orçamentárias, as dotações especídas populações nordestinas, decreficas e necesárias ao atendimento
ta:
das tarefas que lhes couberem - na
execução do plano a que se refere
Art. lQ Os .órgãos federais meno artígo 4~ dêste decreto.
eíonados neste decreto. díretamen-
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Art. 79 Dentro de 120 <cento e
das populações nordestinas, decreta:
vinte) dias, a partir da data da
publicação dêste decreto, o Depar.,
Art, 19 Os órgãos federais mentan.ento Nacional de Obras Contra
cionados neste decreto, diretamente
as Sêcas apresentará à Presidência
0'1 em: cooperação, promoverão as
da República relatório sucinto e obmedidas necessárias ao aproveitajetívo sõbre o andamento dos trabalhos,
dificuldades
encontradas, . mento do vale do rio Pajeú, no Estado
de Pernambuco.
bem como as. medidas que se faAr". 29 O projeto a que se refere
çam mister para a realização do
êste decreto objetivará a construprojeto.
.
ção do açude de Brotas para obter
Art. 89 ~ste decreto entrará em
a perenízação e aproveitamento das
vigor na data de sua publicação,
águas do rio Pajeú visando à irrirevogadas as disposições em congação do vale e, conseqüentemente,
trário.
a produção de algodão e cereais .
. Rio de Janeiro, 7 de julho de
Art. 3Q O Departamento Nacio1959; 138 Q da Independência e 719
nal de Obras Contra as Sêcas
da República.
(DNOCS). do Ministério da Viação
. e Obras Públicas, além de sua par,
JUSCELINO KUBITSCHEK
te executiva, coordenará os' trabaS. Paes de Almeida
lhos de planejamento e' execução a.
cargo de quaisquer entidades invesLúcio Meira
tidas de· atribuições na realização
M ârio M eneqhetti
do presente vrojeto .
. Art. 49 Cooperarão com o· DeparMario Pinotti
tamento Nacional de Obras Contra
as Sécas, no emprendímento, o Departamento Nacional da Produção
DECRETO NQ 46.369 DE 7 DE JULHO
Vegetal. a Comissão do Vale do São
DE 1959.
Naeional
de
Francisco,
Serviço
Pesquisas Agronômicas, o Banco do
Dispõe sôbre as medidas necessárias
Brasil S. A., o Banco do Nordeste
ao aproveitamento do vale do rio
do Brasil S ..A., e outras entidades
Paieu, no Estado de Pernambuco.
federais, estabelecendo-se, medíante entendimento mútuo, a missão
o Presidente da Hepública, usan- ou tarefa de cada entidade em um
do da atribuição que lhe confere o
plano de conjunto, a ser submeti. artigo 87, inciso r, da Constituição, e
do à aprovação do Presidente da
República dentro de 90 (noventa)
Considerando que o 11 Encontro
dias, a partir da data dêste. decredos Bispos do Nordeste, recentemento.
te realizado em Natal com a colaParágrafo único. O Departamen,
boração de técnicos e administrato Nacional de Obras ,Contra as
dores dos poderes públicos, apre- .
Sêcas articular-se-á, ainda, com
ciou, com especial empenho, a neoutras entidades públicas ou privacessídade de medidas capazes de
das, nos têrmos do plano que fôr
contribuir para correção do deseestabelecido.
quilíbrio de natureza econômicosocial no desenvolvimento das reArt. 5Q O plano a que alude o
giões do pais, constante preocupaartigo anterior deverá especificar
ção do Govêrno;
as providências cabíveis e os fins a
atingir, êstes referidos em têrmos
Considerando os satisfatórios renuméricos com a indicação dos
sultados das medidas governamenprazos previstos para cada etapa do
tais tomadas em conseqüência das
empreendimento.
conclusões do Encontro anterior,
realizado em Campina Grande, meArt. 69 Os órgãos coordenador e
diante a artículação de atividades
cooperadores mencionados nos ar. de diferentes órgãos;
tigos 39 e 4° deverão incluir anualmente nas respectivas propostas orC~nsiderando a
necessidade de,
em tace de .um programa amplo de
çamentárias as dotações específicas
desenvolvimento econômico, melhoe necessárias ao. atendimento das
tarefas que
lhes couberem na
rar as condições do nível de vida
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execução do plano a que se refere
o art 39 dêste decreto.
Art.' 79 Dentro de 120 (cento e
vinte) dias, a partir da data dêste
decreto, o Departamento Nacional
de Obras Oontra .as Sêcas, por intermédio do Mmistérío da Viação
e Obras Públicas, apresentará à
Presidência da República relatório
sucinto e objetivo ~ôbre o andamento dos trabalhos. dificuldades
encontradas, bem como as medidas.
que se façam mister para a realização do projeto.
Art. 8° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
revogadas as dtsposíçôes em contrário.
Rio· de Janeíro, 7 de julho de
1959; 1389 da' Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior
S.

Paes

de

Almeida

Lucio Meira

Mário

M eneghetti

DECRETO nO 46.370
DE

DE

7

DE JUL·HO

1959

Dispõe sõbre experiência-pilõto de
colonização
no Estado do
1110,-

ramnão,

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constituição, e
Considerando que o II Encontro dos
Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal com a colaboração de
técnicos e administradores dos poderes públicos, apreciou, com especial
empenho, a necessidade de medidas
capazes de contribuir para correção
do desequilíbrio de natureza econõmtco-socíal no desenvolvimento das
regiões do país, constante preocupação do Govêrno;
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais
tomadas em consequência das conclusões do Encontro anterior, realizado
em Campina Grande, mediante a artículacâo de atividade de diferentes
órgãos;
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvímento econômico, melhorar as

condições do nível de vida das popuiações nordestinas, decreta:
Art. 19 Os órgãos federais mencionados neste decreto, diretamente ou
em cooperação, promoverão as medidas necessárias à concretização de
uma experíência-pilôto de colonização, mediante o aproveit~m~nto de
terras oferecidas pela Província Eclesíástíea do Maranhão.
Art. 21) O projeto a que se refere
éste decreto objetivará o soerguímento
econõmíco e social das populações
rurais lOCGlJs e dos nordestinos ~·lle
afluem ao Estado do Maranhão.
Art.
3Q A Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia
(SPVEA), além de sua
parte executiva. coordenará os trabalhos de planejamento e execução a
cargo de quaisquer entidades investidas de atribuições na realização do
presente projeto.
Art. 4Q Cooperarão com a Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, do empreendimento. o Departamento Nacional de
Endemias Rurais, o Instituto l'Íacional de ImIgração e Colonização, o
servíco Rural, o Banco de Crédito da
Amazônia S A. e outras entidades
federais, estabelecendo-se, mediante
entendimento mútuo, a missão ou tarefa de cada entidade, em um plano
de conjunto a ser submetido à aprovação do Presidente da República,
dentro de 90 (noventa) dias, a partír
da data da publicação deste decreto.
Parâgrafo único.' A Superintendênela do Plano de Valorização Econômlca da Amazônia' articular-se-á, ainda,
com outras entidades públicas ou privadas, nos têrmos do plano que fôr
estabelecído.
Art. 551 O plano a que alude o artigo anterior deverá especificar as
providências cabíveis e os fins a atingir, êstes referidos em têrmos numéricos, com a indicação dos prazos .,revistos para cada empreendimento.
Art. 61? Os órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos
3Q e 49 deverão incluir anualmente
nas suas respectivas propostas orçamentárias as dotações específicas e
necessárias ao atendimento das taretas que lhe couberem na execução
do plano a que se refere o artigo 4.Ç
dêste decreto.
Art. 7~ Dentro de 12D. (cento e
vinte) dias. a partir da data da publtcação dêste decreto, a Superinten~
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dêncía do Pla.no· de Valorização Econômica da Amazônia apresentará à
Presidência da República relataria sucinto e objetivo sôbre o andamento
dos trabalhos, dificuldades encontradas, bem como as medidas que se façam mister para a realização do projeto.
_
Art. B.Q Bste decreto entrará em
_vigor na data de sua publicação, re;'
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
l38~ da Independência e 719 da Re-pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Junior
S. Paes de Almeida

Mario Meneghetti
Mário Pinotti

DECRETo

N9 46.371
JULHO DE 1959

DE

'1

DE

Dispõe sõbre as 'medidas necessárias
à recuperação do vale do Marituba.
no Estado de Alagoas. e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
Considerando que o II Encontro
dos Bispos do Nordeste, recentemente
realizado em Natal com a colaboração de técnicos e administradores dos
poderes públicos, apreciou, com especial empenho, a necessidade de medidas capazes de contribuir para correção do desequílíbrto de natureza
econômico-social no desenvolvimento
das regiões do país, constante preocupaçao do Govêrno;
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais
tomadas em conseqüência das conclusões do Encontro anterior, realizado
em Campma Grande, mediante a articulação 'de atividades de diferentes
órgãos:
Considerando a necessIdade de, em
face de um prog-rama amplo de desenvolvimento econômico, melhorar as
condições do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
Art. 19 • Os órgãos rederais menctonados neste decreto, diretamente ou
em cooperação, promoverão as medi-
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das necessárias à recuperação do vale
do Marituba, no Estado de Alagoas.
Art. 2(1 O pro.leto a que se refere
êste decreto objetivará a colonização
agrícola. mediante a drenagem do
vale e a irrigacâo controladas.
Art. 3<;\ A Comissão do Vale do São
Francisco. além de sua' parte executiva, coordenará. os trabalhos de
planejamento e execução a cargo de
quaisquer entidades investidas de
atribuições na realização do presente
projeto.
Art. 4Q Cooperarão com a Oomtssão
do Vale do São Francisco, no empreendimento, o Departamento Nacional
de Produção Vegetal, pelos seus ór'gãos, a. Superintendência do Ensino
Agrícola e Veterinário, o Departamento Nacional de Endemias Rurais.
o departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, o Departamento
Nacional de Obras de Saneamento,'
o Banco do Brasil S. A., o Banco do
Nordeste do Brasil S. A., o Instituto
Naciorral de Imigração e colonização
e outras entídades federais, estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo, a missão ou tarefa de cada entidade, em um plano de conjunto, aser submetido à aprovação do Presidente da República, dentro de 90
(noventa) dias, a partir da publicação dêste decreto.
Parágrafo único. A Comissão do
Vale do São Francisco articular-se-á.
ainda, com outras entidades públicas
ou particulares, nos têrmos do plano
que fór estabelecido.
Art. 59 O plano à que alude o artl..
go anterior deverá especificar as providências cabíveis e os fins a atingir,
êstes referidos em têrmos numéricos,
com a indicação dos prazos previstos
para cada etapa do empreendimento.
Art. 6Q OS órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos 3l? e 4Q deverão incluir nas respectivas propostas orçamentárias as dotações específicas é necessárias .ao
atendimento das tarefas que lhes couberem na execução do plano a que
se refere o artigo 4l? dêste decreto.
Art. 7º Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data da publícação dêste decreto, a Comissão do
Vale do São Francisco apresentará à
Presidência da República rela tório
sucinto e objetivo sôbre o andamento
dos trabalhos, dificuldades encontradas, bem como as medidas que se façam mister para a realização do projeto.
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Art. 8" !tste decreto entrará em vina data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
1:-110 de Janeiro, 7 de julho de 1959;
138? d~ Independência e 71Q da República.
'
gO"l'

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior

S. Paes de Almeida
Lueio Meira
Mario Meneghetti

.Mario Pinotti
DECRETO N° 48.372
DE 7 DE JULHO DE 1959

Dispõe sõbre o aproveitamento de vales úmidos do Estado do Rio Grande do Norte e dá -outras providên-

. cias.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
Considerando que o II Encontro dos
Bispos do Nordeste; recentemente realizado em Natal com a colaboração de
técnicos e administradores dos poderes públicos, apreciou, com especial'
empenho, -a necessidade de medidas
capazes de contribuir para correção do
desequilíbrio de natureza econômicosocial no desenvolvimento das regiões
do país, constante preoc-rpação do
Govêrno;
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais tomadas em conseqüência das conclusões do Encontro anterior, realizado
em Campina Grande, mediante a articulação de atividades de diferentes
órgãos:
. Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar as'
condições do nível de vida das populações nordestinas.. decreta:
Art. 19 Os órgãos federais mencionados neste decreto, diretamente ou
em cooperação, promoverão as medidas necessárias ao máximo aproveitamento, pela colonízação, de vales
ümídos do Estado do Rio Grande do
Norte.
Art. 21? O projeto a que se refere
êste decreto objetivará promover a
lonização através da compra e distribuição de terras mediante revenda, e

co-

desenvolver a produção agrícola para
abastecimento do Estado do Rio
Grande do Norte e outros, tomandose como ponto de partida a instalação e funcionamento do Núcleo de
Punaú.
Art. 39 O Instituto Nacional de Imigração e Colonização, além de sua.
parte executiva, coordenará os trabalhos de planejamento e execução a
cargo de quaisquer entidades investidas de atribuições na realização do
presente projeto.
Art. 49 Cooperarão com o Instituto
Nacional de Imigração e Colonização.
no empreendimento, o Departamento
Nacional da Produção Vegetal, pelos
seus órgãos, o Departamento Nacío- •
na} de Endemias Rurais, o Departa ~
mento Nacional de Obras de Saneamento, o Serviço Especial de Saúde
Pública, o Escritório Técnico de Agricultura, o Banco do Nordeste do Brasil S. A., o Bànco do Brasil S. A ..
e outras entidades federais, estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo, a missão ou tarefa de cada entidade em um plano de conjunto, a.
ser submetido à aprovação do Presidente da República dentro de 60
(sessenta) dias, a partir da data. dà.
publicação dêste decreto.
Parágrafo único. O Instituto Nacional de Imigração e Colonização
articular-se-á. ainda, com outras entidades públicas ou privadas, nos têrmos do plano que fôr estabelecido.
Art. 59 O plano a que alude o artigo anterior deverá específícar as
medidas cabíveis e os fins a atingir,
estes referidos em têrmos numéricos,
com a indicação dos prazos previstos
para cada etapa do empreendimento.
Art. 69 Os órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos 3° e 49 deverão incluir anual"mente, nas respectivas propostas orçamentárias, as dotações especificas e
necessárias ao atendimento das -tarefas que lhe couberem na execucão
do plano a que se refere o art. - 49
dêste decreto
Art. 79 Dentro de 90 (noventa)
dias, a partir da, data aa publicação
dêste decreto, o Instituto Nacional de
Imigração e Oclonização apresentará
à Presidência da República relatório
sucinto e objetivo sôbre o andamento
dos trabalhos, dificuldades encontradas, bem como as medidas que se fa ...
çam místér para a realização do projeto.
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Art. 89 i::ste decreto entrará em
vigor na data da. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
138Q. da Independência e 71Q da República.
JUSCEI,IN,O KuaITSCliEK

S. Paes de Almeida
Mario Meneghetti
Má'iio, Pinotti

DECRETO NQ' 46 . 373 JULHO DE 1959

DE

7

DE

Dispõe sôbre o aproveitamento da ba.cia hidrográfica do rio Acaraú, no
Estado do Ceará, para tomento da
pecuária leiteira e cultura de forra-

aeiras.
O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo
8~, inciso I, da Constituição, e
Considerando que ti Ir Encontro dos
Bispos ,~o Nordeste. recentemente
realizado em Natal com a colabora-

ção de técnicos e administradores dos
poderes públicos, apreciou, com especial empenho, a necessidade de medidas capazes de contribuir para correção do desequilíbrio de natureza econômico-social no desenvolvimento das
regiões do país, constante preocupação do Governo;
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais
tomadas em -consequêncía das conelusões do Encontro anterior, realízado em Campina Grande, mediante
a articulação de atividades de diferentes órgãos;
Considerando a necessidade de,' em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar
as condições do nivelo de vida das populações nordestinas. decreta:
.
Art. lI? Os órgãos federais mencionados neste decreto, diretamente - ou
em cooperação, promoverão as medidas necessárías ao máximo aproveitamento da bacia hidrográfica do rio
Acaraú e da região do planalto de
~iapaba, no Estado do Ceará, objetívando o. desenvolvimento da criação
de gado e de pequena indústria leiteira, no planalto referido e' na região
compreendida pelos municípios de Vi- çosa do Ceará" Tianguá, Massapé,
Ubajara, Ibiapina, São
Benedito,

39

Jnhuçu, Sobral, Granja, Acaraú;: Coreaú, Reiutaba. Ipu, Cariré e Ipueit'as,
'
Art. 29 Os projetos a que

se refere
o presente decreto efetívar-se-ão,
principalmente, através da assistência técnica aos criadores, por intermédio do crédito orientado, do fomento ao plantio de rorrageíras 'e de"
leguminosas.
.Art, 39 A Comissão de Desenvolvimento do Planalto de Ibiapabêt
(CODEPI), além de sua atribuição
legal, coordenará os trabalhos de planejamento e execução a cargo de
quaisquer entidades investidas de encargos na realização do presente proJeto.
Art. 49 Cooperaráo com a oomtssão de Desenvolvimento do Planalto
de Ibiapaba no empreendimento o Departamento .Nacíonal da Produção
Animal, o Departamento Nacional de
Produção Vegetal, o Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas,
o Depártamento Nacional de Endemias Rurais, o Banco do Brasil S. A.,
o Banco do Nordeste do Brasil S. A.
e outras entidades federais, estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo, a missão ou tarefa de cada entidade em plano conjunto, a ser submetido à aprovação do Presidente da
República dentro de 90 <noventa)
dias a partir da data da publtcação
dês te decreto.
parágrafo' único. A Comissão de
Desenvolvimento do Planalto de Ibi~
paba articular-se-á ainda com outras
entidades públicas ou privadas, n03
termos do plano que fôr estabelecido.
Art. 5<;1 O plano a que alude o artigo anterior deverá especificar as' medidas cabíveis e os fins a atingir, êstes referidos em têrmos numéricos.
com a indicação dos prazos previstos
para cada etapa do empreendimento.
Art. 69 Os órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos
3° e 49 deverão incluir anualmente nas
respectivas propostas orçamentàrraa
as dotações específicas e necessárias
ao atendimento das tarefas que lhes
couberem na execução do plano a que
se refere o art. 49 dêste decreto.
Art. 7CJ Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data da publicação dêste decreto, o Presidente da Comissão de Desenvolvimento do Planalto do Ibiapaba, apresentará à Presldêncía da República relatório das
medidas adotadas e das que se façam
mister para a realização do projeto.
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Art. 89 :€ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Rio de Janeíro, 7 de julho de 1959;
138 da Independência e 71 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

S, Paes de Almeida
Lúcio Meira
Mário Menegnetti
Mário

pínotti

DECRETO N9 4'6.374
JULE:O DE

DE

7

DE

1959

Dispõe sôbre as medidas necessárias
ao desenvolvimento econômico-social do Nordeste de Minas Gerais,
incluído no Polígono das sêcas,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
Considerando que o TI Encontro
dos Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal com a coiãboração de técnicos e administradores
dos poderes públicos, apreciou, com
especial empenho, a necessidade de
medidas capazes de contribuir -para
correção do desequilíbrio de natureza
econômico-social no desenvolvimento
das regiões do pais, constante preocupação do Govêrnot
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais
tomadas em consequêncía das conclusões do Encontro anterior, realizado, em Campina Grande mediante
a articulação de atividades de diferentes órgãos;
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento
econômico, melhorar
as condições de nível de vida das populações nordestinas, decreta:
Art. 19 Os órgãos federais mencionados neste decreto. diretamente ou
em cooperação, promoverão as medidas necessárias ao desenvolvimento
econômico-social do Nordeste de Minas Gerais, incluído no POlígono das
Sêcas ,
Art. 2'? Os

projetos decorrentes
dêste Decreto efetívar-se-âo principalmente através de programas e
métodos de organização e desenvolvimento das comunidades. principal-

mente, mediante: assistência técnica
aos criadores; fomento da produção
animal e da defesa sanitária; financiamento à cria. recria e engorda;
incentivo aos trabalhos
de irrig-ação e abertura de poços, à economia doméstica e à educação de base;
assistência sanitária -e educacional
às populações rurais.
Art. 39 O Departamento Nacional
de Obras contra as Sêcas, além de"
sua parte executiva coordenará os
trabalhos de planejamento e execução
a cargo de quaisquer entidades investidas de atribuições na realização
do presente projeto.
Art. 4.° Cooperal'âo com o Departamento de Obras Contra as Sêcas,
no empreendimento, o Banco do
Brasil S. A" o Banco do Nordeste do
Brasil S. A.. o Departamento Nacíonal da Produção Vegetal, o Departamento Nacional da Produção Animal, a Superin tendência do Ensino
Agrícola e Veterinário o Departamento Nacional de Endemias Rurais,
o Serviço Especial de Saúde Pública,
a Comissão do Vale do São Francis-co o Serviço Social Rural, a Campanha Nacional de Educação Rural,
o Instituto Nacional de Imigração e
Colonização, e outras entidades federais. estabelecendo-se. mediante entendimento
mútuo a missão
ou,
tarefa de- cada entidade, em um plano de conjunto, a ser submetido à
aprovação do Presidente da República dentro de 9{) (noventa) dias, a
partir da data da publicação dêste
decreto.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas,
articular-se-á. ainda, com outras entidades públicas 'ou privadas, nos
têrmos do plano que fôr estabelecido .
. Art. 5° O plano a que alude o artigo anterior. deverá especificar as
providências cabíveis e os fins a atingir, êstes referidos em têrmos numéricos, com . a indicação dos prazos
previstos para cada etapa do empreendimento,
. Art ..69 . Os órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos 39 e 4t? deverão incluir anualmente, nas respectivas propostas orçamentárias, as dotações específicas
e necessárias ao atendimento das tarefas que lhes couberem na execução
do plano a que se refere o art. 49
dêste decreto.
Art. 79 Dentro de 120 (cento e vin. te) dias, a partir da data da publí-
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cação dêste decreto, o Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas,
apresentará à Presidência da República, o relatório sucinto e objetivo
sôbre o andamento
dos trabalhos,
dificuldades encontradas bem como
as medidas que se façam mister para a realização do projeto.
Art. 89 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. re"vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1t69:
1389 da Independência e 71Ç da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrillo Júnior.
S. Paes de Almeida.
Lúcio Meira.
Mário Meneghetti.
Mário Pínútti.

DECRETO NQ 4Q. 37'5 JULHO DE Hl59

DE

7

DE

Constitui Grupo de Trabalho com a
finalidade de estudar e plameiar
as medidas necessárias ao apro-

veitamento das águas do rio São

Francisco para irrigação da zona
compreendida no Polígono das Sêcas no EsUUlo de Alagoas.'

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
Considerando que o II Encontro
dos Bispos do Nordeste, recentemente
realizado em Natal com a colaboração de técnicos e administradores
dos poderes públicos, apreciou. com
especial empenho a necessidade de
medidas capazes de contribuir para
correção do desequilfbrio de natureza
econômico-social no desenvolvimento
das regiões do pais, constante preocupação do Govêrno;
Considerando os satisfatórios re~
sultados das medidas governamentais
tomadas em eonsequência das conclusões do Encontro anterior, realízado em Campina Grande, mediante
a articulação de atividades de diferentes órgãos;
Oonsíderando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvoívímento econômico, melhorar

41, '

as condições do nível de vida das
populações nordestinas, decreta:
Art. 19 Fica constituído um Grupo
de Trabalho com a finalidade de elaborar projeto que consubstancie as
medidas necessárias à utilização das
águas do rio São Francisco num sistema de irrigação das terras compreendidas entre os municípios de
Paulo Afonso e Palmeira dos Indios,
no Estado de Alagoas.
Art. 29 A Comissão do Vale de SãO'
Francisco, além da parte de sua
competência específica, coordenará
as atividades de estudo e planejamento do Grupo de Trabalho na
realização do presente projeto.
Art. 31? Cooperarão com a Comissão do Vale do São Francisco, no
empreendimento, o Departamento
Nacional da Produção Animal, o Departamento Nacional 'da Produção
Vegetal, pelos seus órgãos, o Departamento Nacional de Obras contra
as Sêcas o' Banco do Brasil S. A., o
Banco do Nordeste do Brasil S. A. a
Companhia Hidroelétrica do São
Francisco e outras entidades federais
estabelecendo-se, mediante entendimentos mútuos, a missão ou tarefa
de cada entidade no plano de conjunto a ser submetido ao Presidente
da Repúbl1ca dentro de 90 (noventa)
dias, a partir da data da publicação
dêste decreto.
Parágrafo único. A Comissão do
Vale do São Francisco artícular-se-â
ainda com outras entidades públicas
têrmos do plano
ou privadas, nos
que rôr estabelecido.
Art. 4Q O plano a que alude o artigo anterior deverá especificar as
providências cabíveis e os fins a
atingir. êstes referidos em têrmos
numéricos. com' a indicação dos prazos previstos para cada etapa do empreendimento.
Art. 51;)05 órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos 29 e 39 deverão incluir anualmente nas respectivas propostas orçamentárias as dotações específicas e
necessárias ao atendimento das tarefas que lhes couberem na execução
do plano a que se refere o art. 4º'
dêste decreto.
Art. 6(} Dentro de 120 (cento e
vinte) dias. a partir da data da publicação dêste decreto, a Comissão
do Vale do São Francisco apresentará à Presidência da República relatório sucinto e objetivo sóbre o anda-
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menta dos trabalhos, dificuldades encontratadas. bem como as medidas
que se fa-çam mister para a realizacão do projeto.
.
. Art. 79 Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de julho de
19-59; 138(,) da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrillo Júnior.
S. Paes de Almeida.
Lúcio Meira.
Mário

Meneghetti.

DEORETO N.9 'HL376 JULHO DE

DE

7

DE

1959

Constitui Grupo de Trabalho com a finauâaâe de estudar e planejar o financiamento e a execucão de um
programa de, educação de base nO
Nordeste, utilizando a radiodifusão.

o

Presidente da República, usando

.da .atríbuíçâo que lheconfese o artigo

87, .!nciso I, da Constituição, e

Considerando que o Ir Encontro dos
Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal com a colaboração de
técnicos e administradores dos poderes'
públícos. apreciou, com especial empenho, a necessidade de medidas capazes
de contribuir para correção do dese-quílíbrío de natureza econômico-social
no desenvolvimento das regiões do país
constante preocupação do Govêrno;
Considerando -, os satisfatórios resultados das medidas governamentais tomadas em consequêncía das conclusões
do Encontro anterior, realizado em
Campina Grande, mediante a articulação de atividade de diferentes órgãos:
Considerando a necessidade de, em
. face de um programa amplo de desenvolvimento econômico,
melhorar as
-condíçôes do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
.
Art. l.<!. Fica constituído um G-rupo
de 'rrabalho com a finalidade de estudar especificamente:
a) formas de financiamento ou
custeio para a aquisição e instalação
de transmissores mediante a inclusão
.de recursos especiais no orçamento
federal, através dos Ministérios da

EXECUTIVO

Agricultura e da Educação e Cultura,
ou por intermédio de bancos oficiais;
b) formas de trabalho em cooperação entre as emissoras de educação
rural e os órgãos de assistência que
atuam na área de influência dessas
emissoras.
Art. 2.0 • O Sistema Rádio 'Educativo Nacional do Ministério da Educação e cultura, além da sua competência especifica, coordenará as atividades
de estudo e planejamento do Grupo de
Trabalho na realização deste projeto.
Art. 3.9 • Cooperat"âo com o S.LR.
E. N ,A. .no empreendimento, o Serviço
de Informação Agrícola Campanha Nacional de Educação Rural, serviço Social Rural, superintendência do Ensino •
Agrícola e veterinário e outras entidades federais, estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo, a missão
ou tarefa de cada entídade- no plano
de conjunto a ser submetido ao Presidente da República, dentro de 90 (noventa) dias, a partãr da data da publicação deste decreto.
Parágrafo único. O S.I.R.E.N.A. articular-se-á ainda com outras entidades
públicas ou privadas, nos têrmos do
plano que fôr estabelecido.
Art. 4.9 O plano a que alude o artigo
anterior deverá especificar as providências cabíveis e os fins a atingir.
. êstes referidos em têrmos numéricos,
com a indicação dos prazos previstos
para cada etapa do empreendimento.
Art. 5.0 • Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1~59;
138.9 da rndependêncía e 7V? da República.
JUSCELINO KUEITSCHEK.

Carlos Cyrillo Júnior.
S. Paes de Almeida.
LÚcZo Meira.
Mario Meneghetti.
Pedro Calmon.
DECRETO N.9 46.3'77 JULHO DE

DE

7

DE

1959

Dispõe sõbre a execucão de um programa de educação de base para o
Estado de sergipe, 'através da radiodifusão.
.

O Presidente da Eepública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso r, la Constituição, e
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Considerando que o TI Etlcontro dos
Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal com a colaboração de
técnicos' e administradores dos poderes
públicos, apreciou com especial empenho, a necessidade de medidas capazes
de contribuir para correção do desequíübrto de natureza econômico social no
desenvolvimento das regiões do .país,
constante preocupação do Govêrno;
Considerando os satisfatórios resultados das medidas, governamentais tomadas em conseqüência das conclusões
do Encontro anterior, realizado em
Campina Grande. mediante a articulação de atividades de diferentes órgãos:'
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar as
condições do nível de vida das populações nordestinas. decreta:
Art. 1.9 , OS órgãos federais mencionados neste decreto, diretamente ou
em cooperação, promoverão as medidas necessárias à execução de um programa de educação de base através
da radiodifusão para o Estado de Sergipe. ,
Art 2,9. O projeto a que se refere
êste decreto objetivará a instalação
de uma emissora de educação rural
e uma rêde de escolas radiofônicas.
com as seguintes estrutura e organízacâo ~ Centro de Execução. Centro de
Treinamento de Pessoal,F..stação
Transmissoras e F,Scolas Radiofõnic~-s,
Art. 3.9 . O sistema Rádio Educativo
Nacional SIRENA do Ministério da
Educação 'e cultura, além de sua parte
executiva, coordenará os trabalhos de
planejamento e execução a cargo de
quaisquer entidades investidas de atrí-'
buiçôes na realização do presente projeto"
Art. 4.Q Cooperarão com o Sistema
Rádio Educativo Nacional, no empreendimento. a camoanha Nacional de
Educação Rural. o "Departamento Na,ciC'nal da criança, o serviço social
Rural. a superintendência do Ensino
Agrrcola e Veterinária. o Serviço de
IrA'ormação Agrícola e outras entidades federais. estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo, a missão ou
tarefa de cada entidade em um nlano
c1~ conjunto a ser submetido ao - presidente da República dentro de :3IT
(trinta) dias, a partir da data da publicação dêste decreto.
Parágrafo único. O sistema .Rádio
Educativo Nacional artícular-se-á, aínda com outras entidades públicas ou

privadas, nos têrmos do plano que f6r
estabelecido
Art. 5 ,I?• O plano a que alude o artigo anterior deve'.Lá especificar as providências cabíveis e os fins a atingir
êstes referidos em têrmos numéricos.
com a indicação dos ,. prazos previstos
para cada etapa do empreendimento.
Art. 6.9 Os órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos
3.9 e 4.Q, deverão inclui... anualmente,
nas respectivas propostas orçamentarias, as' dotações especificas e necessáfias ao atendimento das tarefas que
lhes couberem na execução do plano
a que se retere o art. 4. 9 deste decreto. '
Art. 7.9 , Dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, a partir da data deste
decreto, o serviço Rádio Educativo
Nacional, PO'J: intermédio do Ministé'rio da Ed'.lcação e Cultura, apresentará à presidência da República relatório sucinto e objetivo sôbre o andamento dos trabalhos, dificuldades encentradas, bem como as medidas que
se façam mister para a realização do
projeto.
Art. 8.0 11:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, 'rêvogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro. 7 de julho de 19S9:
1385) da Dldependência e 71.9 da República

.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Carlos Cyrillo Júnior.
S. Paes de Almeida.

t.úcio Meira.
Mário Meneghetti.

Pedro Calmon,
~

DECRETO

N.O

46.378 DE

DE

7

DE JULHO

1959

Dispõe sôbre um programa de eâucacão de base para a zona Norte do
Estado de Alaaoçs.

O Presidente da Repúblic~" usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
Considerando que o TI Encontro
dos Bispos do Nordeste, recentemente
realizado em Natal com a colaboração de técnicos e administradore.s dos
podêres públicos. apreciou, com especial empenho, á necessidade de medidas capazes de contribuir para correção ,de desequilíbrio de natureza
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econômico-social no desenvolvimento
das regiões do pais, constante preocupação do CXovêrno;
Considera.ndo os satisfatórios resultados das medidas governamentais
tomadas em consequêncía das conclusões do Encontro anterior, realizado
em Campina Grande, mediante a articulação de atividades de diferentes
órzâos:

Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo' de desenvolvimento econômico, melhorar
as C()ndições do nível de vide. das populações nordestinas, decreta:
Art. 1. o os órgãos federais mencionados neste decreto, diretamente ou
em cooperação, promoverão as medidas necessárlas à execução de um programa de educação de base para a
Zona Norta do Estado de Alagoas.
Art. 2. o O projeto a que se refere
êste decreto objetivará a organízação
de uma missão rural .de educação, a
construção, Instalação e funcionamento de um centro de treinamento destinado a técnicos. auxiliares e líderes
rurais, e instalaçâo e financiamento
ou custeio de uma smíssora de educação rural e de duzentas escolas radiofônicas.
..
Art. 3. o A Campanha Nacional de
Educação Rural, do Mínístérto da
Educ~ão e Cultura, além
de sua :
parte executiva, coordenará os trabalhos de planejamento e execução a
cargo de quaisquer entidades ínvestídas de atribuições na realização do
presente pTújeto.
Art. 4. 0 COoperarão com a Campanha Nacional de Educação Rural, no
empreendimento, o serviço Social Rural, o Sistema de Rádio Educativo
Nacional, o Departamento Naci<Jnal
de Endemias Rurais, a Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, - o Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos e outras entidades federais. estabelecendo-se, mediante entendímento mútuo, a missão ou tarefa de cada entidade. em um plano de
conjunto a ser submetido ao Presidente da República, dentro de 90 (noventa) dias, a partir da data da publicação dêste decreto.
Parágrafo único. A Campanha Nacional de Educação Rural artícularse-á. ainda, com outras entidades públicas ou privadas. nos têrmos do plano que tôr estabelecido.
Art. 5. o O plano a que alude o artigo anterior, deverá especificar as
provídências cabíveis e os fins a. atín-

gir, êstes referidos em têrmos numérícos, com a indicação. dos prazos previstos para cada etapa do empreendimento.
Art. 6.° - Os órgãos coordenador
e cooperadores, mencionados nos artigos 3.0 e 4.°, deverão incluir anualmente nas respectivas propostas orçamentárias as dotações específícas e
necessárias ao atendimento das tarefas que lhes couberem. na execucão
do plano que se refere o artigo -4. 0
dêste decerto.
Art. 7.° Dentro de 120 (cento e
vinte) dias a partir da data da publicação dêste decreto, a Campanha
Nacional de Educaçâo Rural, Por intermédio do Ministério da Educação
e Cultura, apresentará à Presidência
da República relatório sucinto e objetivo sôbr e o andamento dos trabalhos e dificuldades encontradas, bem
como as medidas que se façam mister
para a realização do projeto.
Art. 8Çl ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re ...
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
138.° da Independência e 71.0 da República.
JUSCELINO

KUBITsCHEK.

Mário Meneghetti.
Pedro Calmon
Mário Pinotti

DECRETO N.o 46.379 -

DE

7 DE JULHO

DE 1959

constitu: Grupo de Trabalho com a
finalidade de elaborar e pôr em
execução um programa de fomento
ao artezanaio rural, no Estado do
Rio Grande do Norte.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e
Considerando que o TI Encontro
dos Bispos do Nordeste. recentemente
realizado em Natal com a colaboração de técnicos e administradores dos
podêres públicos, apreciou, com especial empenho, a necessidade de medidas capazes de contribuir para correção do desequilíbrio de natureza econômícc-socíal no desenvolvimento das
regiões do país, constante preocupação do Govêrno;
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Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais tomadas em conseqüência das eonclusões do Encontro anterior, realizado
em Campina Grande, mediante a articulação de atividades de diferentes
órgãos;
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de .desenvolvímento econômico, melhorar
as condições do nível de vida das populações nordestina-s, decreta:
Art. 1. o Fica constituído um Grupo de Trabalho, cem a finalidade de
elaborar e pôr em execução um projeto-pilõto, destinado a desenvolver o
artesanato rural no Estado do Rio
Grnade do Norte.
Art. 2. 0 O projeto-pilôto objetivará
a realização de pesquisas para estudo
de
matérias-primas, disponibilidade
de mão-de-obra, técnicas de pr. "ução
e mercado; organização de uma cooperativa de produção; cursos de aperfeiçoamento do pessoal e programas
de financiamento.
Art. 3. o O Serviço Social .R UI aI
(S6R) além da sua competência específica, coordenara as atividades de
estudo e planejamento do Grupo de
Trabalho na realização do .jiresente
projeto.
Art. 4. o Cooperarão com o Serviço
Social Rural no empreendimento, o
Serviço de Economia Rural, a Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, o Serviço de Infonnaçáo
Agrícola, Campanha Nacional de Educação Rural, o Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos, o Serviço Nacional de Aprendizagem' Industrial, o
Banco do N ardeste do Brasil S. A. e
outras entidades federais. estabelecendo-se mediante entendímentcs mú,tuos a missão ou tarefa de cada entídade no plano de conjunto a ser submetido ao Presidente da República,
dentro de 90 (noventa) dias.' a partir
da data de publicação dêste decreto.
Parágrafo único - O Serviço Social Rural articular-se-á ainda com
outras entidades públicas e privadas
nos têrmos d: plano que fôr estabelecido.
'Art. 5.° O plano a que alude o artigo anterior devera especificar as
providências cabíveis e os fins a atingir, êStes referidos em têrmos numéricos. com a indicação dos prazos previstos para cada etapa do empreendimento.
Art. 6. 0 Dentro de 120 (cento e vinte) dias a partir da data da publica-

cão dêste decreto, o Serviço Social
Rural apresentará à Presidência da.
República relatório sucinto e objetivo
sôbre o andamento dos trabalhos, dificuldades encontradas, bem como as
medida-s que Se façam mister para a
realização- do projeto.
. Art. 7.0 &:ite decreto entrará em
vigor na data da publicaçâo, revogadas as disposições em contrário. '~
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
138.° da Independência e 71.0 da República.
JUSCELINO ,KUBITSC"il:EK

S. Paes de Almeida.
Mario Meneçhetti.
,Pedro Calmon.

DECRETO Nl? 46.380,
DE

DE

7

DE JULHO

1959

Constitui Grupo de Trabalho com a
finalidade de estudar, planejar e
executar um proçrama do treinamento de dirigentes e líderes cooperativistas, no Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, d~ Constituição, e
Considerando que o II Encontro dos'
Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal com a colaboração de
técnicos e .admínístradores dos podêres públicos, apreciou, com especial
empenho, a necessidade de medidas
capazes de contribuir para correção
do desequilíbrio de natureza econômíco-social no desenvolvimento das regiões do pais, constante preocupação
do Govêrno ;
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar
as condições do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
Art. 1Ç1 Fica constituído um Grupo
de Trabalho com a finalidade de planejar e executar um programa regular
de treinamento, destinado à formação
de dirigentes e lideres_ cooperasívístas,
no Estado do Maranhao.
,Art. 2Ç1 O projeto a que- se refere
êste decreto objetivará, inicialmente,
o planejamento e a execução de cursos destinados a técnicos, dirigentes,
lideres e auxiliares de cooperativas.
Art. 3Ç1 O
Serviço de Economia
Rural, além de sua competência específica, coordenará as atividades de estudo e planejamento do Grupo de
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Trabalho na realização do presente
projeto.
Art. 4Q Cooperação com o Serviço
de Economia Rural à Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário,
a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, o
Banco N&cional de Crédito Cooperativo e outras entidades federais, estabelecendo-se, mediante entendimentos
mútuos, a missão ou tarefa de cada
entidade no plano de conjunto a ser
submetido ao Presidente da República
dentro de 90 (noventa) .días, a partir
da data da publicação dêste decreto.
parágrafo único. O Serviço de
Economia Rural articular-se-á, ainda,
com outras entidades públicas ou privadas, nos têrmos do plano que fôr
estabelecido.
Art. 59 O plano a que alude o artigo anterior deverá especificar as
providências cabíveis e os fins a atingir, êstes referidos em têrmos numéricos com a indicação dos prazos previstos para cada etapa do empreendimento.
Art. 6Çl Dentro de 120 (cento e
Vinte) dias. a partir da data da publicação dêste decreto, o Serviço de Economia Rural apresentará à Presidência da República relatório sucinto e
objetivo sôbre o andamento dos trabalhos, "dificuldades. encontradas, bem
como as medidas que se façam mister
para a realização do projeto.
Art. 79 f:ste decreto entrará em
vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
1389 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Junior
S. Paes de Almeida
'Mário

taeneoneu«

DECRETO NQ 46.381 ,

DE

1959

DE

7

DE JULHO

Modifica e amplia o decreto n(J 39.292;
de 19 de junho de 1956, que dispõe
sõbre a instalação de Postos de Migraçáo nos Estados de Pernambuco,
Sergipe e Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituiçáo, e
.oonstderanéo que o II Encontro dos
Bispos do Nordeste, recentemente rea-

lízado em Natal com a colaboração de
-técnícos e adrnínístradores dos podêres" públicos, apreciou, com especial
empenho, a necessidade de medidas
capazes de contribuir para correcão
do desequilíbrio de natureza econômico-social no desenvolvimento das
regiões do país, constante preocupação
do oovêrno:
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais tomadas em. conseqüência das conclusões do Encontro anterior, realizado
em oámpína Grande, mediante a articulação de atividades de diferentes
órgãos:
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvímento econômico, melhorar as
condições do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
Art. 19 Fica o Instituto Nacional
de Imígraçâo e Colonização autorizado a ampliar a rêde de postos de mtgração a que se refere o art. 1Çl do
Decreto n? 39.292, de 1Çl de junho de
1956, de modo a prestar assistência ao
mígrante nordestino em tôdas as fases"
de seu deslocamento, como sejam embarque, viagem, chegada. encaminhamento e colocação, e por tôdas as
vias de transporte que sejam utilizadas.
Art. 2<:l Os postos referidos no artigo anterior serão instalados. no roteiro das migrações para o Norte, até
os Territórios Federais, e para o' Sul
até a capital do Estado do Paraná.
Art. 3Çl O Instituto 'Nacional de
Imigração e Colonização. além de sua
parte excutíva, coordenará os trabalhos de planejamento e execução a
cargo de quaisquer entidades ínvestldas de atribuições na realização do
presente projeto;
Art. 49 Cooperaráo com o Instituto
Nacional de Imigraçáo e Colonização,
no empreendimento, a Comissão do
Vale do Sáo Francisco, o Departamento Nacíonal de Endemias Rurais, o
Departamento Nacional de Saúde, o
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, o Ser,oiço Social Rural, o
Banco de Crédito da Amazônia S. A ..
a Rêde Ferroviária Federal S. A. , o
Serviço Especial de Saúde Pública e.
outras entidades federais, estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo.
ao missão ou tarefa de cada entidade
em um plano .de conjunto a ser sub-'
metido ao Presidente da República.
dentro de 90 (noventa) dias, a partir
da data da publícação creste decreto.
Art. 5Q O plano a que alude o artigo anterior deverá especificar as
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providências cabíveis e os fins a atingir, êstes referidos em têrmos numéricos, com a indicação dos prazos previstos para cada etapa do empreendimento.
Art. 69 Os órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos
39 e 49 deverão .Incluír anualmente,
nas respectivas propostas orçamentá.rías, as dotações especificas e necessárias ao atendimento das tarefas que
lhes couberem na execução do plano
a que se refere o art. 4l? dêste de·creto.
'
Art. 7g Dentro de 120 (cento e
vinte) dias. a partir da data da publicação dêste decreto, o Instituto Nacional de Imigração e Colonização
apresentará à Presidência da República relatório sucinto e objetivo sôbre o andamento dos trabalhos, dificuldades encontradas, bem como as
medidas que se façam mister para a
'
realização do projeto.
Art. 8Q ttste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
138Q da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Junior

S. Paes de Almeida
Lúcio Meira
Mário Meneghetti
Mãrio Pinotti

DECRETO No;> 46.382 -

DE 7DE JULHO

DE 1959

Constitui Grupo de Trabalho com a
finalidade de projetar e executar a
transformação 'das atuais hospedarias de migrantes, localizadas, nas
capitais dos Estados do Ceará, Pará
e Amazonas. em hospedarias sediadas na zona rural, sem prejuízo dos
atuais programas de ootorueacõo.:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
C<lllsiderando que o II Encontro
dos Bispos do Nordeste; recentemente realizado em NaooJ com a colaboração de técnicos e administradores
dos podêres públicos, apreciou. com
especial empenho, a necessidade de
medídas capazes de contribuir para
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correção do desequilíbrio de natureza
econômico-social no desenvolvimento
das regiões do país, constante preocupação do Govêrno.
Consid-erando os satisfatórios resultados das medidas governamentais
tomadas em conseqüência das eonclusões do Encontro anterior, realizado em Campina Grande, mediante
a articulação de atividades de diferentes órgãos;
. Considerando a necessidade de. em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar
as condições do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
Art. 19 Fica constituído um Grupo
de Trabalho com a finalidade de projetar e executar a transformação das
atuais hospedarias de mígrantes de
Fortaleza, 'Belém e Manaus, em hospedarias de zona rural, sem prejuízo
dos atuais programas de colonização.
Art. 29 O projeto a que se refere
êste decreto objetivará, inicialmente.
a substituição da Hospedaria Getúlio
Vargas, em Fortaleza, por outra em
zona rural, mediante a aquisição de
área de terras, onde seja possível a
prática da agricultura irrigada, tendo
em vista concorrer para o abastecimerito daquela Capital, excluída a.
possibilidade de aproveitamento atual
do' Núcleo Colonial Pio XII.
Art. 3'" O Instituto Nacional "deImigração e Colonização, além de sua
parte executiva, coordenará as atividades de planejamento e execução do
Grupo de Trabalho, na realização dopresente projeto.
Art. 49 Cooperarão com o Instituto
Nacional de Imigração e Colonização.
no empreendimento, o Departamento
Nacional de Saúde, o Departamento,
Nacional da Produção Vegetal, o
Departamento Nacional de Endemias
Rurais; o Serviço Social Rural, o Serviço Especial de Saúde Pública. o Departamento Nacional de Obras oontra as Sêcas, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e outras entidades federais, estabelecendo-se, mediante entendimentos mútuos, e, missão ou tarefa de cada (>ntidade no .plano de conjunto a ser
submetido ao Presidente da República, dentro de 90 (noventa) dias. a.
partir da data' da publicação dêste
decreto.
Parágrafo único. O Instituto Nacional de Imigração e Colonização
articular-se-á, .ainda, com outras ,entídades públicas OU privadas, nos
, têrmos do plano que fôr estabelecido.
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Art. 51) O plano a que' alude o artigo anterior deverá especificar as
providêncías cabíveis e os fins a
a tingir, êstes referidos em 'têrmos
numéricos, com a indicação dos prazos previstos para cada etapa do empreendimento.
Art. 61) Dentro de 120 (cento e vinte) dias. a partir da data da publicação dêste decreto, o Instituto Nacional de Imigração e Colonização apresentará à Presidência da República
relatório sucinto e objetivo sôbre o
andamento dos trabalhos, dificuldades
encontradas. bem como as medidas
que se façam mister para a realização do projeto .
Art. 71) Os órgãos coordenador e
cooperadores mencionados nos artigos
31) e 41) deverão incluir anualmente.
nas respectivas propostas orçamentárias, as dotações específicas e nec-essárias ao atendimento das tarefas
que lhes couberem na execução do
plano .a que se refere o artigo 41)
dêste decreto.
Art. 89 Ê'.Ste decreto entrará em
vigor a partir da data de sua puhlicacâo revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
1389 da Independência e 71Q da República.

JUSCELINO KUBUSCHEK

Lucia Meira
Mario Meneghetti
Mario Pinotti

das regiões do país, constante preocupação do Govêrno;
Considerando os satísratóríos resultados das medidas governamentais
tomadas em conseqüência das conclusões do Encontro anterior, realízado
em Campina Grande, mediante a artículaçâo de atividades de dif'erences
órgãos;
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar
as condições do nível de vida des populações nordestinas, decreta:
Art. 11) Fica o Ministério da Viação e Obras Públicas autorizado a
executar pelo Departamen to Nacional
de Obras Contra as Sêcas ou a contratar a execução de obras compíementares ao abastecimento de l.gua
da cidade de Natal, compreendendo
a captação de água no Rio Pitimbu,
usinas . elevatórias, linha adutora,
instalações de tratamento. reservatórios e ampliação da rêde de distribuição.
Art. 21) As obras e serviços referidos no art. 1(1 correrão à conta da.
reserva especial de que trata o artigo 21) da Lei nl) 1.004, de 24 de dezembro de 1949, fixado o limite das
respecQvas despesas no corrente exercício em Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros).
Art. 31) O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
'
o

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959:

1381) da Independência e 7l Q da flte·

DECRETO NQ 46.383 DE 1959

DE

7

DE JULHO

pública.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira
Autoriza a execução de obras de suneamento na cidade de Natal, Capital do Rio Grande do Norte.

S. Paes de Almeida.

o

O Presidente da R€pública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da. Constituição; e
Tendo em vista o que dispõe o
§ 11) do art. 21) da Lei nv 1.004, de 24
de dezembro de 1949, e
Considerando que o II Encontro
dos Bispos do Nordeste, recentemente
realizado em Natal com a colaboração de técnicos e administradores dos
podêres públicos. apreciou, com especial empenho, a necessidade de medidas capazes de contribuir para correcão do desequilíbrio de natureza
econômico-social no desenvolvimento

DECRETO Nº 46.384 JULHO DE 1959

=>E 7

DE

Dispõe sôbre as medidas necessárias
ac máximo aproveitamento do vale
do Rio Brumado e sua área de influência.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso J, da Constituição, e
Considerando que o lI· Encontro
dos Bispos do Noroeste, recentemente realizado em Natal com a colaboração de técnicos e administradores
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dos .podêres públicos, apreciou, com
especial empenho, a necessidade de
rnsdídas capazes de contribuir para
correção do desequilíbrio de natureza
econômico-social no desenvolvimento
das regiões do país, constante preocupação do Govêrno;
'.
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais
tomadas em conseqüência das con-:
clusões do Encontro anterior, realido em Campina Grande, mediante a
articulação da atividade de diferentes órgãos:
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar as
condições do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
Art, 1º Os órgãos federais mencionados neste Decreto. diretamente ou
em cooperação promoverão as medidas necessárias ao máximo aproveitamento do vale do Rio Brumado e
sua área de ínfluêncía inclusive mediante instalação -de equipamento
para produção .de energia elétrica,
Ifnbas de transmissão, serviços de
abastecimento ou melhorias de vias
de acesso.
Art. 29 O Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas \ (DNOCS) ,
do Ministério da Viação e Obras 'úbrícas, 'além de sua parte executíva. coordenará os trabalhos de planejamento e execução, a car~o de
quaisquer entidades investidas de
atribuições na realização do presente
projeto.
Artigo 35' Cooperarão com o
D.N.O.C.S .. no empredimento,
o
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem. o Departamento Nacíona 1 de Estradas de Ferro, o Departaments Nacional de Produção Vegetal,
pelos. seus órgãos e outras entidades
federais; estabelecendo-se, mediante
entendimento .mútuo' a missão ou tarefa de cada entidade em um plano
de conjunto. a ser submetido à aprovação do Presidente
da República
dentro de 60 (sessenta) dias, a partir
da data dêste Decreto.
Parágrafo único - O D.N.0.C.8. I
articular-se-á. ainda, com outras entidades públicas ou privadas, nos têr~
mos do plano que fôr estabelecido.
Art. 4Q O plano a que alude o artigo anterior deverá especificar as
providências cabíveis e os fins a ating·i!. êstes referidos em têrmos numéricos com a índicação dos prazos preI

vistos para cada etap~ do empreendimento
Art. 59 Os órgãos coordenadores
e cooperadores mencionados nos artígoS 39 e 49 deverão incluir anualmente, nas respectivas propostas 'orçamentárias, as dotações específicas e
necessárias ao atendimento das tareias que lhes couberem na execução
do plano a que se refere o artigo,
4-:' dêste decreto.
, Art. 69 Dentro de 120 (cento e vín. te) dias, a partir da da ta" dêste Decreto, o D.N .O.C.S., por intermédio do Ministério da Viação e Obras
Públicas apresentará à Presidência
da República' rela tório sucinto e objetivo sôbre o andamento dos trabalhes. dificuldades encontradas, bem
como as medidas que se façam míster pan a realização do projeto.
Art. 7'! ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 8.9 . Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de julho de
1959; 1385' da Independência e 71. 9 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK'

Lucia Meira.
Mario M eneqhetti,

DECRETO N.9 46.385
DE JULHO DE 1959

DE

7

Dispõe sôbre a constituição de um
Grupo de Trabalho para planejar e
executar uma campanha de educação e saúde nas áreas suburbana
e rural de Teresina e municípios

oieinhos.

.

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da consütuíção, e
Considerando
que o II Encontro.
dos Bispos do Nordeste, recentemente realizado em Natal com a colaboração de técnicos e administradores
dos poderes públicos, apreciou, com
especial empenho, a necessidade de
medidas capazes de contribuir para
correção do desequílíbrío de natureza
econômico-social no desenvolvimento
das regiões do país, constante preocupação do Govêrno;
.
Considerando os satisfatórios resultados das medidas governamentais
tomadas em conseqüência das con-
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clusões do Encontro. anterior, realído em Campina Grande, mediante a
articula ") de atividades de diferentes órgãos;
Considerando a necessidade de, em
face de um programa amplo de desenvolvimento econômico, melhorar 1.8
condições do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
Art. 1. <;I Os órgãos federais mencionados neste decreto, diretamente
ou em cooperação, promoverão as medidas necessárias à constítinção de
Grupo de Trabalho para planejar
e executar um programa de natureza
eu .catívo-sanítarta nas zonas suburbana e rural de Teresina e nos munícír .os vizinhos.
Art. 2.9 Os projetos a que se refere
o presente decreto efetívar-se-ão principalmente através de um plano piloto
de educação sanitária, visando não
somente o exame dos principais problemas da região assistida. como também a solução efetiva, por intermédio
de Centros Sociais de Comunidade, de
assi êncía médico-sanitária e à maternidade e
infância. A área de
a _ao compreenderá os muníeípíos de
Tel"esina, Agua Branca. São Pedro,
Angical e Regeneração.
Art. 3.9 O Serviço Especial de Saúde Pública do Ministério da Saúde
coordenará os trabalhos de planeja"'",lto . e execução a cargo de quaisqt.. cr entidades investidas de atribuições na realização dos presentes projetos.
Art. 4. Q Oooperarâo com o Serviço
Especial de Saúde,. no empreendimento, o Departamento Nacional da Criança, o Departamento Nacional de
E.stradas de Rodagem, a Legião Brasileira de Assistência, o Serviço 50cí- Rural, o Departamento Nacional
de Saúde, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, a Campanha Nacional de Educação Rural, o Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, a Superintendência de .Ensino
Agrfcola e VeterinárÍC', o Departarr.en» Nacional de Endemias Rurais,
- outras entidades federais, estabelecendo-se, mediante entendimento mútuo, a :missão ou tarefa de cada entída y em um plano de conjunto a
se:- submetido à aprovação do Presidente .ía República, dentro de 9{l
(noventa) dias, a partir da data da
publicação dêste decreto"
Pari:tgrafo único O Serviço Especial
de Saúde Públicà articular-se-á, ainda, com outras entidades públicas ou.
à.

privadas, nos têrmos do plano que fór .
e._ t-abelecido.
Art. 5. Q O plano a que alude o art'go anterior deverá especificar as
; -ovídencias eabíveís e os fins a atingir, êstes referidos em térrnos numéricos, com a índícação dos prazos pre" -tos para cada etapa do empreendimento.
Art. 6. C) Os órgãos' coordenador e
('~operadores mencionados nos artigos
3." e 4.9 deverão incluir, anualmente, nas respectivas propostas orçamentárias, as dotações específicas e
necessárias ao atendimento das tarefas que lhes coubererr, na execução do
pla .0 a que' se refere o art. 4. 9 deste
decreto.
Art. 7.° Dentro de 120 (cento e víntL) dias, a partir da data de aprovação do plano, o Diretor do Serviço
Especial de Saúde Pública, do Ministério da Saúde, apresentará à Presídcncia da República relatório sucinto
objetivo sôbre o andamento dos trabalhos, dificuldades encontradas, bem
como as medidas que se façam mistér
para a realização dos projetos.
rt. 8. 9 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
138. Q da Independência e 71.9 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira

Mário Meneghetti
Pedro Calmon
Mário Pinotti

DECRETO NQ 46.386 -

DE

7 DE

JULHO DE 1959

Dispõe sõbre a coordenação dos trabalhos a que se reterem os decretos resultantes dos Encontros dos
Bispos do Nordeste.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e
Considerando que o n Encontro
dos Bispos do Nordeste, recentemente
realizado em Natal com a colaboração de técnicos e administradores
dos podêres públicos, apreciou, com
especial empenho, 'a necessidade de
medidas capazes de contribuir para a
correção do desequilíbrio de natureza

ATOS DO PÓDER EXECUTIVO

51

econômico-social no desenvolvimento
Parágrafo umco , Os trabalhos dos
das regiões do pais, constante preointegrantes do Grupo de Assessores,
cupação do Govêrno;
inclusive do Secretário :EXecutivo, seConsiderando os satisfatórios rerão gratuitos, considerando-se de re_sultados das medidas' governamentars
levante serviço ao pais, e, sempre que
tomadas em consequêneia das conse tratar de servidor público, constará
clusões do Encontro anterior, realiesta colaboração' da sua ficha funcional.
zado em Campina Grande, mediante
a articulação de atividade de diferenArt. 5 Q O presente Decreto entrará
tes órgãos;
em vigor na data de sua publicação,
Considerando a necessidade de, em
revogadas as disposições em centrárío.,
face de um programa de desenvolvimento econômico, melhorar as conRio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
I38!? da Independência e 71Q da Repú ~
dições do nível de vida das populações nordestinas, decreta:
blica.
Art. 19 A coordenação e supervisão
JUSCELINO KUBITSCHEK
dos trabalhos a que se referem os deCyrillo Júnior.
cretos ns. 39.282 a 39.300, de 6 de junho de 19515 e 4'6.357 a 4'6.385, de 7
DECRETO N() 46.337 - DE 7 DE
de julho de 1959, serão exercidas pela
Presidência da República, díretamenJULHO DE 1959
. te pelo Chefe do Govêrno, ou por íntermédio do Chefe do Gabinete Civil
Altera 'o Decreto nl) 45.195, de 31 de
como seu representante.
dezembro de 1958
Parágrafo único - O Chefe do Gabinete Civil baixará as instruções que
O Presidente da República, usando
forem necessárias à execução do predas atribuições que lhe confere o arsente decreto.
tigo 87, nl! I, da Constituição € tendo
em vista o art. 15, § 29, do DecretoArt. 29 Para cooperar com a Presilei n 9 . 9.202, de 26 de abril de 1946,
dência da República, no melhor cumprimento do disposto no artigo ante- . decreta:
ríor, fica criado um Grupo. de As1Q Fica incluída na coluna C
sessores, orientado por um Secretá- daArt.
Tabela l i de Representação, aprorio Executivo, êste diretamente suvada pelo Decreto n9 45.195, de 31 de
bordinado ao onere do Gabinete Civil. dezembro
1958, e reajustada pelo
Art. 3(1 Os Assessores e o Secretário Decreto nvde45.424,
de 14 de fevereiro
Executivo mencionados no artigo ande 1959, a função de Ministro-Conseterior serão designados por ato do
na Embaixada do Brasil na
Presidente da República, por indica- lheiro
Suiça.
ção do Chefe do Gabinete Civil.
Art. 29 Revogam-se as disposições
Art. 49 O Grupo de Assessores, que
em contrário:
se reunirá, pelo menos, uma vez por
mês, terá, além de outras, as seguinRio de Janeiro, em 7 de julho de
tes atribuições específicas: estabele1959, 1389 da Independência e 71\1 da
cer entrosamento direto com o ConRepública.
selho de Desenvolvimento do NordesJUSCELINO KUBITSCHEK.
te, ou órgão que o suceda, para assegurar a necessária articulação enFrancisco N earão de Lima.
tre os planos de trabalho e o PIa..
no Diretor do referido órgão; fazer
avaliação técnica e administrativa de
DECRETO N9 46.388 - DE 7
cada projeto, sugerindo as providênDE JULHO DE 1~59
cias que couberem; promover medidas que visem estabelecer maior enAutoriza a execucâo de trabalhos
trosamento entre os' órgãos partícipara colonização ~ ao longo de eixos
pautes da execução \,dos diferentes
rodoviários.
projetos; colaborar na articulação
O Presidente da República, usando
com as entidades díocesanas em cujo
território se localiza a iniciativa; su- da atríbuíçâo que lhe confere G artigo 87 n 9 I. da Constituição:
gerir meios destinados a um maior
Considerando o parecer emitido a
contrôle na execução dos trabalhos derespeito pelo Departamento Naciocorrentes dos decretos meneíonados no
art. lI?
nal de Obras Contra as Sêcas;
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Considerando a necessidade de co-

lon-zacão ao longo dos eixos rodovíárros em áreas férteis de baixa
densidade demográfica;
Art. 1Çl Fica o Ministério da Viação e Obras públicas autorizado a
proceder, pelo Departamento Nacíonal de Obras Contra as Sêcas, a execuca» dos trabalhos para a coionízaçà c ao longo dos orrncípais eixos
rodovíáríos.
An. 29 ' A .exeeuçâo das obras re~
rendas no art. 19 correrá li, conta
da reserva especial de que trata o
§ -:'9 do art. 19 da' Lei n Q 1. 004, de
2~ de dezembro de 1949, fixado o
limite das respectivas despesas em
crs 145.869.000,00 (cento e quarenta
e cinco milhões, oitocentos e sessenta e nove mil cruzeiros).
Art,: 39 :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas .as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1959;
1389 da Independência e 719 da Repú~
blíca,

I

nícos do' processo protocolado no Ministério da Agricultura sob número
19.490-59 ,

.

,

Art. 2.° Destinam-se as terras à
construção dos Postos de Profilaxia
de Brucelose e Tuberculose e de Pôsto de Fisiopatologia de Reprodução,
subordinados à Divisão de Defesa Sanitária Animal daquele Ministério.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1959;
.13-8.° da Independência e 71.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

M ária M eneçnetii
S. Paes de Almeida

DEORETO N9 46.390 JULHO DE 1959

DE

8 DE
'

Autoriza Herberto Oito Maahsen, a
'comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
número I, da Constituição, e tendo
JUSCELINO KUBITSCHEK..
em vista o Decreto-lei nv 466, de 4 de
Lucio Meira.
junho de 1938, decreta:
S. Paes de Almeida.'
Artigo único. Fica autorizado Herberto otto Maahsen, residente em
Iraí, Estado do Rio Grande do Sul,
a comprar pedras preciosas nos têrDECRETO N.o 46.3'89 - DE 8 DE
mos do Decreto-lei' nl? 466, de 4 de
JULHO DE 19'59
junho de 1938, constituindo título" desta autorização uma Via autenticada
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
do presente decreto.
União a aceitar a doação de duas
áreas âe terra que menciona, situaRio de Janeiro, 8 de julho de 1959;
das no 1Q Subtiistrito do Municí1389 da Independência e 7119 da Repio de Quaraí, no Estado do Rio : pública.
Grande do Sul.

o

Presidente da ReIYÚblica, usando
das atribuições r;:ue lhe confere o artigo 87, TI.O r, da Constituição, e de
acôrdo com os arts. 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 1'.° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que o Município de Quarai,
no Esta-do do Rio Grande do Sul, quer
fazer à União Federal, de duas áreas
de terras com 5 e 35 hectares, respectivamente, em um total de 40 hectares. situadas no 19 Subdistrito de
Quarai, próximas à Escola Municipal
'·'Coronel Barrouín' e desmembradas
de terras adjacentes. tudo de acôrdo
com planta e demais elementos tée-

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.

DEORETO NQ 46.391 . JULHO DE

DE

8

DE

1959

Abre,' ao Ministério da Educa~ão e
Cultura, o crédito especial de .. ,.
Cr$ 5. (){)O . 000,00 a que alude o paráçrato 29 do art. 79 da Lei número 3.426, de -io de julho de 1958.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei nv 3.426
de 10 de julho de 1958,' e tendo ouvido
o Tribunal de Contas nos têrmos do
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art. 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública. decreta:
Art. l° Fica aberto, ao Ministério
da' Educação e Cultura, o crédito especúJ..1 de ors 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros). para atender às
de&p~sas com _as
comemorações do
centenário do nascimento de Olovis
Bevilaqua que ficaram a cargo da
Comissão Central, conforme dispõe o
parágrafo 2Çl do art. 7Q da Lei número 3.42.6, de 10 de julho de J.958,
acima mencionada.
Art. 2Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho de 1959;
1389 da Independência e. 711 9 da República.
'
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e Energia Elétrica efetuar os cálculos

para distribuição da receita do 'lmpõsto único sôbre Energia Elêtrica;
Considerando que se faz mister
tabelecer as normas a serem obedecidas para que o referido Conselho possa proceder às restituições cabíveis,
decreta:
Art. 1.0 O Impâsto único sôbre
Energia Elêtrica será sempre arrecadado Integralmente nas bases estabeIecidas pelo artigo 4.0 da Lei n.o 2.3GB,
de 31 de agõsto de 1954.
ATt. 2.° A partir da vigência dês te
Decreto, para efeito de restítuíção do
referido Impôsto, as indústrias serão
classificadas nas seguintes categorias:
Categoria A - Indústrias em que
a partdcípação do valor do consumo
de energia elétrica no custo da produção, exclusíve o ímpôsto, é superior
JusCELDlO ' KUBITSCHEK.
a 5% (cinco por cento) e inferior a
~O% (dez por cento):
Pedro Calmon.
Categoria B - Indústrias em que a
S. Paes de Almeida.
partícípação do vallor do consumo ·de
energia elétrica no custo da produção, exelusíve o impôs to, é superior a
10% (dez por cento) e inferior a 15% .
DEOOETO N.O 46.392 -:- DE 8, DE
(quinze por cento);
JULHO DE 1959
Categoria C - Indústrias em que ao
partfcípação do valor do consumo de
Regulamenta a restituição do tmoôsto
energia elétrica no custeio da produúnico sõore Energia Elétrica, prevista no § 2Q do art. 49 da Lei n1í- ,ção, exclusíve o ímnôsto, é superior a
15% (quinze por cento).
mero 2.308, àe 31 de agôsto de 1954.
Art. 3.° As indústrias cue, no cálo Presidente da República, usando' culo do custo anual de produção, tiverem
necessàríamente partícípação
. da atribuição que lhe confere o ar~
no valor do consumo de energia elétigo 87, inciso I, da Constituição, e
tríea, exelusive o impôs to, nas percenConsiderando que o Decreto númetagens indicadas,' poderão requerer a.
ro 36.578, de 8 de dezembro de 1954,
restituição da parcela cobrada por
que regulamentou a execução, da Lei
maior. de acôrdo com o pará.grado 2.°
n 9 2.308, de 31 de agôsto de, 1954, aldo artigo 4.° da Lei n,v 2. 30B, de 31
terado pela Lei n.s 2.9.73, de 26 de
de agôsto de 1954, na seguinte forma:
novembro de 1!t56, deixou de estabelecer as normas para as restituições a
Categoria A - 50% (cinqüenta por
que se refere o § 2.° do artigo 4.° da ' cento) do írmpôsto pago;
reterída Lei n.s 2.308;
Categoria B - 70% (setenta ,por
cento) do ímpôsto pago,
Considerando que a arrecadação toCategoria
C 9-0% (noventa por
tal do Impôsto Único sôbre Energi.a
cento) do írnpôsto pago.
Elétrica, com dedução de 0,5% (meio
por cento) destinada a atender às
§ 1.0> É condição para o reconhecidespesas de arrecadação e fiscalização,
mento do direito à restituição, que a.
é recolhida ao Banco Nacional do
escrituração da emprêsa interessada
Desenvolvimento Ecohômico conforme demonstre com clareza o díspêndio de
determina o Decreto n.o 41.020, de 27
energia elétrica que participar, necesde fevereiro de 1957;
sàríarnente, do custo anual da produção da peticionária.
Considerando que, pela Lei númerci 2.944, de 8 de novembro de 1956,
§ 2.0> Para. os efeitos dêste Decreto
cabe ao Conselho Nacional de Agua.s
entende-se por custo anual de produ>

es-
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ção O custo total da mesma, abrangendo as despesas diretas e indi.retas
de produção, mas excluindo as despe-,
sas de venda.
§ 39 O custo anual da produção
deverá ser contabilizado para o conjunto de produtos elaborados por
cada emprêsa industrial e não para
cada tipo de produto distinto.
Art., 4'.0 O pedido de restituição,

uma para cada exercício

financeiro

deverá ser dirigido, até 30 de j1.mho
do exercício subseqüente, ao Diretor
das Rendas Internas, autoridade fiscal com poderes para determinar as
restituições, e encaminhado por inter-

médio da repartição arreeadaríora do
local 'da sede da empresa.
Art. 5.° O Chefe da repartição arrecadadora, recebido o requerimento
o encaminhará ao Delegado Fiscal,
que nomeará, para proceder ao exame
da contabilidade do requerente, uma
comissão composta de:
a)
Contador especializado em: contabilidade de custos;
b)
Agente Fiscal do lmpôsto de
Consumo CQm conhecimento de contabilidade de custos;
c) Representante do órgão competente do Estado ou Distrito Federal,
em cue estiver localizada a Indústria.
§ 1.0 O
Delegado Fiscal deverá,
previamente, solicitar ao órgão Estadual competente a indicação de que
trata a alínea c dêste artdgo ,
§ 2.° No Distrito Federal e na cidade de São Paulo, a nomeação da
Comissão competirá ao Diretor da respectiva _Recebedoria.
§ 3.° Instruído com o laudo da Co..
missão, o processo .serã submetido ao
Diretor das B.endas Internas, que, no
caso de deferir o pedido, o encaminhará ao Conselho Nacional de Aguaa
e Energia Elétrica, para que tome as
anotações e providências que se fizerem necessáxias.
§ 4.° Do indeferimento caberá recurso, dentro de trinta (30). dias
úteis, ao Diretor Gerai da Fazenda
Nacional.
Art 6.° O Conselho Nacional de
" Aguas e Energia Elétrica deduzirá.
previamente. nOI) cáJlculos de rateio
previstos no artigo 3.° da Lei número 2", !}44, de 8 de novembro de 1956,
do produto da arrecadação, o total das
restituições autorizadas, nos têrrnos do
§ 3Q do art. 59 dêste decreto.

Art. 7,° O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico efetuará as
restituições segundo a ordem cronológica das autorizações da Diretoria de
Rendas Internas, recebidas através do
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no limite do saldo disponív-el da conta do Impôsto único sôbre energia elétrica,
Art. 8.° Os pedidos de restituições
referentes aos exercícios de U}~.s a
1958 deverão ser feitos até seis (6)
meses da data de publicação do presente decreto.
'
Art. 9.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua pub.ícação.
Art. 10. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de julho, de 1959;
13-8.° da Independência e 71.° da Re, pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
S. Paes de Almeida

])iEORETO N9 46.393
JULHO DE 1959

DE

8

DE

A utoriza o Ministro de Estado dos
Negócios da Agricultura a alterar
as especificações para classificação
e fiscalização da exportação da
banana anã ou nanica .

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição
tendo em vista o disposto no art. lÇl
e seus parágrafos, do Decreto-lei número 334, de 15 de março de 19'38,
decreta:
Art. 1<:> Fica autorizado o Ministro
de Estado dos Negócios da Agrrcultura a baixar portaria alterando as
especificações para classírícaçao e
fiscalização da exportação da banana
anã ou nanica, aprovadas pelo Decreto n 9 27. 6()O, de 15 de dezembro
de 1949, até que sejam as mesmas,
estudadas por uma Comissão -especial.
Art. 29 O Ministro de Estadu dos
Negócios da Agricultura designará
uma Comissão especialmente destinada a rever e atualizar as especificações para a classificação e fIscalização da exportação da bananu anã ou

ATOS

nanica, 'cujos trabalhos deverão estar
concluídos 60 dias após a s';la instalação.
Art. 39 O presente Decr~to entrará
em vigor na data de sua. publicação,
revogadas, as disposições em contrário.

.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1959;·
138 9 da Independência e '71 9 da Re-

pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 46.394 JULHO DE 1959

DE

8

DE

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

têrmos do art. 1.0, alínea a, do Decreto n. O 3.195, de 14 de abril de 194::',
decreta:
Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
-eargo de Tesoureiro (Ceará), símbolo
CC-5, do Quadro III - Parte Suplementar - do Ministério da Viação e
Obras Públicas, vago em virtude da
aposentadoria de Vicente 'de Paula
Lima Verde, devendo a dotação correspondente atender ao provimento de
cargos vagos, criados pelo Decretolei n.« 9.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
'em contrário.
Rio de Janeiro. 8 de julho de 19~9;
138,° da Independência e 71.0 da República.
KUBITSCHEK

Lucio Meira

DECRETO N.o 46.395
.JULHO DE 1959 .

DE

8

DE

Autoriza a execução de serviços em
Fortaleza, Estado do Ceará

o Presidente

gôtos na cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará;
Considérando o parecer emitido sôbre o assunto pelo Ministério da Fazenda no Processo n.s 153. 838-59-MF,
decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministério da Viação e Obras Públicas autorizado a realizar os serviços de águas e esgõtos na
cid.ade de Fortaleza, diretamente, ou
mediante delegação ao Govêrno do
Estado do Ceará.
Art. 2. A execução dos serviços de
que trata o art. 1.° correrá à conta
da reserva especial de que trata o §
1.0 do art. 1.0 da Lei n. o 1. OM, de 24
de dezembro de ::'949, fixado o limite
das despesas em Cr$ 100.000.000,00
(cem milhões de cruzeiros) .
Art. 3.° ãte decreto, entrará - em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeir{), 8 de julho de 1959;
138. da Independência e 71.° da República.
0

Suprime cargo extinto

JUSCELINO
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da República, usando

-da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n.o r, dá Constituição:
Cossiderando o pedido feito pelo
Govêrno do Esta<lo do Ceará, para a
-execucão dos serviços de águas e es-

0

JUSCELINO

KUBITSCREK

Sebastião Paes de Almeida
Lúcio Meira
N~ 46.396
DE JULHO DE 1959

DECRETO

DE

9

Outorga concessão à Rádio Cultura
de Sergipe s. A. para instalar
uma estação radiodifusora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n'? I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádi() Cultura de Sergipe Sociedade Anônima
e tendo em vista· o disposto no srtigo 59, nv XII, da mesma Constituição, decreta':
Art. 1{l Fica outorgada concessão
à Rádio Cultura de Sergipe Sociedade Anônima, nos têrmos do artigo 11 do Decreto n 9 24.655. de 11
de julho de 1934, para estabelecer,
na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, sem direito de exclusividade,
uma estação de ondas médias, destinada a executar serviço de radiodifusão.
'
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, ru-
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brícadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públi.cas, e deverá ser assinado dentro de
60 (sessenta) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto no Diário Oficial, sob pena de ficar sem
efeito, desde logo, o mesmo decreto..
Art. 2l? Revogam-se as disposições
'em contrário. "
Rio de Janeiro, em 9 de julho de
1959; 1'389 da Independência ~ 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

na", com sede na cidade do mesmo
nome, Estado de Minas C' .raís, a qual
satisfaz às exigências do art. 19 da Lei
ne:' 91, de 28 de agôsto de 1935. e usando da atribuição que lhe confere o
art. 29 dessa -Lei, decreta
Artigo único E' declarada de utíIidade pública. nos l.mL_OS da referida
Lei, a "Santa Casa de Misericórdia
de Barbacena", com sede em Barbacena, Esta~o de Minas Gerais.
Rio de Janeiro, em 9 de julho de1959, 1389 da Independência e 719 da..
República.
JUSCELINO

Lúcio Meira.

KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior

DECrRETo Nl? 46.397
JULHO DE 1959

DE

9

DE

DECRETO N9 46.399 DE JULHO DE

DE

io

1959

Renova a concessão de suprimentoDeclara de utilidade pública a Santa
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com sede no Distrito Feàeral.

o Presidente da Repúb:ica, atendendo "<:"0 que requereu a Santa Casa
de Misericórdia do RIO de Janeiro,
com sede na Capital "Federal, a qual
satisfaz às exígêncías do art. 1Q da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, e
usando da atríbuíçâo que lhe confere
art. 21!, dessa lei, decreta:
Artigo único. ,E' declarada de utílida de pública, nos têrmos da referida
Lei, a Santa Casa de Misericórdia. do
Rio de Janeiro, com sede no Distrito
Federal.
Rio de JaneIro, em 9 de julho de
1959, 1389 da Independência e 71Q da
República.

°

JUSCELINO

KUBITSCHEK

- C?jTillo _Júnior

O presidente da República, usando,
da atribuição que lhe contere o ar-'
tigo 87, item I da oonstmucâo, de
ereta:
Art. 1Q E' renovada para o período de julho a setembro a concessão de suprimento de recursos deque trata o art. lQ do Decreto numero 45,419, de 12 de tevereíro do
corrente ano, até os seguintes li
mítes:
M

M

serviço de Navegação
Cr$
da Bacia do prata 50.945.610,00"
Serviços de Navegação
"da Amazônia e
de Administração do
Pôrto do Pará .... 112.596.250,00"
aia. Nacional de Na~
vegação Costeira _PjN

.. -.............

L 1oy d

Brasileiro -

P IN

184.282.500,004{)6. 014.025,00-

outras Emprêsas Fe.der ais, subvencionadas pela Comissão
de Mal' i n h a Mer
cante
-. . .. .
10 A'76 .430,00.Art. 2Q ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas ,as disposições em contrárío..
Rio de Janeiro, em 10 de julhode r959; 1389 da Independência e
'11o da República;
M

N~ 46.398 JULHO DE 1959

DECRETO

DE

9

DE

Declara de utilidade pública a Santa
" Casa de Misericórdia de Barbacena",
com. sede em Barbacena, Estado de
Minas Gerais.
li

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Santa Casa de Misericórdia. de Barbace-

•

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

S. Paes de Almeida.

ATOS DO PODER

DEORETO

N~

46.400 -

OE

57/

EXECUTIVO

10

DE JULHO DE

1959

Aprova o Orçamento do Instituto Nacional de Imigração e Colonização. e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o'
Art. 87, número I. da Constituição, e tendo em Vista o disposto no Artigo 10.,
da Lei n Q 2.163, de 5 de janeiro de 1954, decreta:
Art. 19. Fica aprovado o Orçamento do Instituto Nacional de Imigração,
e Colonização para o corrente exercício. discriminado pelos anexos integrantes dêste decreto. compreendendo:
1.0 - Receita Efetiva
1.1
1.2
1.3
1.4

-

Renda Parafiscal
Renda Patrimonial
Renda Industrial
Rendas Diversas
2.0 -

Cr$

.
.
.
.

~

7.000.000
800.000
50.000

5.350.000

13.200.000,·

Receita Transferida.

Auxilias e Subvençoos Federais
Auxilios e Subvenções Estaduais

373.206.621
1.000.000

3.0 - Receita de .Capital
3.3 - Alienação de Bens patrimoniais
.
3.4 - Produto da Revenda e Abastecimento
de materiais ......•..•...•........••..

20.000.000

2.1 2.2 -

ces

374.206.621

800.000

2O.800.000!

Total •..•.........•.••..•••• -.;........................

408.206.62:L.

1.0 - Despesa Efetiva
1.1.1 1.1.2 -

1. 1. 3 1.1.4 -

_1.2 -

1.1 - Custeio
Pessoal
.
'Material de Consumo e de Transformação
;.:
.
Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Transferências
.

2.0 -

Despesa de Capital

2. 1 -

Investimentos

2.1.1 - Obras
.
2.1.2 - Equipamentos e Instala-

1.000.000

ções
.
2.1.3 - Material Permanente ..
2.1.5 - A/C de Fundos Espe\
cíaís
.

8;820.000
4.233.000

2.2 2.2.4 -

37.035.4M
129.793.022
65 .671-):349
2.0.21.748

30.000.000

44.053.000

.

800.000

Wi.58<l.0'43

Operações Financeiras

Material para Revenda
e Abastecimento
Total

132. 05'8.524

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

44.853.000
411.433.043'

"'.58

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Parágrafo único. A discriminação das dotações globais, contidas nos
anexos a êste decreto, constará do relatório das atividades do .Instdtuto, a
ser apreciado pelo Ministro da Agricultura, nos têrmos do item IV, do Artigo 14, do Regulamento do Instituto Nacional de Imigração e Colonização.
Art. 2<>. A taxa de imigração, referida na Lei nv 2.163, de 5 de janeiro
de 1954, será depositada, pelos órgãos arrecadadores, no Banco do Brasil S. A.,
-ou em suas agências, em conta do Instituto Nacional de Imigração e 0010.nízaçâo.
§ 19• Os órgãos que arrecadarem a taxa referida neste artigo comunicarão,
:mensalmente, ao Instituto Nacional de Irnigração e Colonização, as importâncias recolhidas, mencionando:
I - números e datas das guias de recolhimento;
II - locais de recolhimento;
III - agências do Banco do Brasil S. A., onde foi feito o depósito.
§ 2<>. O Banco do Brasil S. A., mensalmente, enviará ao Instituto Nacional de Imigração e Colonização relação de todos os depósitos feitos e
'provenientes da Taxa de Imigração.
.
Art. 3Q A aplicação das dotações para obras, consignadas sob as rubricas "2.1.01 - Estudos e projetos", "2.1.1.02 Inicio de obra-s" e "2.1.5.01
- Obras", fica condicionada à prévia aprovação presidencial dos projetos e
.especíticações, na forma da legislação em vigor.
Art. 4Q• A aplicação dos .recursos constantes de "Fundos Especiais", J
2. 1.5.()5 - Disponível, sõmente poderá ser efetuada mediante prévia e expressa autorização do Presidente da República, exarada nos respectivos pla-nos de trabalho.
Parágrafo aníco. Os planos a que se refere êste artigo deverão subordinar-se à rigorosa especialização de despesa, objetivando o desenvolvimento
.econômíco-ftnanceíro do Instituto Nacional de IIDigração e Colonização, através da instalação, manutenção e expansão dos núcleos coloniais.
Art. 5<>. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de julho de 1959, 1389 da Independência e 7l~ da
-:República.
JusCELINO KmITSCHEK

Mario Meneghetti
S. Paes de Almeida

INSTITUTO NAC-rO:N"AL DE J.IvIIGRAÇAO E COLONlZAÇAO
Orçamento para o Exerc!cio ele 1959
Sumário. Geral

I
I

REOEITA

l.G-Receita Efetiva

I

I

J

l.4-Rendas Diversas........

e

Or$

I

o-s

7.000.000

800.000

,

I

.

I

3.0-Receita de Capital
de Bens

trímoníaís .

pa-I

3.4-Produto da Revenda

-

13.200.000

I

I

1-----

"Deficit"

1

Total Geral

},

"defícít"

será

II
I

20.800.000

408.206.621

I

[411.433.0431

com

os

saldos

I

Subtotal

Total

o-s

Cr$

I
I

I

I·
I

~

rn

65.671. 349 1364. &58. 295 1
\

2.021.

7481

i

de Capital

8
366.58().043

2.1.2--Equipamentos e Instalações
.
2;1.3-Material Permanente
.
2.1. 5-Alq ~e Fundos Especiais •...........

2.2-0perações Financeiras
2. 2. 4-Material para Revenda e Abastecimento
.
Total da Despesa..
Tota.l Geral

financeiros verJf1cados em

o

~

I

~

t'J

2. I. l-Obras ........•....

.

tU

::o

2.1-Investímentos

3.226.4221

!

coberto

I::lo D-Despesa
I

II
20.000.000 I

\

o-s

1.2-Transferêncías

1.000.000 I 374.200.621

000.000

Parcial

I

el

~~~ss:e~~~~~~. ~~. ~~~:~I
Total da Receita

o

I

I

l.1.4-~cârg~;·Dive~~;s::

subvenções]I
····
1 373.206.621

Subvenções I
,

·1

l.l-Custeio
-I
1. LI-Pessoal . .
. 132.058.524\
1.1. 2-Material de Consumo e de TranSfor-1
mação
.. 37.035.400
1.1.3-Serviços de Tercei129:793.0221

J

50.000
5.350.000,

DESPESA

1.o-Despesa Efetiva

1

3.3-Al.ienaçã~

I

I

2.D-Receita Transferida

Estaduais

Total

1

1.3-Renda Industnal

2.2--Auxilios

I

J

1.1----'Renda Parafiscal.
-, 1.2-Renda Pa triín~nial

. e
2. l-Auxílios
Federais

Parcial

.

§.

1.000.000 I

8

I
4.233.QOO I
30.000.000 I 44.053.000

- 8.820.000

----I

I

8()O.OOO

I
-I
I

I
I

exercícios anteriores.

44.853.000
411. 433 .043

411.433.043

<:J1
W

d)

<:>

PR~ISÃO DO RE!ULl'Aro ORÇ'u'IENTÁRIO

-Exercfcio_de 195-9

I -

1. O -

Repeita Efetiv!1.

1.1 - Renda Parafiscal
1.2 -

Renda Patrimonial .....

1.3 - Renda Industrial
1.4 2.0 -

CONTA DE OPERAÇÕES CORRENTES

Rendas Diversas

1. O -

7.000.000
800.000

1.1 -

custeio

50.000

1. 1. 1 -

Pessoal

5.3'50.000

13.200.0001 1.1.2 -

Auxflíos

~

,.

t

~

~

•

fi'

••••

f

••••

Material de Consumo e
de Transformação ...

8

132.058.524

'"ti

ot:I

!:':l

37. ose.sco

~

l:tj

129.793.022
&5.671.349

~
tzl

364.558.295

Subvenções

:F'edel'ais .
2.2 -

o

til

1.1.3 "". Ser.vlços de Terceiros ..
1.1.4 - Encargos Diversos

Receita .Transferida

2.1 -

>
"'I

Despesa. Efetiva

Subvenções
Auxílios e
Estaduais .

373.206.621
1.000.000

1.2 -

374.206.621

Soma

3B7.4Oa.621

Total

387.400.621

Transferências

2.021. 748

Soma.

366.580,043

-superavít" de Opera-

ções Correntes

'l'otal

.

20.826.578

.

387.406.621

8
l-'l
~

XI -

1.'Superavit" de Operações Correntes

CoNTA DE OPERAÇÕES DE cÁPI'rAt

20.826'.57812.0 -

Despesa de Capital

3.0 ---:- Receita de Capital
3.3 3.4 -

Alíenação de Bens Patrtrnoníaís , , ..........•
Produto ds Revenda e
Abastecimento de Ma~
teríai . .
.

~

o

2.1 -

20.000.000
800.000

44.053.000

8·

di

20 .000 .000

2.2 Soma

Investimentos

til

Operações

Finanoeiras

SOO.o-OÚ

:>:l

.~
~

~

41.626.578

"Deflclt'· orçamentãno

~

44 . 853 .000

3.22-6.4:22

Soma

44.853 .000

44:853.000

Total

44.853.000

~

Total

.

o

O>
.....

'

O)
~

nl -

2 -

OONTA PATRIMONIAL

1-

Mutações Patrimoniais da Despesa

2-

2.1 -

Obras, Desapropriações e

2.2 -

Aquisição de Imóveis
Aquisição de Equipamen,tos e Instalações ....
Aquísíçãc de
Material

13.&43.000

Permanente . . .... ~ ..

4.233.000

2.3 -

Deficit Orçamentário

.

3.226.422

>
H

Mutações Patrimoniais da Receita

o

l'/.I

2.3 -

8.820.000

Alienação de Bens
trímoníaís . (

Pa.

:=5

20.000.000

I-d

2.4 -

Produto

da Revenda

o

e

~

:>;l

2.7 -

2.8 -

Material

para

Abastecimento de Material . . ..... ~ .......•

Revenda

e Abastecimento .....•

8QO.OOO

Disponibilidades Diversas

17.157.000

800.000

20.800.000

~
t'1
o

c:::l

44.853.000

Soma.

44.853.000

Total

44.853.000

Soma.

24.026.422

"Superavit"
Total

20.826.578
.

44.8'53·900

~

o

DISCRDMr.NAÇÃO DA RECErrA
Exercício de 1959
VALORES EM CRUZEmOS
RUBRICAS
PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

1. o - Recbita Efetiva
1.1 -

Renda Parafiscal

>'

1.1.01 - Taxas

C5

1)

de Imigração ...................................•.•..
1.2 -

ti.!

7.000.000

8

Renda Patrimonial

1.2.01 -

"'d

ot:l

i

Renda-s de Aluguéis e Arrendamentos

t>:I

;l;l

1.2.01.01 - De Imóveis
'-.. ,; .....•.........•.. "
-1.2.01.03 - De outros bens
1.2.03 -

Renda de Depósitos
1.3 -

1.3.07 -

,"

"

". , ". ,

150.000
50.000

,

trj

200.000

-fj
d

600.000

,

d

~

o

Renda Industrial'

Renda de Alimentação

.......... lo."

11

•••••••

"

50.000

..

1.4 - Rendas Diversas
1.4.03 1. 4.05 -

Multas e outras penalidades
Indenizações e Restituições
1.4.99 -

, .'

5.000.000

1

Outras Rendas Diversas

'I

!

1) Juros de Mora

2) Venda de Pro~u~os Agrícolas
~) Ta~a

150.000

", ,"
,

de rnscnção em Concursos .;

, .. ,

,

,.

50.000

50.000
100.000

.

_20Q.000

13.200.000

C!)

~

P ~ ~ " ,,·~ p ~-~ -~ , ~
"

"

LJ

....

-...

n."

~-i!~H~'
u_

L-·'

'_

l

~~

_~-A-

feA

I- - - - - - - - - - - ,
VALORES EM: CRUZEIROS

RUBRIOAS

I
I

2. O -

Receita Transferida

2.1 -

Auxílíos e Subvenções Federais

.pARCIAL

I

I

I

I

I

I

ti)

J

I

,I

o

I

300.000.000

2) Para Manutenção de Convênios Decorrentes do Encontrai
,
dos Bispos do Nordeste (Lei n Q 3.487, de 10-12-1958)

30.000.000

3) Para ocorrer ao pagamento do abono nos têrmos -da Lei\
nv 3.531, de 19-1-1959 (Decreto nÇl 46.132, de 13-6-1959) .. í

43.206.621

- I

I
I
I

I

I

J

!

I
I
I

373.206.621

1J Acôrdos Firmados com os Estados
3. O 3.3 -

,I

Receita de Capital

Alienação de Bens Patrimoniais
,

3.4 -

-1

'

-

I

I
1

I

Produto da Revenda e Abastecimento de Material .. :.1

j
,

Total Geral da Receita

'

i
-

-

I1

i
I
I,

1.000.000

I

I

M

~
l.':1
n

~

I

lj

374.206.621

J

t

I
I

I

ot::l

::>;1

I

I

I
I

"C

I
I

J

I

1

t::l

-\

I

Auxilias e Subvenções Estaduais

~

I

I

I
2.2 -

TOTAL

I

II
i
I

i

1) Artigo 69 da Lei ul? 2.163, de 5 de janeiro de 1954, (Lei nú-\
mero -3.487, de 10-12-195'8
/

SUBTOTAL

'"

ti>-

I

20.000.000

I
I

800.000

I

20.800.000

J

I

408.206.621

~

DISCf:E1JNAçÍla DA DESPES,1-

Bxercícío de 1959

I

VALORES

I-~

RUBRICAS

I

1 O-

1 _

ouste'o

1.1.1 -

Pessoal

1.1.1.01 -

1.1.81.0 - Pessoa! e!J1 Comissão
1.l:{J!.Ql ._- zessoct do Quadro
1.02 -

Snlár-íos

l.1.02.ú2 1.1.0201 1,1.04 -

Contratncos

'rarereíros

~

II

I

..li

:1

1.1.1.07.09

~

56500:

hbernçêo coletiva

'1

1.1.15 -

1.. 16

~

Abono. Prnvisórto r Le! nv 3.531, de 191
de janeiro de 1959)
para complement.ação do Salárír, Minírnn (art. 591
paréeraro único lia r.c: no 3.531, de 15'1
de Janeiro de ~959)
... 1
orauncecãc

Esnectal

Total da consrguecêc 1.1:1

Orç. 255.403 -

Pág , 6'1 -

Mapa 1

Total

\

Depart .
d,

,I

40.000

I

1.95S.(JDO

613.200
2,SSD.200

I
4t:.!JOI)

48.0-00

937.200

808.450

de

.

I

TDtal -

Total
Geral

I

I
I

I

I

1.2611.000

1.512.00t:

:2().ODO

160.GOD
1.2nO.OOD

180.000

70.000

I

14.40!J

14<00

I

I

I
)

300.(){l0

230.0GO

I

468.000
646.40.0
230./]00
:J4c5.UQO
4'iD.aoO

6.602.820

I

1;J.':l60.220

I
115J}OO !

1

---=-1 30.::~:::; I
2'~2.400

1

I

606.890
287.S-CO

517.500
SO.OOt!
7.458.DOO

I
I

I

40~.04{!

jO.QôE.SlO

I
I

I
i

,I
asa.eco

I
i

34.492.965

I!

.'!.lOO.GOC
9.136.CIJO

l1.SBO.OílO
33.456.000

!

I
372.Coo I
501.400
190.3S4 !
i

I
2.820.00.'J

i

I
6.300.COO I'

1

!I
238.0UO

I

lAC~.OOO

I

708.000 I

693.075

i

Ii
I

1.075.250
56';:.00

ise.ceo

I

2.37ô·(l-GO
18.DGO.GD.J

cos.oce

150.000

I

300.000 I
115.000
1:5.01..'0 I
150.000 I
I

I

D~=~I----:rgâos--I------ ~

Regínnaís
Migrações /Plnnejamen· 1 Ooloníaaçãn no Exterior

2.ii80.200

I

I

I

3.82B.600 I
I

5A36JIOO
J3,952.0GO

15.300.000

I

I

1I

Estudos e

I

1.200.0O\J!
I

I
i

Depart.. de

I

I
156.00{)

1I

I

I -1-'-8-'-.63-'-,-.90-'-0 I -==
350.'100

I

I

1

I

Pela Prestação de Serviço Extra-]

1.1.07.10 - ArJidonal por tempo de serviço
1.1 1.03 ~ Ajud.. de custo
.
1.1.1.09·- Diárias ••..•.
. ...• (
1.1.1.10 - Substrtuicôes .. .. .
1

I Finanças
I ,Adm. e

I

eusíuo para diferença de caixa!

geu-o
'
·....··1
Pela p,:rticip.;l~~C em órgão de de-I

II Depare. de

324.000 I

I
256.&00 I

ordinário
!
I 1.07.04 .- Pela R~p:·eser.taçrtO de Gabinete]
.1 1.07.G6 - Pela execução de trabalho de na-I
tureaa especial com risco de víea!
/ou saúde
...
.. i
.1.1.07.08·~ PC!' .s crvícc ou estudo no estrsn-:

Fiscal

I:

:1

..

Conselho

I

.1

".!,

Conselho
Consultivo

I

3.430.000
3.652.(1)0:

... 1

~----~--~-----

6RGAo~; DE OPEJU,ÇAO

I:

I
... ··1

1.1 1.06 - Auxilio ooença
1.11.0'7 - Gratificações
I 1.1.07 .01 ~'De Função
1 l.1.J)703

I

·····1

Salári·J-h·.l~l[]h

1.1.1.05 -

1

I
1,

Vencimentos

I

Executiva

Ii

Despesa Efetiva

CRUZEIROS

óRGA.O,'3 DE ADMINlSTRAÇAQ

I
Direturia

EM

----

,
I

300.0ao

1.470.000 I
1.S04.600 I

;j~7.2JO

G03.ü35

l.ol91.'54

I

864.(I{iO

4.438.000

I

I

4.0.00·~

70.000

lBO.MO

1

1'~DO I

150.000

350.000 :
2.919.420 \
!

--I
13.:na.714I

401.090
460.<'00
517 tJDQ
250.000

1.180."!80
2.070.IJOO
1.8";)7.000

1.265.0:10
805.0GO

65G.OOO

5.747.16fo

16.124.580

I

2iUJ.61.0S5

-':-220.000

i.

I

5.l50.C{l0 1
I

5.150.000

I
172.500 I
57.500 I
57,500 I

2407.200
4.384.800
2566.804

:>6.500
150.000

I

30·1.0{)(} ,

173,6.000
J7,4iJ8.00G

I

81.902.714

I

I
I

li.COO.OOO

l.~~~:~g~
150.000
51.';0.000
468.000
1.!l26.88IJ
:1300.000
2.242.500
1.100.000

iI

2B.534.<JOO

i

407.040

i,;2:05,""

vALORES

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

I

EM

CRUZEIROS

- - - - - - - - - - - - - - - --------------

I

~UBH1C.-\S

--- -~~~---------~-

I
I
I .txretona I

I

I

I

i

I

I
I,
I
,

\ Executiva

1.1.2 -

MATERIAL
DE
CONSUMO
TRANSFORMAÇÃO

E

DEI

1 1.2.02 -

Arngos de expediente. desenho, enstno e educação
-

1.1.2.03 -

Matertat oe limpeza, conservação el
desmreccêo
1

'1

1.1.2.04 -

Combustíveis e .uortncantes

1 1.2.0S -

Materiais e acessónor de máqUinas,!
de viaturas e de epaierhos

1.1.2.06 -

1 1.2.07 -

j

~~i~~i~tcode .. ~~~:~:~~.~~ .. ~~•. ~~.. ~~l
Forragens e outros alimentos paraI
amrnalS

1.1.2.03 -

I .1.2.09 -

1.1.2 10 -

1

_

_

/

Gêneros de anmentacãc '"

1
.
J
Material para servrcoe de acampa-,
mente e de carnpanha: murnçâo
para serviços de ocuciernento
1
Matérias primas e produtos

manu~:

taruraco OLl. scmrmanutaturadcs ees-:
nnados a querquer transrormaçào .. '
1.1.2.11 -

1.1.2.12 1.1.2.13 -

1

Químicos, ·biOlógicos, 1ar- 1
macôuncos e odonco.cgicos, artigos
círurgicos e outros de uso ncs rabo-]
ratónos
.
Produtos

Sementes e mudas de plantas •.... ,
Ve.<;tnárf()'I.

untrormes.

1 1.2.1S -

130.000

:\

el

Material para reparos. adaptação
conservação de bp.n.:; móveis e imOVClS1I,

Total da ccnsíenecãc 1.1.2

1

1.1.3.01 1.1.3.02 -

_

.

Passagens. transporte

de

pessoas

de suas bagagens

1.1.3.03 -

Assínntura de
recortes dt'
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IIf.apa 2

930.orlD

II

600.000 \

ISOa_OOC

I

24Q.QOO \

30ú

~~·O

SOO.OOO

150,000

60.000

I

I

60 OCO

,I

-I

30.000 I

I
I

I

580.000

30.000

- I

10.750.000

30.000

- I

30.0r.0

30.000

l

"a.aaa

I

,II
,
i
,'
i

i

-I

- --'-_~
I

600.000

6DOOOO

700.0('0

Il~O

600(Q

45 opa

700.000

I
50.000 1

_

45.000

I

6::1

S6.400 \

I
I
II

-

1.98S.000 1

Depar-t,

I

---~

órgãos

--------Total

Total

RlOgionais

Geral

no axtertor

I

1.0S6.400

400.(11)0

1.886.400

200.000

804.000

864.000

6.350 COO

7.9W.QOO

8.26C.000

1.350.0!JQ

4.!i40.0ao

5.330.000

toO/IOO

100.000

100.000

I

- I
15.000 \

100.1(10

100.000

IOll.r.OO

50.000

10.81S.000

10.845.000

70.000

70.000

2.500.!JCO

3.215.000

3.245.000

1.00Qf}CO

2.200.000.

2.2(0.000

ZOO.OOO

200.000

200.000

100.1)00

830.000

1.130.000

70.000

130.000

190.000

L4W.DeQ

2.170.000

2.215.000

I
I

I

- I
15.000 I

I
- I

200.000

30.000 I

-

I
,

i
60.000 )
I

I

510.000 I

I
l
I

24.000 I

gO.OOO ,[

LOOO.Ooo I

- I
I
- I

II

I

,

I

-

!

I

I
I

:: i

I

60.000

-I

- I

- I
- I

de

I

350.0CO

2.495.a~0

17.120.QÚO 1

550.400

I

I

16.870.000

I

34.S40.400

I

37.035.400

I

II

Acondicionamento e transporte de. II
enccrr.endas, cargas e animais em
geral ._

Píacal

I Depart ,

_._--~
I

d,
Estudos e \
de
Mig raçôes jPlanejamenl Colonização

150.000 !

I

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total

800.000

I

I
1.1.3 -

I

- I
200,000 I

ecurpamentos

~~~~~~~entl.~~ .. ~~~~.d.i~~~~~~:~t:o

ocnsutttvc

-------riecert.

conseuiu

I

e acessórios: roupa de cama, mesa e
baur-c
j
1.1.2.11 -

é'RGA05 DE OPERAÇJ\.O

Ó_TIGAOS DE ADMmISTRAçA.O

15.000
450.000

50.000

I

4S.000
500.000
45.000

I

I

I

SO DOO

950,Or;o
95,000

I
1GO.OClO 1
12.750.000
60.000

I

600.000

700.000

760.000

t

4000[10

13,360.000

14.310.(;00

100.000 \

5500

16S.S00

260.S00

210.000

I

VA_LORES

1--.---·----------I
Executiva I consutüvo
Diretoria

I

I

1.1.3.12 1 1. 3 .13 -

Iluminação fôrça motriz e gás
1
Servico de Asseio e higiene; taxa dei
1
água,- esgôto e lixo
Reparos, adaptações, e conservação I
de bens móveis e imóveis
1
Publicações,- serviços de impressão el
1
de encadernação; divulgação
'Serviços clinicas e de hcspitalizaçâo]
Serviços funerários
.
1
Serviços Judiciários
.
.
Telefone, telefonemas, telegramas, ra-]
diogramas, porte postal e assinatura]
de caixas postais
1
Aluguel ou arrendamento de imóveis I
Seguros em geral
.)

1 1.3.99 -

Outros serviços contratuais

1.1.3.06 -

1.1.3.07 1.1.3.08
1.1. 3.09
1.1. 3 .10
1.1.3.11

1)

-

CRUZEIROb

-------~-----------------_._---

óRGAOS DE ADMINISTRAÇÃO

RUBRICAS

1.1.3.04 1.1.3.05 -

EM

1,

-

Conselho
Fiscal

I
Adm. e
II Finanças

300.000
1.400.000

I

300.000

100.000 I
45.0011 I
I

-

I
I

I

Total

I

I
I

-

-----------:------------------

I
Deparb. de

- iI
100.000

óRGAO::; DE OPERAÇÃO

!

I
I

,

120.000
100.000
60.000
60.000

3a~oo i

150.000
4.800.000
60.000

- I

II

300.000
1.400.000
400.000

Depart.

i

I

Depart. de
Depara,
de
i Estudos e I
_ de
Migrações iPlanejamen"/ COlonização

700.000

I

I

900.000

I

I

230.000

1

220.000
145.000
60.000
60.000

100.000
300.000
150.000
20.000 )

180.000
4.800.000
60.000

250.000 I
2.6eo.000 )

600.000

I

5.000.000

600.000

60.000
1.800.000
13.000

I

I

I

350.000

i

1.000.000 I

~

1.050.000

I
!,

1.350.QOO

1.600.000

3.000.000

6.130.000

6.530.000

760.000
:UOO.OOO
163.000
20.000

980.QOD
2.245.000
223.000
30.000

295.000
2.600.000

475.000
7.400.000
60.000

12.000.000

12.000.000

1.200.000

1.200.000

2.000.000

2.000.000

6.000.00a
30.000.000
3.500.000
610.000
300.000
1.200.000

30.000.0130
3.500.000
SlO.000
300.0DO
1.2QO.{)DO

I

I

Acordos e convênios

I

Geral

I

45.000

I

-- I

Total

Total

i

I

A) Secretaria de Agricultura do zstedo!
B)

de Sáo Paulo
1
Secretaria de Agricultura do Estado]
do Paraná
.
Secretaria de Agviculbura, Indústrial
e Comércio do Estado de pernam-I
buco e Associação Nordestina de
Crédito e Assístêncía Rural
1
Estado do Ceará e Associação Nor-I
destina de Crédito e Assistência
Rural
1
Estado da Bahia
.
1
Comissão do Vale do São Fruncísco]
Diocese de Corumbá
1
Escritório Técnico de Agricultura .. J
Grupo Misto de Colocação ..
. ... 1
Decorrentes do Encontro dos Bisposl
do Nordeste (Lei ris 3.487, de 10 àel
dezembro de 1958) .. ....
. ... )
1

C)

D)

E)
F)
G)

H)

D

J)

I,

2) Serviços Contratuais

I

A) Preparação mecanizada das folhas]
riE pagame-ito
1

I

- I
-

-

~
-

:

.

-

I

C; Despesas core a fiscalização médica!

na entrado. de estrangeiros
D) serviços

médicos assistenciais

1

I
••.• 1

I

E) Outros servíços

)

I
ToLal da Oonsignaçân 1.1.3

I
I
. . . . .I
I

I
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Mapa 3

II

I

I

I

I

I
!

30.000000

204.000

I

I

204.000

\

,
,

I

I
I
I

I
I
I

- I

500.000 I

I

I

I

I

- i

I

- I
790.000

I

:
:

I 38.644.000

500.000

100.000

I

:I
:

,

-

.~"ool = I

i
- I

"I
I

I
I

30_000.00e

I'
I
I

- I
-

2.000.000

I
I

!

- I

B) rcstuoos narn apuração mecanizada]
de estatísticas e fíxacâo de suasl
bases ccntretuaís

1.200.000

!
-

I

12.000.000

I

I

,
I

I

-

I

-=-

I,

s.cou.oon
30.000.000
3.500.000
610.000
300.000

I

I

~I

200.000

I

I

- I

30.000.000

i

-

(

204.000

2{lO.000

II

200.000

I
i

,

I
I

,I

33.430.000

I

I

70.000

,

70.000

50.000

I

50.000 I

-

I

,
I

4.185.522

1.46().QOO 1 55.459.022

I

I

70.000

1

4.::;;'85.522

50.000

1

I

4.785.522

I

I
39.434.000

6.000.0a~

221

00.359 .o

129.793.()22

VALORES

- - _ ..
I
I

I Diretoria

I

-

Conselho

1.1.4_01 -

1.1.~.04

Despesas miúdas

de

escri~ól'io

Gerais com manutenção

comissão d, seleção de]
inngrantes n, Europa, inclusive cora
pessoal eventual e passagens
~) Des,.l?l:Sas de qualquer natureza'e' 'p;~~
. veruencta, com inspeção para acampannemento da execucâo orçamentária
nos oreãos reglonajs do 1. N. 1. C.,
bem. como levantamentos estatísticosl
retacíonados <:000 o custo dos serviçosl
e com a receita arrecadada ..........
3J ~~:;J~ de Qualquer natureza e prcve-]
meneia como Ievantament., cadastral doI
Pessoal do 1. N. 1. C. . ..............
4) Despe,-<:as de qualquer natureza Com ai
essístência aos ~:rabtlll1adores migrantes!
5) Custos geraís cem a conservação dai
capela da hospedaria de imigrantes 'da
da

I

I

255.403
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-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

Mapa 4

I
I

-

-

I
I

I

1

I,
.-

-

-

212.000

I

I

-

-

I

I

I

200.000

í

800.000 I

I
I

-

!
I

I

I

I

I

II

50.000 I

5(J.(J{l0

MO.ono
-

-

50.000

I

I
I

13.000 I

-

I
I

-

-

I

150.000 I

-

I
I

I

I

I

I

-

-

100,000 I
0150.000 \

I

600.000 I
·240.000 I
I

-

II
I
I

250.000

-

I

I

50.000

gO.OOO

-

250.000

-

100.OOD

I

-

-

16.600

-

I

-

I
I

I

I
I

I
I

I

-

-

-

-

-

150.000

-

-

-

-

100.000

-

I,

I
II

-

-

I
I

-

-

I
10.000 r
25.650.000
7.695.000 !.

803.760

- II

II

I,

-

I

-

I

1.462.000

34.681.700

!i

-

I

I

I
I

-

I
I
I
I

-

-

-

-

5.253.710

-

-

-

25.65'1.589

I

I
I

,
I
I

I
I

350.400

242.400

II

72.668.110

93.45&.810

119.724.'125

II
I

I

f 124.957.646

66.000

I

I
I

I

2.150.1)00

I
I

I

-

I
I

250.000

-

II

10J.O:)!)

150.000

I

l5'1000

10.000
43.162.368

I

10.000
43.162.363

12.948,110

I

12.94B.710

I

3.129.~71

3.129.271

I

I

ti3.671.3~9

II

,1

271.102.485 I

I

I

I

600.000
490.000

I

2.150.0W \ 64.209.349

9.370.()IJD

nDO.OM
700.000

I

I

I
:7.049.114

16.000

I

I

5-20.00Ó
50.000

700.000 )
I
600.000 1
490.000 i
I

I

2.325.511

1.720.000

I
100.000 I

-

I
I

I
1.250.000

320.000 I

I
I

I 1'1.512.368

-

I

I

215.000
230.00Q

I

I

I

100.000

I

I
I

-

203.000 1

2.150.000 I

II

-

230.00'0 I

2.150.000\

I

-

II
I

Geral

I

I
I

I

Total

I

I
I
-

i

I

I

I

I
I
I

Total

I

I

t

I
I
I

lOO.fXJ{J

I

I

I

I

-

I

II
250.000

I

120.000 I

I
I

I
I
I
I
I

30.000 I
180.(}(JO I

I
I
I
I
I

-

I

-

I
I

I
I

150.000 I

1I

I

I

i

50.000 i

I

,

12.0W

-

I

- 1
- II
I
II
-

i
I

,
i .

I
Depart.
Depar t . üe
Deparb.
órgãos
d,
Estudos e
de
Regionais
Migrações iPlan'jam,n.1 coronreacêo no Ext'do.
I
,
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

... ........ ... 1 20. 195.900 I
.

OlÇ.

-

-

I

I

I

I
I

)

I
I
Verba U

-

-

I
I
I

I

Total

I

I
I

-

Total da

-

-

19 de Janeiro de 1959) ............ '..
8) Gr~tificação especial para CQmplenien~J
taçao do salano mtmsno (ar ligo 5.~1
par:gr?fO .único da Lei nv 3.531, deI
19 e janeiro de 1959 .................

....... ·1

I

I

-

Total da constgueção 1.1.4

-

-

I

Ilha das j'Iôros .............. _........ 1
S) Pessoa.l assalariado .................... 1
'1) Abono provisório (Lei núm ero. 3.531 deI

I
I
I

:

I

I

i

J

I

I

-

- ,

I

Outros Encargos Diversos

11 Despesas

l

fi S

ce=tictões de escnturas ce RqlUSiÇãO\
de Imóveis
....•..................
1.1.4.99 -

12.000

200.000
-~~~~l~~s de· 'âss'tStê~~i~ . soêiâi " ::::: I
-s'ccocopíes,
c p,
heilográficas,1
Ó

I

I

pronto paga-I

-----~-

óRGAüS DE OpmAçAO

Conselho \ Deparb. de \
: AdID. e I
Pisca!
I Finanças I

I

II

-:. ~re~~?os e·diri~ma~·~~~~la:r·e·s···:::::1
1.1.4.05 - F"""dad",
recepções,
hOSP'da-1
gens e homenagens ..............
1.. 1.4.07 - Rep0:;içõE:'.., e rest:tulções ..........
1.1.4.HJ - Seleção. aporfeícoamenm e especiali'lação de pessoa!
.....' ... '" ..... (
1.1.4.11 - Serviços educativos e culturais ..•. 1
1.1.4.12 - E"Áp~siçõe.s.
congressos e
conre-j
1.1.4.14 1.1.4.16 -

I

I

Encargos Diversos

1. I .4 -

----- - -- .-.

-----

-~-

\

I Executiva I Consultivo
---------.

CRUZEIROS

óRGÃOS DE ADMINISTRAÇAo

I

RUBRICAS

EM

.. _-

._--

I

jl)4.55!!.2!;l~

VAL.ORES

-

óRGAOS DE ADMINISTRAÇÃO
RUBRICAS

,.~--::-:,~.':;O'''_~-P'

1

I

I
I

"

Legião
Serviço

1

-

I

Total da C<.'nsignaçãc 1.2.3

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

-

Entidade I
1. 2.4. - Benefícios a Servidores, da
..,........ ... . • • . . . . . 1
1.2.4.01 - Inativos
L2.4.Ü4 - Abono Provisório (Le;' número 3,531,1
de 19 de janeiro de 1959) . . •. . . . . . . I

.

Total da Consignação 1.2.4

1.2.7 - Diversos
1.2.7.01 - Indenizações

...

-

I

-

I

I

..... .... .... ·1

-

I

Total da Despes" Efetiva.

I

I
I
I
I
I
I

I

Despesa de Capital
I
Investimentos
I
2.1.1 - Obras
I
2.1.1.01- Estudes e Projetos ........ .... I
2.1.1.02 - Iníci ú de Obras ... " . .... . . . . . . I
Total da consíçnecào 2.1.1

......

2.1.2 - Equipamentos e Instalações
2.1.2.01 _ Máquinas, motores e aparelhos ....
2.1.2.03 - Camionetas de Passageiros, ônibus,

l

ambulâncias e jeeps .............. J
Autocamínhões,
autobornbas,
eamíonetas de carga e euto-socorrot
2.1.2.06 - Tratores, equipamentos para rodo-I
vias, implementas agrícolas ....... 1
2.1.2.07 - Embarcações e material, flutuantes, I
dragas e material de drngagem .. I
2.1.2.04 -

I

I
Mapa 5

-

-

I

-

-

I

-

-

I
I

-

I
I

II
I

I
I
I
I
I

1

I
I

I
-

I
I

I
I
I
I

12{J.Q-OÚ I

-

I

TOTAL DA CONSIGNAÇAO 2.1.2j

-

350,400

-

1

I

I

I

I

I

Total

Depart.

IDepart.
de
Estudos e

I

Depart .
de
Migrações \Planejamen. Colonízação
1

de

-

-

-

-

--

-

- I

1

24c2.400

-

-

-

-

-

-

I

-

I
I
r

-

-

I

-

I

I

I

I
I
I
I
I

456.000

592.800

-

-

1
J

-

-

-

I

456.000

-

136.800

-

592.800

652.800

73.320.910

I
I
I

I
I

I

0.000

652.8-00

94.109.610

I
I

II

II
II

-

I
I

-

I

-

I

I

I
I
I

I

1

1

I
I
I

I

1.000.000 I

-

I
I
I

I
I

-

-

I
I
I

-

I

-

1

1.000.000

I
I

I
I

I

I

i

1

I

-

II

-

II
I
I

I
I

-

-

I
I
I

1

I
I

119.724.725 I

I

1

II
I

-

,-'.'-' .

I
I

100.000 )
900,000 I

I
I

1.000.000 I

.'

1.120.000

1.500.000

-

2.2(J0.000

-

800.000

1.120.000

900.000

5.4{l0.OOO

J

1

-

I

I
I

1.231.361
85.992
51.595

I
1.368.948 I

1.368.948

1

I

-

436.000

-

-

-

\

-

136.000

II

-

I

- I
,

-

-

-

-

-

I

1.368,948

-

I

126.326.594

I

17.019.114

-

I

II

-

I

I
I

I

I
I

II

.1

I

9.370.000

I 272.470,433

-

-

-

II

-

-

II
I

1I

/I

I"

I

I
I

300.000 \

I

950.000

-

1.l)()OJJOO
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DECRETO

N0 46.401
DE
LHO DE,1959

10

DE JU-

o

Retijica e altera
Decreto n 9 38.673,
de 27 de janeiro' de 1956, retificado
. pelo Decreto n p 38.966, de 3 de
abril de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta;
Art. 1Q Fica alterado o Decreto
n Q 38.673, de 27 de janeiro de 1956.
com as seguintes modificações da
lotação numérica pelo mesmo aprovada:
a) exclusão na lotação permanente
de . oficial administrativo e escriturá- rio de: 8 cargos na Divisão do Imposto de Renda e _Delegacias, 1
cargo na Agência Aduaneira de Cobija, 1 cargo na Agência Aduaneira
de Guajará-Mirtm, 1 cargo na Agência Aduaneira de Manoa, 2 cargos na
Alfândega de Livramento, 5 cargos
na Alfândega de Uruguaiana, 1 cargo
no Pôsto Fiscal de Sambaqui, 1 cargo
na Mesa de Rendas de Capacete, 2
cargos na Mesa de Rendas de Boa
Vista, 1 cargo na Mesa de Rendas de
Tutóia. 1 cargo na Mesa de Rendas
de Penedo, 1 cargo na Mesa de Rendas de São Sebastião, 1 cargo na
Mesa de Rendas de Fóz do Iguaçu,
1 cargo na Mesa de Rendas de Itaqui, 1 cargo na Mesa de Rendas de
D. Pedrito, 1 cargo na Mesa de Rendas de Pôrto Lucena. 1 cargo na
Mesa de Renda.s de Aceguá, 1 cargo
na Mesa de Rendas de Pôrto Murtinho, 1 cargo na Mesa de Rendas de
Pôrto Esperança, 1 cargo na' Recebedaria do Distrito Federal, 2 cargos
na Diretoria da Despesa Pública e
inclusão de; 8 cargos na iotacão
idêntica da Diretoria das Rendas
Aduaneiras, 12 cargos na. lotação
idêntica da Alfândega do Rio de Janeiro. 2 cargos na lotação idêntica da
Estação Aduaneira de Importação
Aérea em São Paulo, 9 cargos na lotação idêntica da Alfândega de Santos, 1 cargo na lotacão idên tíea do
Laboratório Nacional de Análises e
Seções Regionais e 3 cargos na lotação idêntica do Conselho Superior
. de Tarifas;
b) exclusão na lotação permanente
de Fiscal Aduaneiro de 10 cargos na
Iotacão da Alfândega de Fortaleza e

inclusão dos mesmos na Alfândega
de Paranaguâ:
c) exclusão na lotação suplementar
de Escrivã<:> de 1 cargo na lotação do
Servico do Patrimônio da União e
Delegacias e inelusão do mesmo na
Alfândega de Uruguaíana;
d) exclusão na lotação suplementar
de Motorista de 2 cargos na lotação
da Administração, do Edifico da Fazenda e inclusão d03 mesmos na Alfândega do Rio
Janeiro;
e) exclusão na Lotação suplementar
de Auxiliar de Portaria de 1 cargo
na lotação do ServiçO do Patrimônio)
da União e Delegacias e inclusão .dO
mesmo na Alfândega do Rio de Ja··

de

neíro;
f)

exclusão na lotação permanente

de Engenheiro de 2 cargos na Iotacão da Divisão de Obras e 8 cargos

do serviço do Patrimônio da União

e Delegacias e inclusão de 5 cargos

na lotação idêntica da Alfândega do
Rio de Janeiro e 5 cargos na lotação
idêntica da Alfândega. de Santos;
g) exclusão na lotação permanente
. de Contador de 10 cargos na lotação
da Contadoria Geral da República,
Ocntadorías seccionais e Sub-Contadorias Secciolli\,ÍS e inclusão de 5 cargos na lotação idêntica da Alfândega do Rio de Janeiro e 5 cargos
na lotação idêntica da Alfândega de

Santos;

.

exclusão na lotação suplementar de Técnico de Economia de 1
cargo na lotação da Contadoria Geral da República, Con tadorías Seccionais e Sub-Contadorias Seccionais
e- inclusão do mesmo na Alfândega.
do Rio de Janeiro;
i) exclusão -na lotação permanente
de Arquivista de 1 cargo na lotação
do Serviço de Estatística Econômica
e Financeira e íncluão do mesmo no
Conselho Superior de Tarifas;
j) exclusão na lotação permanente
de Arquivista de 1 cargo na lotação
do Serviço de Comunicações e inclu-·
são do mesmo na Alfândega do Rio
de Janeiro.
Art. 2Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de julho de
1959, 138Q da Independência e 71~ da
República..
h)

JUSCELINO KUBITSCHEK.

S.

Paes de Almeida

66

ATOS DO PODER

DEORETO N9 46.402 - DE 11
DE JULHO ·DE 19'59
Aprova o Regulamento do Departaménto Geral do Pessoal (DGP).

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Artigo 87, inciso I, da 'Constituiçáo,
decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento do Departamento Geral do
Pessoal (R-156) que com êste baixa,
assinado pelo Marechal R-I Henrique Baptista Duff1es Teixeira Lott,
Ministro de Estado dos Negócios da
Guerra,
Art. 2(l O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogados o Decreto número
22.030, de 7 de novembro de 1946
e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de julho de
1959; 1389 da Independêncio, e 710
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott
REGULAMENTO DO

DEPA:RTA-

. MENTO GERAL DO. PESSOAL
(D. G. P.)

ExECUTIVO

b) ao recrutamento e contrôle da
reserva do Exército;
C) à execução
dos encargos de
assistência social;
2) organizar, de acôrdo com diretrizes do Estado-Maior do EXército,
aprovadas pelo Ministro da Guerra,
planos de conjunto e estabelecer programas ou diretrizes conseqüentes,
visando:
a) ao enquadramento dos efetivos
do ExérCIto, na forma prescrita pelos
quadros de organização e distribuíção organizados pelo EME;
b) à movimentação do pessoal, tendo em vista as necessidades do Exército e as disposições em vigor;
C)
à colaboração no preparo da
mobilização, dentro
da esfera
'ias
suas atribuições;
d) ao coritrôle -das promoções de'
suntenentes e sargentos. e do provimento dos quadros especiais de
praças;
e) à matrícula de oficiais e praças
nos estabelecimentos de ensino;
3) superintender:
a) o planejamento relativo à incorporação e licenciamento anual dos
Contingentes necessários ao 'efetivo do

Exército-

z» o ' planejamento da selecão e
classificação do pessoal do Minis-

tério da Guerra;
TíTULO I
GENERALIDADES

Capítulo -I
Do Departamento e suas finalidades

Art. 19 O Departamento Gerai do
Pessoal (DGP) , diretamente subordinado ao Ministro da Guerra, íncumbe-se das atividades relativas ao
pessoal militar e civil, ao Serviço Militar e à Assistência Social do Mínístério da Guerra, tendo em vista
as necessidades da vida corrente do
Exército.,
Art. 2(l Ao Departamento Geral do
Pessoa.} compete:
1) orientar, coordenar e fiscalizar
as atividades das Diretorias subordinadas, nos assuntos relativos. à
administração dos militares da atíva
e da reserva, e dos civis lotados no
Ministério da Guerra, particularmente no que se refere;
Q)
à movimentação do pessoal e
registro de suas alterações;

o planejamento das

_

atividades
relacionadas com a Assistência Social;
4) aprovar os programas das atividades das Diretorias subordinadas;
5)
controlar a movimentação de
praças dos quadros especiais;
6)
aplicar os recursos financeiros
atribuídos ao Departamento;
7) tratar dos assuntos de estatística, na esfera de suas atividades;
8) movimentar:
a)
capitães (exceto os do Quadro
de Estado-Maior da Ativa - QEMA).
ofíciais subalternos e aspirantes a
oficial de todos os quadros, mediante
proposta da Diretoria do Pessoal da
Ativa (DPA);
b) subtenentes e l(ls sargentos promovidos, exceto os dos quadros especiais;
,
c) praças, entre as zonas de Exército, exceto as dos quadros especiais;
e, mediante -proposta das. Diretor~as
de Serviço, as do respectivo ServIço
que não pertençam aos Quadros es..:.
pecíais;
c)

'Aros DO PPDER ExECUTIVO

9)' efetuar as promoções às graduaçôes de subtenente e lt:l sargento;
10) publicar atos da Presidência da.
República, do Ministro da Gue:rra, do
próprio Depa~tamento, e outros que,
por sua natureza, interessem à administração do pessoal do Ministério
da Guerra;
11) promover a publicação dos almanaques do pessoal da ativa e da.

reserva;
12) organizar e promover a publicação do almanaque do pessoal civil
lotado no Ministério da Guerra;
13) solucionar, dentro, da legislação vigente, as questões de caráter
geral e individual referentes aos militares e civis lotados no Ministério
da Guerra, particularmente as relativas aos seus direitos _e deveres;
14)
apresentar ao Ministro da
Guerra a proposta dos recursos ~i
nanceiros destinados ' ao Departamento;
15) propor ao Ministro da Guerra
a movimentação dos oficiais superi ores, exceto para as funções de Estado-Maior.

TíTULO

n

Capítulo li

Art. 3~ O Departamento Geral do
Pessoal compreende:

Chefia;

2) 4 (quatro) Divisões.
Art. 49 São diretamente subordi-

nadas ao DGP:
1) Diretoria do Pessoal da Ativa;
2) Diretoria do Serviço Militar;
3) Diretoria de Assistência Social.

m

Da Organização Pormenorizada

Art. 59 A Chefia do DGP compreende:
1) Chefe;
2) Gabinete.
Art. 69 O Gabinete compreende:
Chefia;
2) la ~ão (S/1)
DGP;
1)

-

blicas:

Art. 79 As Divisões denominam-se:
1) 1~ Divisão (D/1) , Pessoal;
2) 2?- Divísâo- (D/2), Assístêncía:

3) Divisão Administrativa;
4) Divisão do Pessoal Civil do Mi-'
nístérío da Guerra.
Art. 89 A Divisão Administrativa,

compreende:
1)

-

Chefia;

2)

Tesouraria;
Almoxarifado.
Art. 9Çl Em função da disponibilidade em pessoal, o Chefe do Departamento poderá desdobrar as Divisões,
em Seções, de forma a melhor aten-'
der à distribuição de seus encargos;
3)

TíTULO IH
ATRIBUIÇÕES

Capitulo IV
I - Do Gabinete
Art. 10. Ao Gabinete compete:

Da Organização Geral

Capitulo

3) 21.\ Seção (8/2) - Expediente
Serviços Auxiliares;
4) 3f!. Seção (S/3) Relações Pú-

Das Atribuiç":Z3 orgânicas.

ORGANIZAÇÃO

1)

-

6'í

Pessoal do

1) tratar dos assuntos do pessoal
militar e civil do Departamento;
2) preparar o expediente que não
fôr privativo das Divisões e submetê10 à apreciação do' Chefe do Departamento;'
,
3) receber, ,protocolar, distribuir,
expedir ou arquivar tõda a corres. pendência do Departamento4) organizar e publicar os boletins:
do Departamento;
5) organizar e manter atualizado o.
Histórico do Departamento;
6) manter a Biblioteca do Departamento;
7) encarregar-se das Relações Pú-,
blicas;
,8)
executar os trabalhos que lhe'
forem atribuídos pelo Chefe do Departamento.

Art.

11
Das DivisÕE:ls
11. A 1{\ Dívísão (Pessoal)

compete;
1) estudar todos os problemas que
dizem respeito ao Serviço Militar ;
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2) manter atualiza os os quae-'~-: de
efetivos;
3) regular a movimentação do
pessoal;

4) controlar as promoções dos subtenentes e sargentos, e o provimento
dos quadros especiais de praças;
5) estudar e pn_~~~' a documentação
referente às promoções de subtenentes
e primeiros sargentos e submetê-las
à apreciação do Chefe do Departamento.
Art. 12. A 2ª' Divisão (Assistência)
compete:
1) estudar todos os problemas concernentes à Assistêncial Social;
2) estudar tôdas as questões relativas a Direitos, Deveres e Amparos
conced.cos ao pessoal militar da Ativa,
da Reserva e Reformados do Exército;
3) preparar e manter atualizados os
dados estatísticos necessários ao Departamento. '
Art. 13. A Divisão Administrativa
compete:
1) superintender as questões relatívas à Administração dos fundos, de
acôrdo com as instruções e regulamentos vigentes;
2) organizar e manter em ordem e
em dia a carga geral do material permanente;
, 3) manter o registro do material de
consumo e sua distribuição;
4) preparar, nos têrmos da legislação vigente, os processos administrativos para aquisição e conservação do
material a cargo da UA;
5) organizar as propostas dos quantitativos destinados anualmente à UA
e, depois de aprovadas pelo agente Diretor, remetê-Ias a COSEF;
6) prever e prover o numerário para
tõdasas necessidades da DA, mantendo em ordem e e dia todos os regístros de pagamento do pessoal e material'
7) ;edig-ir notas sôbre os assuntos de
sua gestão, que devam ser publicados
em boletim;
8) fornecer ao Gabinete notas para
os relatórios Anuais;
9) encarregar-se do transporte do
pessoal e do material do Departamento,
Art, 14. A Divisão do Pessoal Civil
(U Ministério da Guerra compete:
1) executar, orientar e fiscalizar a
aplicação da legislação do Pesscal
Civil;

EXECUTIVO

2) estudar as questões de caráter
'individual 'e propor a adonormas gerais de serviço, relacíonadas com o pessoal eívíl:
3) redigir notas relativas ~ Divisão para o Boletim do Departamento ;
4) propor a movimentação do pessoal civil;
5)
encarregar-se do registro -das
alterações do pessoal civil;
6) organizar o almanaque do Pessoal C'ivil.

g~ral e
ça~ de

Capítulo V
'Das A trünüçõee Funcionais'

Art.

I - Do Chefe do DGP
15. Compete ao Chefe

do

Departamento:
1) dirigir e orientar os trabalhos
do Departamento;
.
2) orientar, coordenar e fiscalizar
as atividades das Diretorias subordinadas;
3) assegurar as ligações de Chefia entre o Departamento e os demais órgãos de direção do Exército;
4) tomar parte nas sessões do Alto
comando do Exército, presididas pelo
Ministro da Guerra;
,
5) estudar e opinar sôbre as medidas e problemas, propostos pelas
Diretorias subordinadas; que tenham
de ser submetidas à apreciaçâo dos
demais órgãos de direção do Exército;
6) dar conhecimento .ao EstadoMaior do Exército dos planos e instruções, elaborados em decorrência
de diretrizes dêsse órgão, aprovadas
pelo Ministro da Guerra;
7) remeter ao Ministro da Guerra, nos prazos que forem fixados. os
Relatórios Anuais das atividades do
Departamento;
8) administrar o material e gerir
os créditos atribuídos ao Departamento;
9) aprovar o Regimento Interno do
Departamento.
II - Do Chefe do. Gabinete
Art. 16. Compete, ao Chefe do
Gabinete:
1) dirigir os trabalhos do Gabinete e coordenar os das suas Seções;
,2) submeter à consideração do
Chefe do Departamento os documen..
tos elaborados, pelo Gabinete;
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3) ter a seu cargo a guarda dos
documentos da Chefia do Departamento de caráter sigiloso, ou designar, para isso. um oficial do Gabinete;
4) regular as Relações Públicas do·
Departamento; .
5) opinar sôbre as propostas -para
fixação de efetivos, em tempo de
paz, dos órgãos do Departamento;
_6) tratar das - questões referentes
ao pessoal da Repartição;
7) orientar a organização do Histórico do Departamento;
8) orientar a elaboração dos Relatórios Anuais das atividades do Departamen to.

rn -

Dos Chefes de Divisão

Compete aos Chefes de
Divisão:
1) dirigir e orientar as atividades
da Divisão;
2) submeter diretamente à apreciação do Chefe do Departamento a
documentação, devidamente instruida sôbre as questões afetas à Divisão;
3) apresentar Os dados para os
Relatórios Anuais.
Art.

IV -

17.

Do Chefe da Divisão Administrativa

Art. 18. Ao Chefe - da DIvisão
Administrativa - competem as funções regulamentares de Fiscal Administrativo.
TITULO IV
OUTRAS DISPOSIÇÕES

capítulo VIl
Das substituições

Art. 22. As substituições temporárias no DGP obedecerão às seguintes
normas:
1)
Chefe do Departamento, pelo
General mais -antigo, dentre os de
maior pôsto das Diretorias subordinadas; quando o Chefe do DGP se
deslocar a serviço no território nacional ou se afastar por qualquer motivo por prazo provável inferior a dez
dias. o mais antigo dentre' os ofi-ciais, do Departamento, responderá
pelo expediente;
2) Chefe do Gabinete ou de Divisão,
pelo oficial mais antigo do Gabinete
ou da Divisão. respeitadas, nas substítuíções normais, as condições privativas de Quadro, Arma ou Serviço;
nas substituições eventuais o oficial
mais antigo do Gabinete ou -da Divisão responderá pelo expediente.
Capitulo VIII
Prescrições diversas

Art. 23: As atribuições disciplinares do Chefe do DGP são equivalentes às previstas no RDE. ítem 2 do
Art. 37, para o Chefe do EME.
Art. 24.. O Chefe do Gabinete e os
de Divisão, para efeito de disciplina
e justiça, têm atribuições equívalen..
tes às de comandante de unidade.
Art. 25, Em complemento às prescrições contidas neste Regulamento o
Departamento elaborará o seu regimento interno.
Rio de Janeiro. 11 de julho de 195-9.
II enrique Lott.

Capítulo VI

íNDICE GERAL

Das Diretorias Subordinadas

Titulo I
Generalidades
Capitulo I
Do Departamento e suas finalidades: Arts. 19 e 2<:>.

Art. 19. A Diretoria do Pessoal
da Ativa (DPA) incumbe-se da movímentação do pessoal militar, bem
como do registro de alterações de todos os oficiais e praças .-Art. 20. A Diretoria do Serviço Militar (DSM) incumbe-se dos assuntos
relacionados com o recrutamento e a
reserva do Exército.
Art. 21. A -Diretoria de Assistência
Social (DAS) íncumbe-se dos assuntos relativos à assistência e à previ..
dêncía sociais para o pessoal do Ministério da Guerra, inclusive assísténcía religiosa.

Título II

Organização
Capitulo II
Da Organização Geral; Arts. 39 e 49 •
Capítulo III
Da Organização Pormenorizada.: Artigos 59 ao 99 •
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Título nr
Atribuições

Capítulo IV
Das atribuições Orgânicas: Arts. 10
ao 14.
Capitulo V
Das Atribuições Funcionais: Artigos 15 ao 18.
Título IV
Outras disposições
Capítulo VI
Das Diretorias Subordinadas: Artigos 19 ao 21Capítulo VII

Das Substituições: Art. 22.
Capítulo VIII

Do Gabinete
Atribuições. art .. 16.
Atribuições disciplinares,

art ,

24.

De Divisão
Atribuições, art. 17.
Atribuições disciplinares, art.

24.

Chefia

Do DGP

Organização, art. 59.
Departamento

Geral do

Diretorias' Suborãinat.las

DAS
Atribuições, art. 21.

Prescrições Diversas: Arts. 23 ao 25.

DPA

Atríbuíções, art
íNDICES DOS ASSUNTOS
Administrativa'

Assietência
Divisão de
Atribuições, art.

(Dj2)-

12 ~

Gabinete

Organização, art. 6º •
Atribuições do Chefe, art. :6.
Atribuições orgânicas, art. 10.
Estatística

Divisão
tigo 12.

Atribuições

Disciplinares, arts. 23 a 24.
Funcionais, arts. 15 a 2.8.
Orgânicas, arts. 10 a 13.
Do Chefe do DGP, art. 15.
Do Chefe do Gabinete, art. ;.6.
Dos Chefes de Divisão, art. 17.
Do Chefe da Divisão Administrativa, are. 18.
Do DGP, arts. 19 e 29 .
Do Gabinete, art. 10.
Da 1:]0 Divisão, art. 1l.
Da 21.\ Divisão, art. 12.
Da Divisão Administrativa, art. 13.
Da Divisão do pessoal oívil, artigo 14.

Atribuições, art. 15.
Atribuições disciplinares, ,U't. 23.

(Dj2)

---:-

Atribuições, ar.-

Organização Geral

Do DGP, arts.

39

e 4l?

Pormenorizaàa

Da Chefia do DGP, art. 5Q •
Do Gabinete, art. 69 •
Das Di vísões, art. 79 •
Prescrições Diversas

Atribuições disciplinares do Chefe
do DGP, art. 23.
Atribuições disciplinares dos Chefes
de Seção e do Chefe do Gabinete,
art. 24.
.
Regimento Interno, art. 25.
Substituições

Chefes

Do DGP

19.

DSM'
Atribuições, art. 20.

Divisão
Atribuições orgânicas, art. 13.
Atribuições funcionais, art. 18.

Pessoal

Atribuições do Chefe, art. 15.
Atribuições orgânicas, arts. 10 a 13.
Organização Geral, arts. 39 a 49.
Organização pormenorizada, artigos 59 ao 99 .

Do Chefe do DGP, art.

mero

22 (nú-

1).

Do Chefe do Gabinete e de Di-

vísão, art. 22 (n 9 2).
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DECRETO
DE

N9 46.403 DE
JULHO DE 1959

de Subsistência os demais órgãos
e unidades Administrativas de
Subsistência" .
"Art. 18 ...
Parágrafo único. Os Entrepostos Centrais de Subsistência incumbem-se da aquisição de víveres e forragens em ,grande
quantidade e são instaladas nas
zonas produtoras, distantes da
sede do Estabelecimento. nos pontos obrigatórios de transbordo das
rêdes ferroviárias, ou aínca, em
localidades onde naja conveniência na concentração de abastecimentos" .

11 .

Altera os arts. 49 e 18 do Regula. mento da Diretoria de Subsietêncui,
aprovado - pelo Decreto n9 'i5 . ':t76,
de 26 de fevereiro de 1959.

O Presidente da Repúblic:1, usando
da atribuição que lhe cont-ere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica alterado, pela forma
que se segue, o Regulamento da Diretoria de subsistência, aprovado pelo
Decreto n'? 45.476, de 26 de fevereiro de 1959:
"Art. 49 São diretamente subordinados à Diretoria- de Subsistência:
- o Estabelecimento Central
de Subsistência (ECS);
, -·.)s Entrepostos Centraís de
Subsistência.
Parágrafo único. São têcnicamente subordinados à Diretoria

DEqRETo N<? 46·.404 -

Art. 2Q :F.:ste Decreto entra em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em c-mtràrío,
Rio de Janeiro, 11 de julho de 1959;
1389 da Independência e 719 da Repu,blica.
. JUSCELINO KUBITSCHEK.'

Henrique Latt.

DE

13

DE JULHO DE

1959

Autoriza a liberação de creaito contido no Plano de Economia
para aplica: em obras de instalações da Marinha, em Bmsília.

O Presidente da República, usando da atribuiçâo que lhe comere o
art. 87. inciso I. da Constituição, decreta:
Art, llJ Fica autorizada a liberação no Plano de Economia do Ministeria da Marinha, com apoio no inciso II do art. 39 do Decreto n Q 45.363,
de 29-1-59, das seguintes parcelas, no montante de setenta' milhões' de
cruzeiros ccrs 7ü. 000.000,00), que se) destinam à aplicação nas obras.
aquísíções e serviços relativos a instalações -do referido Ministério, em
Brasília, consideradas de relevante ínterêsse público:

MINIsnRIO DA MARINHA
VERBA

Consigo 1.3.00 -

S/C 1.3.10 -

1. 0.00 -

CUSTEIO

Material de Consumo, etc.

Matérias primas, etc.
Secretaria Geral da Marinha
:.
Consuj, 1.4.00 - Material Permanente

'(}1)

S/C 1.4.05 -

Materiais e acessórios, etc.
Secretaria Geral da Marinha..........
Mobiliário em geral
01) Secretaria Geral da Marinha
.,
(1)

S/C 1.4.12 -

VERBA

4. O. 00 -

S/C 4.1. 03 -

2.000.000;00
3.000.000,00

INVESTIM.ENTO

Consiq: 4.1.00 -

S/C' 4.1.01 -

10. O()(). 000,00

Obra

Estudos e projetos
01) Secretaria Geral da Marinha..........
Prosseguimento e conclusão de obras
3) Diversos. .

2.000.000,00
25.000.000.00
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Consigo 4.2. O()

S/C 4. 2 ~ 01 -

-

Equipamentos e Instalações

Máquinas, etc ,
01) Secretaria Geral da Marinha

.

28. OOD. 000,00
70. 000 . 000,00

Art. 2 11 O Ministério da Fazenda promoverá as providências necessárias

à Iíberação das parcelas a que 'se refere o artigo anterior.
Art 39 11:ste decreto entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário
.

Ri/) de'- Janeiro, em 13 de julho de 1959; 1389 da Independência e 71<:'
da Republica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do Paco Mattoso Maia.
S. Paes àe Almeida.

DECRETO

N9 46.405 DE
JULHO DE 1959

13

DE

Altera a lotação do Ministério da ViaÇão e Obras Públicas,
O Presidente da República, em
cumprimento ao Disposto no art. 15,
§ 49 , da, Lei nv 3.115, de 16 de março
de 19'57,
De .acõrâo com o art. 69 do Decreto
nlJ 43.549. de 10 de abril de 19s9, e
. Usando da atribuição que Lhe confere o art. 87, item I, da Constituição, decreta:

Art. 1Q Fica lotada na Divisao do
.Pessoal do Departamento de Adminístraçao do Minísterio. da Viação e
Obras Públicas a servidora Isaura
Magalhães Cardoso, telefonista, referência 17•. da rabela Numérica Especial de Extranumerarios-mensalistas
da Estrada de Ferro Central do Piauí,
cedida a Rêde Ferroviária F'ederal Sociedade Anônima,
Art. 2° Os salários e quaisquer vantagens a que tiver direito a servidora Lotada por êste decreto continuarão a ser pagos pela Rêde {l~erroviàJ'ia
Federa! Sociedade Anônima, enquanto
o órgão em que fica lotada não dispuser de dotação orçamentária suficiente.
Art. 39 A Rêde Ferroviária Federal
Sociedade Anônima, contabilizara. díscrimmadamente, as importâncias pagas a servidora a que se refere êste
decreto. lançando-as à conta da üníâo,
para liquidação mediante abertura de
crédito especial, cuja iniciativa lhe é
reservada.
Art. 49 O Ministério da Viação e
Obras Públicas promovera oportunamente a inclusa o na proposta or~.a-

. mentáría das dotações suficientes ao
pagamento dos salários e vantagens da
servidora lotada por êste decreto.
Art. 5<;1 11::ste decreto entrará em vi, gOl' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro,' em 13 de julho de
19f19: 138<;1 da Independência e 71Çl da
oPoública.
JUSCELINo

KUBITSCHEK.

Lúcio' Meira.

DECRETO NQ 46.4(}6
JULHO DE

DE

13

DE

1959

Estabelece normas tendentes a acelera? a complementação das obras de
construção ferroviária -e dá outras

providências.

o Presidente da República, usando
das atríbuíçõcs que lhe confere o artigo H7. n Q 1, da Constituição Federal,
e tendo em vista o que expôs o Departamento Nacional de Estradas de
Ferro. no processo nO 15.167, de 1959,
do Ministério da Vi.ação e Obras Públicas. sobre a. necessidade de prossezuimento, sem solução de continuidade. dos serviços de construção fer.rovtária, o que exige uma 'símpuncacão nas normas administrativas a que
estão sujeitos os órgãos encarregados
de sua execucào, decreta:
Art. 19 Os serviços de construção
ferroviária, sob a responsabilidade do
Departamento Nacional de Estradas
de Peno. serão submetido a concorrência pública, nas bases estabelecidas neste artigo.
§ la Os serviços de terraplenagem
e obras de arte correntes serão adju-
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dic:ados por meio de redução ou acréscimo percentual sõbre todos os Itens
das tabelas de preços do Departamento Nacional de' Estradas de F~rro,
para o trecho em concorrência, ou mediante preço unitário médio.
.
§ 29 Os edifícios, linhas telegráfíeas, cercas, assentamento..da via e
outros serviços não específícados serão adjudicados por preço globaL
§ 39 As obras de arte especiais obedecerão, na concorrência. a normas a
.serem expedidas pelo Ministro da Víacão e, Obras Públicas, atendendo às
peculiaridades de cada obra.
Art. 29 Aos atuais empreiteiros, do
Departamento Nacional de Estradas
'de Ferr,o, em cujos trechos contratados houver volume real de terraplenagem superior ao' volume contratado)
poderá' ser adjudicado, de aeôrdo com
o art. 51; letra a. do Decreto n Q 4. 53'Ô,
de 2'3 de janeiro de 1922 (Código' de
Contabilidade da Uniã,o), mediante as
mesmas condições dos contratos primitivos, o volume restante estritamente para a conclusão da obra. desde que
não excedente de 20D.OOü m3 (duzentos mil metros cúbicos) de terraplenagem.
Parágrafo único. A relação dos em. preiteiros, com os correspondentes volumes adicionais a que se refere êste
ar tifJ;o, deverá ser aprovada pelo Ministro de Estado, dentro do prazo de.
30 (trinta) dias, mediante proposta
justificada do Departamento Nacional
de Estradas de Ferro.
Art. 39 Sempre que, a juízo do Ministro da Viaçã,o e Obras públicas,'
'convier ao Interesse dos servíços. os
atuais empreiteiros do Departamento
Nacional de E'stradas de Ferro, que
não tenham ainda escavado o volume
estabelecido em" seus contratos, poderâo ter os mesmos sucessivamente
prorrogados ou renovados, até realizarem o 'volume fixado nos contratos
primitivos e seus aditivos.
Art. 49 O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Ficam revogados os Decretos ns. 38.668, de 26 de janeiro de
1956, 42.215, de 2 de setembro de 1957,
e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 13 de julho de
I3S\> da Independência e 7lQ da.
República.
1959;

JUScELINO KUBITSCtIEK

Lúcio Meira.

S. Paes de Almeida.

DECRETO

N. ~ 46.407 DE 13
JULHO DE 1959

DE

Concede à Emprêsa de Navegação
"Brasília" Ltda. autorização para
funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei TI. Q 21.724,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo' único. É concedida à' Emprêsa de Navegação "Brasília" Ltda.,
com sede na cidade do Rio de Ja·
neiro,
autorização para funcionar
como emprêsa de navegação de cabotagem, com O capital de ors .....
lO.OOO .()OO,OO (dez milhões de cruzeiros) , dividido em 1,(lOi) (mil) cotas
do valor unitário de Cr$ 10. O<QO,OO
(dez \ mil Cruzeiros), pertencentes a
9 (nove). cotistas, cidadãos brasileiros natos, conforme contrato social
firmado a 25 de março de 1959, cnrígundo-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Rio de Janeiro, 13 _ de julho de
19M, 138(1 da Independência. e 71 Çl
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRE:I'O N. Q 46.408

nE 13

DE JULHO DE 1959

Concede 'à Emprêsa de Navegaçáo e
. Pesca Vieira Limitada autorização
'para continuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem. r

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o. artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n. I! 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Emprêsa de Navegação e Pesca Vieira
Limitada. com sede na cidade de
Santos, Estado de' São Paulo. autorizada a funcionar como emprêsa de
navegação ,de cabotagem, pelo Decreto n. 9 44.401, de 28 de agôsto de
1958, autorização para continuar a
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funcionar com o capital social ele-o
vado de Cr$ 6.000 -000,00 <seis milhões de cruzeiros) para
.
Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), dividido em 8.000 (oito mil)
cotas do valor de Cr$ 1. OOO,DO (hum
mil cruzeiros), cada uma, mediante.
instrumento particular firmado a 20
de novembro de 1958, obrigando-se ~
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos, em
vigor, ou. que venham a vigorar,
sôbre o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, em 13 de julho. de
138. ÇI da Independência e 7'1. (I
da República.
1959;

Jusc..'ELrNO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N. Ç> 46. 4C9 DE JULHO DE 1959

DE

venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Rio de Janeiro, em 13 de julho de
1959; 138. 9 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N9 46.410 -

DE

13

DE JULHO

DE 1959

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da The Northern Ass1.\rance Company Limiteâ,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:

13

Concede à sociedade P. P. Testine
& Cia. Limitada, autorização para
funcionar como emprêsa de navegaçáo de cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade P. P. Testini & Cia. Limitada, com sede na cidade de Santos,
Estado de São Paulo, autorização
para funcionar como empresa de navegação de cabotagem, com o contrato de constituição social e alteração
aditiva que apresentou, por meio de
instrumentos particulares, firmados
a 20 de agôsto de 1958 e 5 de março
de 1959, respectivamente e com o capital destinado às suas operações comerciais estimado em
.
Cr$ 1. 000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), dividido em 1.000 (mil)
cotas do valor unitário de
.
Cr$ 1.0GO,OD ' (hum mil cruzeiros) •
pertencendo mais de 60 % (sessenta
por cento) a cotistas, cidadãos brasileiros natos, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que

Art. lI? Picam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
The Northern Assura ~ Company
Limited, com sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcional; pelo
Decreto nv 3.811, de 13 de março de
1867, conforme deliberações das Assembléias Gerais Extraordinárias reali- .das em 2'7 de maio de 19'53. 22 de
janeiro·e 6 de junho de 195'7 e ainda
pela de 6 de junho de 1958."
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita àS leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle decreto.
Rio de Janeiro, 13 de julho de lS59.
1389 da tndependêncía e 7l o da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO NI? 46.411 JULHO DE

DE

13

DE

1959

Revoga o Decreto que concedeu it
Sociedade Lentheric, Incorporateà
autorização para' iuncionar na República.

Ainda não foi publicado no Diário
O[icitü por falta de pagamento.
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.DECRETO

NQ

46.412

DE

13 DE

JULHO DE 1959

Concede à Companhia Anchieta de
Seguros Gerais autorização para
funcionar e aprova os seus Estatutos.

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

75

milhão e quinhentos mil cruzeiros)
para Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de cruzeiros), da The London Assurance, com sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar no Pais
pelo Decreto n 9 14.548, de 16 de dezembro de 1920, conforme resoluções
tomadas por sua Diretoria, em . reunião realizada em 7 de janeiro do corrente ano.
Art. 29 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar. sôbre o objeto da autorização
a que alude aquele Decreto .
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1959;
1389 da Independência e 71 9 da República.
-

Art. 19 Fica autorizada a funcionar
.em operações de seguros e resseguros
dos ramos elementares, a que se refere o art. 40, nv 1, do Decreto-lei
n Q 2.063, de 7 de março de 1940, a
Companhia 'Anchieta de Seguros
Gerais, com sede na Capital do EsJUSCELll~O KUBITSCHEK
tado de São Paulo, representada por
.seus incorporadores e constituída por
Fernando Nóbrega
Escritura Pública, de 5 de maio do corrente ano, lavrada no 119 Tabelião da '
Capital do mesmo Estado, ratificada
pela de 4 de junho do ano em curso,
DECRETO N.9 46.414 - DE 13 DE
'bem como aprovados os Estatutos adoJULHO DE 1959
tados pelos subscritores do seu ca.pítal ,
Art. 29 A Sociedade ficará integralAprova alterações introduzidas no'!
mente sujeita às leis e regulamentos
Estatutos da Companhia União de
vigentes, ou que venham a Vigorar,
Seguros Gerais:
sõbre o objeto da autorização a que
alude o presente Decreto.
a Presidente da República, usando
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1959;
da atribuição que lhe confere o artigo
1389 àa Independência e 719 da República.
87. inciso I, da Constituição, e nos
térmos do Decreto-lei n.'? 2.063, de 7
JUSCELINO KUBITSCHEk.
de. março de 1940, decreta:
Fernando Nobrega
Art. 1.9. Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia União de Seguros Gerais,
com sede em Pôrto Alegre, Estado do
DECRETO Nº 46.413 DE 13 DE JULHO
Rio Grande do Sul, autorizada a funcionar pelo Decreto n,v 14.266. de 21
DE 1959
de julho de 1920, conforme deliberação da Assembléia Geral ExtraordiAprova alterações introtiueiâas nos
nária realizada em 19 de março do
Estatutos, inclusive aumento do cacorrente ano.
pital de responsabilidade da
London Assurance.

The

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n'? 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
. Art. 1Q Ficam aprovadas as alterações íntroduzídas nos Estatutos, inclusive aumento do capital de responaahilídade de Cr$ 1.500.000,00 (um

Art. 2.9. A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
VIgorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1959;
138.9 da Independência c 71.9 da. República.
JUSCELINO KUBITSCHiX.

Fernando Nóbrega.

Aros
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DE
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13

DE

Autoriza o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
a
toma?'
ações da Companhia Hidro-Elétrica
do São Francisco, a conta do Fundo
Federal de Eletrificação.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigc 87, I, da Constituição, e tendo em
vista o artigo 79 da Lei n s, 2. 994) de
8 de novembro de 1956, decreta:
Art. 19 Dos recursos integrantes do
Fundo Federal de Eletrificação, criado
pela Lei nv 2.308, de 31 de agõsto de
1954, ficam vinculados ao Plano de
Eletrificaçãu do Nordeste, pl!'lhorado
pela CHE8F em coianoração com o
CODENO, e por êste aprovado, o
montante de o-s 5.700.000.000,00
(cinco bilhões e setecentos milhões de
cruzeírosi .
Art. 29 Fica o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico <B. N.
D. 'E ), com, agente da União, autorizado a subscrever ações da Companhia Hidro- Elétrica do São Francisco
(CHESF). no Iímite indicado no artigo -mtertor .

ExECUTIVO

DECRETO Nº 46.416 JULHO DE 1959

ereta:
Art. 1Q Fica transferida com o respectívc ocupante Maria Cecília Vas~
concellos 'Cordeiro de Mello, uma fun';::1(,

de Redator Auxiliar referência 23-

da Tabela única de Extranumerário
Menss hsta - Parte Suplementar do
. :Ylm..s terío da Justiça e Negócios Interrores para 'Idêntica tabela e parte
d( MJnistério da Fazenda.
Art .. 29 l!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
.em contrário.
RIO de Janeiro, em 13 de julho de
1959; 1389 da independência e 719 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Cyrillo Júnior.

cursos decorrentes
da
ações de que trata êste artigo será
acertado entre o BNDE, a CHE8F e.
o COD"JilNO.

1960
196...
1962
1963
1964

1965

••••••••

4

.

400 .000.000.00
800 .000. 000,00
850 . 000. 000,00
1.150.000.000,00
1. 190. 00"0 .000,00
940.000.000.00
370.000.000,00

Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 13 de julho de
1959; 138(l da Independência e 71Q da
República.
. JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.
Mário Meneghetti.

DE:

o Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo 87, item I, da oonstítuíção, de ..

dos retomada de

1959

13

Transfere sem aumento de despesa;
'função da Tabela única de Extranumerário Mensalista do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, para iâéntica tabela do Ministério da
Fazenda.

§ 1Q O plano de aplicação

§ 29 O esquema de integralização
das ações a serem subscritas na forma dêste artigo será:
Cr$

DE

S. Paes de Almeida.

DECRETO NQ 46.417 JULHO DE 1959

DE

13

DE"

Dá nova redação ao art. 19 do Decreto n» 46.124, de 26 de maio de
1959.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.° O art. 19 do Decreto

.11Ú-

mero 46.124, de 26 de maio de 1959
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19. Êste decreto entrará em
vigor no dia 19 de outubro de 1959,
revogadas as dísposíçôes em centrário" .
Rio de Janeiro, :3 de julho de 1959;
13B.~ da Independência e 71.° da República.

.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N9 46.418 JULHO DE 1959

DE

14

DE

..Jiprova o Regulamento para ~ Diretoria de Engenharia da Marinha.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição,
"-decreta:
Art. 19. Fica aprovado o ReguIa'menta da Díretoría de Engenharia da
Marinha, que a êste acompanha, as-sinado pelo Ministro de Estado àa
Marinha.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cóntràrío,
Rio de Janeiro, 14 de julho de 1959.
1381? da Independência e 71 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso J1Jai.a
R,EGULAMENTO PARA A DffiETO-

RIA DE ENGENHARIA DA
MARINHA
CAPITULO I

Dos iins
Art. 19. A Diretoria de Engenharia da Marinha (DEM) é" {J órgão que
tem por finalidade administrar as atividades relativas à construção, obtenção, manutenção e reparos do materíal flutuante e, dos estabelecimentos

da .ME.
Art. 29. Para consecução de suá
finalidade cabe específicamente à D.
E. M.:
I - o planejamento das suas atividades;
TI a superintendência de tôdas
as atividades relacionadas com a elaboração de projetos, estudos e orçamentos para construção e alteração
, do material flutuante e dos estabelecimentos da MB;
fi a aquisição de estruturas.
caldeiras, máquinas, motores, equipamentos, ínstalaçôes, aparelhos, instrumentos e materiais de construção nav;al e civil, dora em diante denominados abrevíadamente "material técnico", que não forem especificamente
da competência de outras Diretor18,s;
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IV ' - a superintendência do desenvolvimento de estudos e pesquisas ne
assuntos correlatos com suas atividades;
V o preparo de especificações,
normas e instruções técnicas;
. V~ --:- o estímulo à produção pela
índústría nacional do material técnico que interesse à MB·
VII - o coritrôle de 'alterações propostas em Instalações de navios, arsena.Is.. bases e estabelecimentos que
modífíquem sensívelmente suas carao~e~isticas, cabendo-lhe aprovar, reJeItar ou alterar os estudos que lhe
forem submetidos;
.
VIII - o contrôle da execução de
obras de alteração e modernizacão em
navios da MB e demais material flutuante, assim como em edificios e
estruturas da ME;
IX - a emissão de pareceres sobre
assuntos de sua competência;
X - a determinação de diretrizes
e instruções, para efeito de unificação da doutrina de engenharia a todos os engenheiros navais que estiverem no desempenho -íe funções ~m
outros órgãos do Govêrno ou em entidades privativas, como representantes ou delegados da MB, nos, assuntOF de competência da DEM;
XI - o contrôle de administração
dos estabelecimentos navais com responsabilidade na execução de tarefas
atinentes ao, serviço de construção.
modernização, alteração e reparos de
navios e demais material flutuante,
assim como de edifícios e estruturas
da MB;

h."11 - o controle técnico de tôdas
as atividades atinentes aos' servicos
designados no inciso XII.
~
Art. 39. A DEM é subordinada:
I - ao Ministro da Marinha, quanto às diretivas gerais;
TI - ao Chefe do Estado Maior da
Armada, quanto ao Comando Militar
e eontrôle de ccordenacâo ,
lU - ao Secretário Geral da Màrinha, quanto ao controle da adminístração.
Art.

4.0

A DEM exercerá o eon-

trôle de administraçâo sôbre os estabelecimentos navais que, por disposição regulamentar ou' por ordem
do Ministro da Marinha, lhe forem
subordinados para aquêle fim, incluindo-se entre êsses espeetfícamente os
de seguintes tipos:
.
I - arsenais;

78
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'H - Fábricas de material de construção navai e civil;
lU - laboratórios de provas e pes-

V - Departamento de Administra-,
ção(DE-25) .
Parágrafo UUlCO. A Sub-diretoria
de Engenharia Civil dispõe ainda de.
uma Secretaria diretamente subordinada ao Diretor de Engenharia oívü.
Art. 8.° Os Conselhos, os Departamentos, os Gabinetes e as Secretarias terão sua constituiçã·o prevista uo Regimento Interno.
Art. 9." O Diretor-Geral de E.'1genharia designará as Comissões que
Julgar necessárias ao estudo de problemas especiais cue interessem ao
Serviço de Engenharia, requisitando,
para êsse fim, oficiais e servidores
civis dos Estabelecimentos sob seu.
contrôle de administração.

quísas ,

CAPíTULO l i
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 5.l) Os. serviços a cargo da
são executados por meio de .ima
Diretoria Geral (DE-Dl), um Conselho de Planejamento (DE-(}2) e um
Gabinete (DE-03), através de duas
Subdiretorias, a saber:
I Subdiretoria de Engenharia
Naval (DE-lO); e
II - Subdiretoria de Engenharia
Civil (DE-20).
Parágrafo úníco. A DElVI dispõe
ainda de uma Secretaria Geral diretamente subordinada ao Diretor
Geral.
Art. 6.° Os serviços a cargo da
Subdiretoria de' Engenharia Naval
(DE-lO) são executados por uma· Diretoria, um Conselho '\d.ministrativo
(DE-17)
e um Gabinete (DE-18)
através de seis Departamentos a saber:
DEM

CAPíTULO UI
DO PESSOAL

I - Departamento de Navios ....
(IJE-l1) :
II - Departamento de Construção
Naval (DE-12);
III - Departamento de Máquínas
(DE-13) ;
IV - Departamento de Eletricidade (DE-14);
V - Departamento de Administração (DE-15); e
.
VI - Departamento do Material
(DE-16) .
Parágrafo único. A Sub<1iretoria de
Engenharia Naval dispõe ainda de
uma. Secretaria diretamente subordinada ao Diretor de Engenharia Na-

val
Art. 7.0 Os trabalhos a cargo da
Subdiretoria de Engenharia Civil
(DE-20) são executados por uma Diretoria, um Conselho Administrativo
,(DE-26) e um
Gabinete. (DE-27),
através de cinco Departamentos:
I - Departamento de Estabeleci~
maentos (I>E-21);
II -. Departamento de Obras Civis
(DE-22) ;
lI! -

Departamento de Obras nda-

rítímas e Hidráulicas (DE-23);

IV - Departamento de Instalações
e EqUipamentos (DE-24); e

I

ATt. 10. A DEM dispõe do seguírite pessoal:
I - um (1) Diretor-Geral de Engenharia (DGE), Vice-Almirante .En.genheirn Naval, do serviço ativo;
II dois (2) Diretores, respectívamente para as Sudiretorias .íe Engenharia Naval e de Engenharia Civil, Contra-Almirantes Engenheiros
Navais, do serviço ativo;
IH - nove (9) Chefes de Departamentos: (Construção Naval, Navíos,
Máquinas,
Eletricidade,
Materia.l.
Obras Civis, Obras Hidráulicas, Estabelecimentos e Equipamentos) - Capitães-de-Mar-e-Guerra Engenheiros
Navais, ou do Corpo da Armada, do
serviço ativo;
IV. - dois (2) Chefes de Departamentos: (Administração)
Camtães-de-Mar-e-Guerra do CIM, ao serviço ativo;
V - três (3) Assistentes, sendo um
para o DGE e os outros dois, respectivamente, para os Diretores de Engenharia Naval e de Engenharia ai;"
vil, Oapitãcs-dc-Corveta do OA, do
serviço ativo;
VI - tantos oficiais da ativa ou
da reserva, dos diversos Corpos e
Quadros de Oficiais da ME, quantos
forem necessários aos serviços da.
DEM, de conformidade com o previsto
no Regimento Interno;
VII - tantas praças do C'PSA e
CPSCFN c;:uantos forem necessárias
ao serviço, de conformidade com oprevisto no Regimento Interno;

ATOS DO PODER EXECUTIVO-

VIII - tantos servidores civis dos
diversos Quadros e Tabelas do Ministério da Marinha, ou contratados,
quantos, forem necessários ao serviço
de conformidade com o previsto no
Regimento Interno.
- Art. 11. O pessoal da DEM será
nomeado, designado ou admítído de
acôrdo com a legíslação e normas em
vigor.
Art; 12.
As seguintes funções,
exercidas por servidores civis, são
gratificadas:
I - Chefe de Portaria;
TI - Assessores técnicos e jurídicos;
IH - Secretários do DGE e dos
Diretores de Engenharia Naval e de
Engenharia Civil.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais
Art. 13. O presente -Regulamento
será complementado por um Regimento Interno aprovado de acôrdo
com as normas em vigor.
Art. 14. Antes da criação de qualquer novo estabelecimento subordinado à !}EM será elaborado e aprovado

o Regulamento ou Regimento Interno, conforme o caso, pelo qual o mesmo se deverá reger.
CAPÍTULO V

Das Disposições Transitórias
Art. 15. Imediatamente aoós a en·
trada em vigor dêste Regulamento,
deverão ser revistos os Regulamentos
-e Regimentos Internos que regem os
Estabelecimentos e SerViços existentes,
de modo a enquadrá-los no que vem
de ser estabelecido. Os anteprojetos
dos Regulamentos e Regimentos Internos atualizados deverão ser submetidos'
à aprovação dentro de cento e. vinte
dias a partir da publicação do presente Regulamento em Boletim do
Ministério da Marinha.
Art. 16. O DGE baixará os atos
que julgar necessários à adaptação
das disposições contidas no presente
Regulamento, ate a aprovação do Re·
gimento Interno e da nova lotação, a
ser elaborada a fim de ttender às
exigências de pessoal impostas pelo
presente Regulamento. - Jorge do
paço Mattoso Maia, Almírante-de-Esquadra - Ministro da Marinha.
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. DEDRETO Nl? 46.419
JUIJIO DE

Aprova

DE

14

DE

1959

o Regimento da' Comissão

Executiva de Armazéns e Silos.

o Presidente da República" usando
oa atribuição que lhe confere o ar-,
tigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regiment.o
'da Comissão Executiva de' Armazéns
e' Silos (Q.E.A.S.>' que com êste
baíxa. assinado pelo presidente do ci-

tado órgão.
Art. 29 :E1ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 1959;
138? .da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

Cyrillo

KUBITSCHEK.

Ju~ior.

S. Paes de Almeida.
, Mario Meneghetti.

COMISSÃO EXECUTIVA'
DE ARMAZÉNS E SILOS
(CEAS)
REGIMENTO

TíTULO I
DA FINALIDADE·

Art. 1 A Comissão Executiva de
Armazéns e Silos (CEAS) . diretamente subordinada à Presidência da
Renúblíca, de acôrdo com o Decreto
n{1 45.574. de 16 de março de 1959,
substitui a antiga Comissão Oonsultíva de Armazéns \e Silos, e tem por
Q

íhll:

I realizar os estudos finais de
natureza econômica. financeira. técnica e juridica, para ímplantacão de
um sistema nacional de armazenagem, ensílagem e centros de abastecimento;
II. - tomar tôdas as providências
necessárias à construção. instalação e
operação. no País. .de uma rêde nacional .de armazéns e silos. destinada
à guarda e, preservação de' cereais,
grãos leguminosos e tubérculos.

Art. 29 Para consecução de seus
objetivos. cabe à Comissão:
t - estabelecer um plano de ação
aplicável ao problema brasileiro, relativamente à preservação dos produtos agrícolal'i perecíveis:
TI - realizar os estudos de natureza
técnica. sôbre o tipo ou tipos de silos.
e unidades armazenadoras a serem
uuíhzados em cada região ou zona
aeríco.a do País, e estabelecer a padronízacâo do material Je transporte
e a dos produtos a Serem armazenados:
Ii:I - realizar Os estudos de natureza econômica. para determinar as
ár~as preferenciais de localização .de
unídades Que .devam constítuír cada
rede regional de armazéns e silos:
IV - realizar os estudos de natureza financeira, tendo em vista a
rentabilidade -de cada rêde regional e
a conveniência da criação de taxas
para o financiamento da construção
e custeio da operação de cada rêde, e
a integração de suas transações à
rêde bancária nacional;
V estudar e dar parecer sôbre
os planos de construção de armazéns e silos, que devem obedecer,
obrízatõrtamente, às normas da 00mis-são, preliminarmente a .qualquer
concessão de emprestímos de financiamento pelos órgãos zovérnamentais ou entidades subordinadas;
VI - realizar estudos de natureza
jurfdiea, tende em vista a estru turaCão do Jrgãc ou ernprêsa, que deva
construir e operar cada rêde regional
e a forma de constituição do seu capital. bem como a sua vinculação à
Rêde Nacional de Armazéns e Silos:
VII - realizar o estudo das relaCÔE-S de ordem técnica. financeira e
jurídica que deverão presidir o entrosamento dp. cada rêde estadual ou
regional, num sistema nacional har-·
mônico e coordenado:
VIII entrar em entendimentos
definitivos, simultânea ou sucessivamente, com governos estaduais
municipaís, entidades de classe, cooperativas de produção, companhias de armazéns e:erais. estabelecimentos· ban- ,
caríos, cornnanhtas de seguro e demais interessados. visando à execucâo
du plano da Rêde Nacíonal de Armazéns .. Silos'
. IX - tomar as providências necessárias à construção, fiscalização e
operação da Rêde Nacional de Armazéns e Silos:

e
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X
atuar. construindo ou fazendo
construir armazéns e silos dentro do
plano geral da Rêde Nacional, bem
como construir centros de abastecimenta e de distribuição nos grandes
núcleos urbanos:
Xl - estabelecer um sistema centraí de contrôle dos produtos arma...
zenados ou ensilados:
XII col-aborar no fomento da
produção. no aperfeiçoamento· dos
métodos agrícolas e na padronização
dos tipos de produtos a serem arma-zenados:
XIII estabelecer a padronização do
sistema Je transporte a granel:
XIV - estabelecer a diversificação
de depositantes em relação às unídanes constitutivas da Rêde.
Parágrafo único. A Comissão Executiva deverá tomar. como documento nasícc para seus trabalhos. o projeto da RMe Nacional de Armazéns
e Silos (RENAS), elaborado pelo BanCo Nacional do Desenvolvimento Econômico, permitida a sua adaptação às
conveniências dos interêss~s regionais.

TíTULO TI
DA

TíTULO TIr
DAS ATRIBUIÇÕES

Capítulo I
Da Direção Executiva

Art. 71) A Direção Executiva ccm-.

pete:

I - promover os meios regais e administrativos para o funcionamento.
da Comissão;
II - coordenar a realização de estudos e provídêncías ten-íenies aocumprimento das finalidades executívas da Comissão.

Seção I

ORGANIZAÇÃO

Art. 3Q A Comissão Executiva· de
Armazéns e Silos terá a seguinte estrutura;
A - órgão Executivo:
Direção Executiva.
I - Presidência;
1. secretana ,
2, Consultoria Jurídica.
3. Serviços Administrativos.
a) seção de Contabilidade;
b) Seçuo de Pessoal;
c) Seção de Material;
d) secão de Comunicações;
e) Pagadoría.
TI - Divisões:
1. Divisão de Estudos e Plane·jamenta.
a) Serviço de Estatística e Planejamento.
b) Serviço de Projetos e Orçamentos.
2. Divisão de Obras e operaçõeti.
a) Serviço de Execução e l"íscalização;

Serviço de Operação.
B - Órgão Consultivo:
Conselho Consultivo.
C -. órgão Deliberativo:
Plenàrro.

'b)

Art. ·49 A Direção Executiva., reunida em sessão conjunta com o Conselho Consultivo, constituirá o Plenário da CEAS.
Art. 5Q Cada Divisão terá um Diretor, nomeado, em comissão, pelo.
Presidente da República.
Art. 69 O presidente da CEAS será
assessorado por dois Assistentes, por
êíe designados.

Da Presidência

Parte I
Do Presidente
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Art.
Ao Presidente compete:
I - presidir a Direção E"i:€cutjva"
o Conselho e os trabalhos do Plenário'
ri - superintender os trabalhus da
Direção t;xecutiva, distribuindo os
serviços a cada um ias s eus merr.«
-bros:
m - baixar portarias, Ordens ete
Serviço e Instruções;
IV - pôr em execução as medidas
necessárias ao cumprimento das de-·
liberações do Plenário;
V - movimentar é aplicar os recursos financeiros postos à disposição
da Comissão;
VI - assinar todo o expedíente
da Comissão;
Vil - requisitar servidores púoU~
COS, na forma da Lei;
VIII - contratar os servi cos técnicos, admínístratívos e auxiliares, de
pessoas ou entidades, para a orestação de serviços especiais e rescindiras respectivos contratos;
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IX representar tegalrnente a
Comissão, inclusive na assmatura ' ae
contratos, convênios, ajustes, seus rérmos aditivos, suas renovações e rescísôes;

X -" convocar o conselho para 'as
reuniões do Plenário;
Xl __ autorizar o
'pagamento do
{)esso~l assim como, arbttrar diárias
e ajudas de custo, na forma da íegrslaçâo em vigor;
XIl - conceder lic,nçn e ferias;
XIII - fixar o horárío de trabalho e autorizar as suas prorrogações
eventuais;
XIV - determinar a mstauraçao
de Processo Administra~ivo;
XV - elogiar e apltcar penas cliscíplínares aos servidores da Comissão;
XVI '"- 'solicitar ao 8a:1co Nacion::l.1
do Desenvolvimento Eeo,10nuco, a assessoria técnica que se fizel necessária'
XVII - designar um dos diretores
para substitui-lo na PresidêncIa da
CEAS, nos seus eventuais ímpedímeno

tos'
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Parte

rn

Da Conwllo/"La Juruiicti

Art. 10. À consulto.rb Jurídica
compete:
I - emitir pareceres sôbre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo Presidente da Comissão;
II - elaborar ou apreciar, do pcnto de vista jurídico, os contratos, convênios, acôrdos ou ajustes em que a
Comissão seja parte;
UI - manter em dia ementário da
legislação de interêsse para a Com1ssão, bem como de pareceres, decisões
administrativas e jurídicas ou quaisquer outros elementos necessários às
atividades da Comissão, do ponto de
vista jurídico.

Parte IV

Dos Assistentes do Presuiente
Art. 11. Aos, Assistentes do Presidente compete:
I - auxiliar diretamente, o Presidente no desempenho de suas atribui-

ções;
XVIII .: prestar contas ao Tribunal de Cont.as ia União, da aplicafI -- receber e transmitir as ordens
do Presidente:
ção dos recursos da oomíssao,
UI - receber e encaminhar pesXIX - apresentar, no final. ~e casoas que desejarem audiências com O
da exercício, relatório das atIvIdad~s Presidente "e com os Diretores;
da Comissão, ao Presidente da RepuIV
representar o Presidente
blíca;
quando e onde por êle designado;
XX - determinar a realização de
V -- rever o expediente submetido
concorrências e julgá-las.
. à assinatura do Presidente.

Parte II

Parte V

Da secretaria

Dos Serviços Administrativos

Art. 99 A Secretaria compete:

I - auxiliar a coordenação dos trabalhos da Direção Executiva, do Conselho e do Plenário;
II - lavrar as atas das reuniões do
Conselho e do Plenário;
ITI - transcrever, nos processos, as
deliberações das reuniões a serem assinadas pelo Presidente;
IV - providenciar a publicação e a
distribuição das cópias autênticas aos
membros do Plenário;
V apresentar anualmente, ou
quando solicitado, relatórío : dos trabalhos da Secretaria ao Presidente da
Comissão.

Art. 12. Aos Serviços Administrativos compete:
1 - superintender todos os assuntos relativos à contabilidade, pagamentos, pessoal, material e expedíente.
Art, 13. À Seção de Contabilidade
compete:
I - instruir todos os processos que
lhe forem distribuídos;
11 - man ter atualizados os regis..
tros analíticos dos créditos concedidos à CEAS;
III - colaborar na elaboração da
proposta orçamentária e acompanhar
a execução do orçamento;
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IV - elaborar a prestação de contas a ser encaminhada ao Tribunal
de Contas da União.
Art. 14. A Seção de Pessoal compete:
I manter atualizados os regrstros indispensáveis à admíntstraçao
do pessoal;
TI manter atualizados ementário da legislação e dos atos referentes
a pessoal;
lir - controlar a freqüência e elaborar os expedientes necessários 'ao
pagamento do pessoal;
IV. colaborar na consecução da
Tabela Numérica do Pessoal para. o
exercício imediato, no devido tempo;
V encaminhar à Chefia
dos
Serviços Administrativos os atos relativos a pessoal, cuja publicação se
fizer necessária;
_
VI - organizar no imcio de caca
exercício, a escala de férias dos servidores e encaminhá-la a. aprovação
superior;
VII - apresentar à Chefia
dos,
Serviços Administrativos, ao final ce
cada exercício ou quando fôr solicitado, relatório das atividades do serviço a seu cargo.

Art. 15. A Seção de Material com, , pete:
I - providenciar
a aquístçâo, a
guarda e a distribuição de materiais;
TI - - manter wn registro analítico
do material;
ITI - solicitar, no final de cada
exercicio, a designação de uma Comíssão para promover o "ínvenrário" do materíaí permanente e de
consur.no sob sua guarda;
IV - providenciar, no dévido tempo, de modo a evitar· embaraços ao
serviço, a renovação de estoque
do
material de consumo;
V - sugerir a troca, cessão, vencs
ou baixa do material juígaeo imprestável ou em desuso;
VI - encaminhar à, Chefia dos Serviços Admmístratívos para a devida
publicação os Editais de Concorrência Administrativa, bem com à todos
os' atos administrativos referentes a
material;
VII - tomar as medidas necessárias à conservação do material permanente e das .ínstaíaçôes da CEAS:

EXECUTIVO

VIII
apresentar à Chefia dos
Serviços Administrativos no final de
cada exercício ou quando tôr solicitado, relatório do serviço a
seu
cargo.
Art. 16. A -Seç2"o de Comunicações
compete:
I receber, autuar, distribuir e
guardar a correspondência, papéis e
documentos encaminhados à CEAS;
II - expedir a
correspondência,
papéis e documentos, preparando os
respectivos recibos;
IH - providenciar, díàr íamente, a
leitura do Diário Oficial e fazer colecionar em pasta própria todos os
atos que forem do interêsse direto da
CEAS;

IV - supervisionar os trabalhos de
biblioteca, de telefonia, -dos contínuos
,e de limpeza;
V - apresentar à Chefia dos Serviços
Administrativos, no, final de
cada exercício ou quando fôr solicitado, relatório das atividades do Serviço a seu cargo;
VI - organizar o expediente a ser
assinado pelo Presidente, e providenciar a sua distribuição.
Art. 17. A Pagadoria compete:
I - examinar previamente todos os
documentos -a serem pagos;
TI - pagar, contra recibo, tôdas as
despesas devidamente autorizadas;
IH - a guarda dos documentos que
lhe forem confiados e das disponibilidades em caixa.
Seção TI
Das Divisões,

Parte I

Dos Diretores
Art. 18. Aos Diretores compete:
I - superintender todos os traba- .
lhos relativos à Divisão para a qual
fôr designado;
TI - prestar assessoria técnica ao
Presidente da CEAS;
IH - substituir o Presidente quando para isso designado, no seu impedimento eventual;
IV assinar, juntamente com o
Presidente, os relatórios
referentes
aos trabalhos da Comissão;
V - propor elogios e penalidades
aos servidores da oomíssão.

Aros

85

DO PODER EXECUTIVO

Parte II

In - dar cumprimento a qualquer
que lhe fôr conferida pelo
Presidente da Comissão'
.
IV - orientar as entidades que vão
explorar os armazéns e silos quanto
à sua constituição legal, tarifas, detalhes técnicos de operação, enfim tomar todas as meà,ir1':ts necessárias 03Ta
o perfeito funcionamento das rêdes
ou . entidades isoladas'
V - fazer levanta~entos de acôrdo com a Divisão de Estudos e Planejamento nos centros armazenadores do' pais, 9-uer oficiais, quer particula~e~ rel~tIvamente a despesas de
adminístraçâo e operação, taxas e tarifas em vigor, colhendo enfim. os elementos necessários para a Divisão de
Estudos e Planejamentos fazer os estudos da rentabilidade rios empreendimentos;·
.
VI - estudar a organização preferível para as entidades que se propuserem a construir e explorar rêdes de
centros armazenadores e, em comum
com a Assessoria Jurídica da 'Jomissão, a legislação adequada para o f1-nanciamento das entressafras'
VII - tomar parte na Leall;:n'~ãa ou
. no julgamento de concorrências, quando autorizada pelo Presidente da
.

atrib~ição

Da Divisão de Estudos e
Planejamento

Art. 19. A Divisão de Estudos e
Planejamento compete:
I - manter atualizadas as estatísticas demográficas e de produção;
II - atualizar o Plano RENAS no
que se refere à localização e capacidade dos centros armazenadores;
IH - atualizar os dados sôbre a capacidade dos meios de transporte para
escoamento das safras;
IV - estudar os diversos tipos de
armazéns e silos existentes no mercado, _quanto à sua eficácia, qualidade
e custo, organizando uma série de tipos padrão;
V ~ estudar equipamentos mecânicos colhendo os dados nas instalações existentes, sempre que possível,
para julgar de sua qualidade e eficiência;
VI - estudar e planejar unidadespiloto, para escolha do melhor modo
de armazenar produtos de comportamento ainda não bem conhecidos
em nosso meio;
.
VII - organizar projetos. anteprojetos, especificações, orçamentos e organizar os editais de. concorrência;
VIII - examinar e opinar sóbre os
projetos organizados por terceiros, -sôbre o ponto de vista técnico-econômico .financeiro;
.
IX - tomar parte' na realização ou
no julgamento de concorrências, quando autorizada pelo Presidente da
CEAS;

dar cumprimento a qualquer
atribuição que lhe fôr conferida pelo
Presidente da Comissão;
XI - distribuir as tarefas entre 08
Serviços subordinados, fiscalizando a
sua execução;
XII apresentar periodicamente
relatórios dos seus serviços.
. X -

Parte

m

Da Divisão de Obras e Operações
Art. 2(). A Diretoria de Obras e operações compete:
I ---:. promcver a execução .das obras,
por intermédio de terceiro, ou díre-.
tamente quando devidamente autorizada pelo Presidente;
II fiscalizar obras a cargo ae
outras entidades que solicitem o CDncurso da CEAS;

A

OEAS;
VIU - distribuir as tarefas entre
os Serviços subordinados, fiscalizando

a sua execução;
IX apresentar, periodicamente,
relatório dos seus serviços.
".
Capítulo II
DO Conselho Consultivo

Art. 21. Ao Conselho Oonsultivo
compete:
I reunir-se, quando convocado
pelo seu Presidente;
II - examinar, orientar e aconselhar a Direção Executiva sôbre os assuntos para os quais esta invoque o
seu pronunciamento;
lI! - tomar conhecimento do andamento dos trabalhos e sugerir providências para o seu aperfeiçoamento;
IV - atuar como órgão de .igaçâo
às entidades nêle representadas;
Capítulo

In

Do Plenário

Art. 22. Ao Plenário compete:
I - conhecer e debater todos' os
assuntos levados ao seu conhecimento;
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União e os créditos adícíonaís votados pelo Congresso;
II - as contribuições resultantes
de convênios com entidades públicas
e prívadas:
m - o produto da arrecadação de
taxas ou quaisquer outras receitas
provenientes, da operação direta de
Seção I '
silos ou armazéns;
- Das Reuniões·
IV - quaisquer outros recursos que
lhe forem especialmente destinados.
inclusive os retirados do "Fundo de
'Art. 23. Em dia previamente deterModernização e Recuperação da Laminado' pelo Presidente, reunir-se-á o
voura". ao qual estão sendo levados
Plenário da Comissão;
,os saldos das sobretaxas cambiais,
Art. 24. De tôdas as sessões lavrarcobradas nos têrmos da Lei nv 2.145
se-âo atas, mesmo que não haja delide 29 de dezembro de 1953;
beração po~ falta de número;
V - o produto de operações, de créArt. 25. Depois de encerrados os
dito devidamente autorizadas;
debates, a matéria será posta em voVI - o produto de juros dos depótação e o seu resultado proclamado
sitos bancários de quantias depositapelo Presidente;
das em nome da CEAS;
Parágrafo único. A votação será
Art. 29. Quando solicitado pelo
nominal, sendo admitida. no caso de
Presidente da CEAS, o Banco do Bradesacôrdo, a apresentação do voto ,essil S. A. colocará à sua disposição
crito e em separado;
adiantamentos correspondentes a cada duodécimo da dotação global desArt. 26. O Plenário decidirá por
tinada à referida Comissão.
maioria de votos, cabendo ao Presidente, além do voto singular, o voto
Art. 30. Os saldos de dotações não
, de desempate;
aplicadas no exercício a que correspondem poderão ser utilizados nos
Parágrafo único. O quorum para as
exercícios subseqüentes" na forma da
reuniões do Plenário é de metade do
legislação vigente.
número legal dos seus membros;
Art. 2'1. Os trabalhos nas reuniões
TíTULO V
obedecerão à seguinte rotina:
DISPOSIÇÕES
GERAIS
I - leitura da ata da sessão anterior;
Art. 31. O Conselho Consultivo' seII leitura sumária do experá constituído de um Presidente que
mente;
m - comunicação da matéria dis- é o Presidente da CEAS e de três
tribuída aos relatores;
membros, sendo um representante do
Banco Nacional do Desenvolvimento
IV - discussão e votação de' pareEconômico. (BNDE), um representanceres;
te do Ministério da Agricultura e um
V - deliberação sôbre as providências a serem executadas;
representante da Confederação Rural
Brasileira.
§ l.o Na hora aprazada será. declarado o inicio dos trabalhos, passanArt. 32. E' facultado ao Presidente
. da Comissão, no caso de necessidade,
do-se à apreciação do expediente;
ampliar
os órgãos constantes do pre. § 2.° Apreciado o expediente e vesente Regimento;
rificada a existência do quorum ínícíar-se-á a discussão e votação da
Art. 33. Os Serviços integrantes das
matéria constante em pauta.
Divisões serão' exercidos por técnicos
especializados;
TíTULO IV Art. 34. Aos encarregados de Serviços cumpre:
Dos RECURSOS
I - orientar, dirigir, coordenar e
Art. 28. Constituirão recursos da
fiscalizar os trabalhos do respectivo
OEAS:
serviço;
II - despachar com o superior
I - as dotações específicas que lhe
imediato;
forem atribuídas pelo Orçamento da
~~I
sugerir providências para o
bom andamento dos trabalhos da Comissão;
liI - deliberar no que couber, SÔ~
bre as matérias submetidas ao seu
exame;
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TIl .- informar e dar pareceres,
.submetendo-os a consideração superior;
IV - .opínar sôbre os assuntos que
se relacionam com as atividades do
respectivo serviço;
V - sugerir à autoridade superior
respectiva. providências que. se fizerem necessárias ao aperfeiçoamento
do serviço;
Art. 35. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Presidente da CEAS, desde que não ultrapassem os limites da sua competência.

DECRETO

N.O

46.421
1959

DE

14

DE

JULHO DE

Transfere, sem aumento de despesa,
cargo isolado da Diretoria da Despesa Pública do Ministério da Fazenda para idêntico cargo da Alfândega do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica transterído com a respectiva ocupante Nimpha Carneiro
Cyrillo Júnior.
Magalhães, um cargo de TesoureíroAuxiliar, Padrão CC-S, da Diretoria
da Despesa Pública do Ministério da
DECRETO NQ 46.420
DE 14 DE
Fazenda para idêntico cargo e padrão
.da
Alfândega do Rio de Janeiro.
JULHO DE 1959
Art. 2Q ltste decreto entra em vigor
outorga concessão à Rádio Educado.. · na data de sua publicação.
Ta Rio Doce Limitada para instalar
Art. 39 Revogam-se as disposições
uma estação radiodifusora.
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 1959;
O Presidente da República, usando
138<:> da Independência e 719 da Reda atribuição que lhe confere o arpública.
~ tigo 87 n Q I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio EduJUScELINO KUBITSCHEK
cadora Rio Doce Limitada e tendo em
S. Paes de Almeiâa.
vista o disposto no art. !)Q, nl? XII, da
mesma Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada concessão à
DECRETO NQ 46 ~ 422 - DE 14 DE
Rádio Educadora Rio Doce Limitada,
.JULHO DE 1959
nos têrmos do art. 11 do Decreto número 24.655, de 11 de julho de 1934,
Autoriza a cessão gratuita do terreno
para estabelecer, na cidade de Goverque menciona, situado na Avenida
nador Valadares, Estado de Minas
Henrique Valadares, Distrito FeGerais, sem direito de exclusividade,
deral .
. uma estação de ondas médias, destinada a executar serviço de radiodifuo Presidente da República, usando
são.
d atrrbuíçâo que lhe confere o arugo
87, nl? I, da Constituição, e de acõrdo
Pará""rafo único. O contrato decorcom os artigos 64, § 39, e 125 e 126,
rente "'desta concessão obedecerá às
do Decreto-lei nO 9.760, de 5 de secláusulas que com êste baixam, rubritembro de 1946, decreta:
cadas pelo Ministro de Esta~o. dos
Negócios da Viação e Obras publIcas,
Art. 1I? Fica autorizada a cessão
e deverá ser assinado dentro de 60
gratuita à Cruzada dos Militares Es(sessenta) dias, a contar da data da
píritas, com sede no Distrít~ Fe~eral,
publicação dêste decreto 110 Diário
do lote de terreno nv 96, situado na
Oficial, sob pena de ficar sem efeito,
Avenida Henrique Valadares, com a
desde logo, o mesmo decreto.
área de 269,40m2 (duzentos e sessenta e nove metros e quarenta decíArt. 21? Revogam-se as disposições
metros quadrados). neste Distrito Feem contrário.
deral, tudo de acôrdo com os eleRio de Janeiro, 14 de julho de 1959;
mentos constantes do processo pro138Q da Independência e 719 da Retocolado no Ministério da Fazenda.
pública.
sob o número 248. 522, de 1958.
JUSCELIrlO KUBITSCHEK.
Art. 2° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior a construLilcio l'/Ieira.
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ções, para instalação, no prazo de
três (3) anos, de serviços de beneficência e assistência social aos necessitados, sem distinção de nacionalidade, classe, côr ou religião, tornando-se nula, a cessão, sem direita a
qualquer indenização, se fôr dada ao
terreno, no todo ou em parte, utilização diversa, ou, ainda, se houver
inadimplemento de cláusula do contrato que deverá ser lavrado em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da
Uniáo.
.Rio de Janeiro, em 14 de julho de'
1959;138 9 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO K:USITSCHEK.

S. Paes ãe Almeida.

DECRETO NQ 41>'423 JULHO DE

:DE

14

DE

1959

Altera a redação de disposit?vos ão
Regulamento para o Quadro de
oticuu« Auxiliares da IJ1artnha.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tigo 87, inciso l, da Oonstítuíção,
decreta:

Art., 19 Ficam alterados o ~rtigo SÇI,
as ,alíneas a, b e do art. t)ÇI. e os
artigos 89, 99 e 14 (excluindo o parágrafo único), 15, Hi, 17 e seu parágrafo único, do Regulamento para.
o Quadro de Oficiais Auxiliares da
Marinha. aprovado pelo Decreto número 36.450, de 10 de novembro de
1954. que passarão a ter a seguinte
redação:
" Art. 5Q As inscrições serão abertas
inicialmente para subofíciais da atí..
va. Se o número de candidatos aprovados no primeiro concurso fôr' insuficiente para preencher as vagas
serão abertas inscrições para os pri~
melros-sargentos: e. assim, sucessivamente, para os segundos e terceirossargentos da ativa, subofícíaís da R,eserva, primeiros-sargentos da Reserva e, finalmente, civis.
Art. 69 São requisitos para insericão:
'a) não ter sido. antertcrmente, consíderado inabilitado em nenhuma d::JS
exigências para a Inscriçào 0'1 act~
missão ~'O Quadro de Oficiais Auxí-

liares da Marinha, por maís de uma
vez:
o) apresentar mrormações favoráveis de Comandante sob cujas or-'
dens servir, relativas à aptidão profissional e conduta civil e rmhtar:
e) ser considerado habilitado
em
provas de seleção sôbre assuntos ela
especialidade que permitam a ava li2ção do nível técnico-profissional do
candidato.
Art. 8Çl Serão feitos concursos, SP.paradamente, para os candidatos de
cada graduacâo da ativa; da rE~~.r
va e civis, independentemente de suas
especialidades.
Art. 99 O Concurso constará de P1'Ovas escritas' e oral. de assuntos gerais, que permitam avaliar o ntveí
cultural e profissional do candidato.
Art. 14-, A classificação dos candidates, a ser considerada para o preenchimento das vagas, será feita entre
os candidatos da mesma especíalrdade, segundo a média aritmética dos
graus obtidos, separadamente em cada um dos concursos referidos no
art .: 8li .
Art. 15. Seráo aproveitados .para
preencher as vagas existentes os candidatos de cada especialídade mais
bem classificados.
fU't. 16. Os candidatos não aprnveítados nessa ocasião só poderão vir
a ingressar no Quadro de Ofic1ai~
Auxiliares da Marinha mediante novo concurso. não podendo. portanto
ser aproveitados para o preenchímento de vagas que venham a. ocorrer,
Art. 17, Os candidatos aprovados
em concurso 'e classíftcados dentro dn
número de vagas de cada especialidade, serão nomeados Segundos-Temem.,
tes e ingressarão no Quadro obedecendo-se a ordem dos graus obtidos
primeiramente, no concurso para Sl1boficiaís da ativa, depois de Primeíroa-Sargentos da ativa, e assim sucessi vamente.
Parágrafo único: Os candidatos civis aprovados e classificados dentro
do número de vagas restantes de suas
especialidades, ingressarão no quadro
sendo colocados atrás dos mrhtares
e também na ordem de classificação
obtida" .
Art. 2°, O presente decreto entrará
em vigor .na data de sua pubhcaçáo,
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revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 14 de julho de
1959: 1389 da República e 71Q da Independência.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Jorge do Paço Mattoso Maia.

DECRETO. N9 46.424 - DE 14 DE JULHO
DE 1959
Aprova o Regulamento para os
·tros de Contrôle de Estoque.

cen-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 87, inciso I, da Constituição, Q,eereta:
'Art. lQ. Fica aprovado o Regulamento para os Centros de Contrôle de
Estoque (CCE) , que a êste acompanha, assinado pelo Ministro de Esta. do da" Marinha.
. Art. 29. :Sste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de julho de
1959;. 138Q da Independência e 71 Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia.

REGULAMENTO PARA OS CENTROS DE CONTROLE DE ESTOQUE.
CAPÍTUl.O I

Dos Fins

Art. 19. Os Centros de oontrõte de
Estoque (CCE) são órgãos logísticos,
que têm por finalidade promover e
assegurar a- manutenção dos estoques
de suprimentos, que devam existir nos
pontos de acumulação e distribuição
da rêde de abastecimento da MB, nos
níveis. determinados pelo EMA e Díreterias Técnicas.
Art. 29. Para' a consecução de sua
finalidade, cabe específicamente aos
CCE:
I - manter o perfeito conhecímen1;0 dos estoques existentes nos Centros ·de Suprimentos e nos Depósitos
Primários e Secundários;
TI - promover ou estimular o fluxo
de abastecimento através da rêde de
J

distribuição, . fazendo a determinação
qualitativa e quantitatrva dos -upnmentes para os Depósitos ou entre êsteso com o propósito de restabelecer os
níveis determinados para cada um dêleso
.
ÚI - promover ou .estimular a procura através da rêde de aquísiçao,
fazendo a determinação C! :13.:-~
,<1,
e quaucatíva dos suprimentos que devam ser adquiridos, com
propósito
de satisfazer às ncccssidac.es do a08/'5tecimento;
IV - organizar e manter atualizadas as tabelas de dotação para o abastecimento do material cujo eontrôle
lhes fôr atribuído. e necessário aos navios, órgãos e estabelecimentos da MB;
V - organizar e manter atualizadas
as Listas de Equipamento Autorizado
(LEA) para navios, órgãos e estabelecimentos, dos itens de material permanente cujo contrôle lhes fôr atrí. buído;
VI - organizar e fornecer, aos escalões superiores, estatísticas e previo sôes de consumo necessárias à elahoração' de planos logísticos e de propostas orçamentárias;
VIl - pesquisar ~ estudar os problemas do abastecimento da NB;
VIII - coordenar as providências ligadas às tarefas necessárias à movimentação dos suprimentos através da
rêde de distribuição.
Parágrafo único. Os CCE realizarão
seus trabalhos' de acôrdo com os programas estabelecidos pela Diretoria de
Intendência da Marinha.
Art. 3(1. Cada COE está subordinado:
. I - Ao Comando do Distrito Naval
em cuja sede estiver localizado, quanto
ao Comando Militar e Contrôle· de
Coordenação.
TI - A Diretoria de Intendência da
Marinha, quanto ao Contrôle de
Administração.

°

CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 49. Cada COE, sob a direção de
um Diretor, auxiliado pelo Vice-Diretor, compreende cinco Divisões, a saber:
I - Divisão de Planejamento;
II - Divisão de Serviços Gerais;
!lI - Divisão de Contabilidade;
IV - Divisão de Contrôle;
V - Divisão Técnica.
Art. 5Q As Divisões se subdividirão
em Seções de acôrdo com o que e::;(-a;
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belercr
CCE.

O

Regimento Interno de
CAPÍTULO

no e por uma Organização tnterna Administrativa para cada COE,
, elaborados e aprovados de acôrdo com
as normas em vigor.
Art. 99. Serão regidos por êste Re~
gulamento o Centro de Controle de
Estoque de Material Comum e o Centro de Contrôle de Estoque de Sobressalentes para Navios, já em funcionamento, assim como os demais Centros
de Contrôle de Estoque que venham a
ser criados.

c<L~a

m

Do Pessoal

Art. 6c;, • Cada CCE dispõe do seguinte pessoal:
I - Diretor - Capitão-de-Mar-eGuerra do C{Jl-PO de Intendentes da
Marinha;
II - Vice-Diretor Capitão-deFragata do Corpo de Intendentes da
Marinha;
IH - Tantos oficiais dos diversos
Corpos e Quadros _de Oficiais da MaTinha quantos forem necessários aos
serviços, de conformidade com o previsto no Regimento Interno;
IV - Tantas praças do CPSA e
'CPSCFN quantas forem necessárias
aos serviços, de conformidade com o
previsto no Regimento Interno;
V - Tantos servidores civís da Tabela Numérica do Ministério da Marinha. extranumerários e contratados.
quantos forem necessários aos serviços, de conformidade com o previsto
no Regimento Interno.
Art. 79 • O pessoal de cada CCE será
nomeado, designado ou admitido de
acôrdo com a legislação e normas vigentes.

CAPÍTULO

Art. '10. Enquanto não estiver completamente organizada e em funcionamento a Rêde de Aquisição do Sistema de Abastecimento da MB, caberão
aos CCE as funções de procura atríbuídas àquela rêde,
Art. 11. No prazo de noventa

nistérío da Marinha o Diretor-C~t'l'al
de Intendência da Marinha sibmeterá à aprovação do Minísuro da Ni :--1."
rinha o projeto de Regimento nterno para cada CCE já criado, e.:.a·)·rado de acõrdo com as normas -:ln VIgor.
Rio de Janeiro, em 16 de junho de

CAPÍTULO IV

1959.- Jorge do Paço Mattoso Maia

Art. 8 0 • ~ste Regulamento será complementado por um Regimento Inter-
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DECRETO N9 4,6.425 ,

JULHO DE

DE

14

DE

195-9

Aprova o 'Regulamento para os Depó,
sitos Primários, (Dep P)

O Presidente da República, usaIl;do
da atribuição que lhe "co~f~re o artigo
"in, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. lI? Fica aprovado o Regulamento para os Depósitos Primários
(Dep P), que a êste acompanha, assinado pelo Ministro de Estado da
Marinha.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vizor na data de' sua publicação, revogadas as díspostççõe em contrário.
Rio de Janeiro, em, 14 de julho de
1959; 1389 da Independência e 7l!? da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Jorge do Paço M attoso Maia.

REGULAMENTO PARA OS DEPóSITOS PRIMARIOS
CAPíTULO I

Dos Fins

Depósitos Primários
(DepP) são estabelecimentos Ioaístíeos, que têm por finalidade estocar
suprimentos de determinado grupo ou
grupos de material destinados à distribuição para consumo ou para' os
Depósitos Secundários.
Parágrafo único. O Regimento Interno de cada DepP determinará o
grupo ou grupos de material que lhe
compete estocar.
-Art. 29 Para a consecução de sua
finalidade, cabe especlfícamente aos
DepP:
Art.
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19 Os

I - receber todo material compreendido no grupo ou grupos Que lhes
forem atribuídos;
II - proceder a perícia de tono o
material recebido, utilizando para isso
seus próprios recursos ou solicitando
a cooperação dos órgãos técnicos adequados da ME;
m - armazenar todo o material
que lhe' fôr destinado.
Parágrafo único. Os DepP realizarão 'seus trabalhos de acôrdo com os

programas estabelecidos pela Díretoria de Intendência da Marinha.
Art. 3Q Cada DepP está subordinado:
I - ao Comando do Distrito Naval
.em cuja área estiver localizado. ouant.L'\
ao Comando Militar e 'oontrõte de
Coordenação;
II - à Diretoria de Intendência da
Marinha, quanto ao Contrõle de' Administração.
Parágrafo único. Os DepP cumprirão as instruções e normas estabelecidas -nelos Centros de Contrôle de
estoque, no que diz respeito às atribuições dêsses Centros.
CAPITULO

II

Da Organização

Art. 4l? Cada DepP, sob a díreção de um Encarregado, auxiliado
pelo Ajudante, compreende quatro
Divisões, a saber:
I - Divisão de Serviços Gerais;
II Divisão de Contabilidade;
TIr - Divisão Técnica;
IV - Divisão de Abastecimento.
ÇAPITULO

UI

Do Pessoal

Art. 59 Cada Depp dispõe do seguinte pessoal:
I Encarregado: Capitão-de-Fra.gata do Corpo de Intendentes da Marinha; ,
,
Ir Ajudante: oapítâo-de-corveta do Corpo de Intendentes da Marinha;
UI - Tantos oficiais dos diversos
Corpos e Quadros de Oficrais da
Marinha quantos terem necessários
aos serviços, de eonrormtdade com
o previsto no Regimento Interno;
IV - Tantas praças de CPSA e
CPSCFN quantas forem necessárias
aos serviços, de conformidade com
o previsto no Regimento Interno;
V Tantos servidores cívís, da
Tabela Numérica do Ministério da.
Marinha, extranumerários e contratados, quantos forem necessários aos
serviços, de conformidade com o previsto no Regimento Interno.
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Art.' 69 O pessoal de cada DepP
será nomeado, designado cu admí. tido de acôrdo com a legislação e
normas vigentes.
CAPITULO

IV

Das Disposições "Gerais

Art. 7Q 'Este Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno e por uma Organização !n'terna Administrativa para cada DepP,

elaborados

e aprovados de acôrdo

com as normas em vigor.
Art. 89 . Serão regidos por êste
Regulamento o Depósito de Suprimento de Material Com.um do Rio
de' Janeiro, o Depósito de Subsistência do Rio" de Janeiro, o Depósito de
Fardamento do Rio de Janeiro, o
Depósito de Combustíveis do Hio de
Janeh·o. e o Depósito de Sobr€ssaientes para Navios, já em funcionamento, assim como os demais Depósitos Primários que venham a ser
criados futuramente.

I

·E

NCA~R

CAPITULO

v.

Das Disposições Transitórias
Art. 99 No prazo de 90 dias, a
partir da publicação \do presente Regulamento em Boletim do Mímstério
da Marinha, o .Diretor-Geral de Intendência da Marinha submeterá à
aprovação do Ministro da Marinha
o projeto do Regimento Interno para
cada Depp já criado, - elaborado de
aeôrdo com as normas em vigor.
Art. 10. Enquanto o Depósito de
Fardamento e o Depósito de Suprimento do Rio de Janeiro funcionarem no mesmo edificio do Centro de
Contrôle de Estoque de Material Comum, não possuirão os ditos Depósitos as Divisões de Servicos Gtrais
e de Contabilidade, sendo' atendidos
pelos serviços correlatos do' referido
centro nas funções que cabem a
essas divisões.
Rio de Janeiro, em 19 de junho de
1959.
Jorge do Paço Matloso
Maia, Almirante-de-Esquadra, Minis-

tro da Marinha.
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DECRETO

N9 46.426 DE JULHO DE 1959

DE

14

Cria o Instituto de Pesquisas
da Marinha

o presidente da República, usando
da ,atribuiçãO que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição .e
considerando a .necessídade de serem coordenadas e desen volvidas as
pesquisas científicas e tecnorógtcas de,
interêsse para a Marinha do Brasil,
resolve:
Àrt. 19 Criar, no Ministério da
Marinha, o Instituto de Pesquisas da
Marinha (IPqM).
Art. 29 Determinar que, durante
a fase de instalação, competirá ao
lPqM, além .do que está especificado no Regulamento e Regimento
Interno, mais o seguinte:
I. Dirigir a construção e instalação dos seus laboratórios, bem como
adquirir o material e equipamento
necessários:
. Ir. Selecionar e indicar os proressõres, pesquisadores, técnicos e demais pessoal, nacionais e escrangeíros. para prestarem serviço ao IPqM;
In. Propor ao Ministro da Marinha as medidas relativas à transferência ou classificação ia pessoal
militar ou civil do Ministerio da Marinha, necessário aoIPqM;
IV. Tomar as demais medtdas necessárias à instalação e orgaruzaçào
do fPqM.
. Art. _39 '~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de julho de
~959; 1389 da Independência e 71\? da
República.

nado pelo Ministro de Estado 'da
Marinha.
Art. 29' ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.Rio de Janeiro, em 14 de julho de
1959; 1389 da Independência e 7l? da
República.
JuscELuro KUBITSCHEK.
. Jorge do Paço Mattoso Maia

REGULAMENTO PARA O INSTITUTO DE PESQUISAS DA MA-

RINHA
CAPÍTULO I

Dos fins

Art. 19 O Instituto de Pesquisas da
Marinha (IPqM) é o estabelecimento
da MB destinado a promover, realizar
e incentivar as pesquisas, científicas
e tecnológicas no campo das ciências
físicas e setores correlatos, tendo em
mira a obtenção de materiais, equi, pamentos, técnicas e sistema apropria'dos para o uso da l\ ...B, levadas em
conta as condições próprias do País.
Art. 2(> Para a consecução de sua
finalidade, cabe especificamente ao
IPqM:
1 - Conduzir pesquisas e desenvolvimentos avançados em campos científicos que tenham possibilidade de se
tornarem importantes para as operações navais. '
'
2 - Estudar os progressos da ciência
naval de outros países, adaptando-os
às necessidades· brasileiras.
3 - Coordenar as atividades científicas da MB com as do Exército e
Aeronáutica e com as das ínstítuições
JUSCELINO KUBITSCHEK
civis, a fim de se evitar duplicações
desnecessárias, bem como assegurar
Jorge do Paço Mattoso Maia
um programa ,cientifico progressivo.
4 - Incentivar os trabalhos de pesquisas que tenham interésse e imporDECRETO NQ 46.427 - DE 14 DE
tância para 'a MB, levados a efeito
JULHO DE 1959
nas instituições privadas ou governamentais.
.
Aprova o Regulamento para o Insti5 - Incentivar a indústria no detuto de Pesquisas da Marinha.
senvolvimento e produção de materiais e sistemas necessários a tVIB.
,O Presidente da República, usando'
6 - Testar os equipamentos e mada atribuição que lhe confere o artigo
teriais especializados adquiridos pela
87, inciso I. da Constituição, decreta:
MB, no Brasil ou no estrangeiro para
Art. 1Q Fica aprovado o Regula~
que sejam da mais alta qualidade, de
menta do Instituto de Pesquisas· da
preço razoável e compatíveis com suas
Marinh::t, que a êste acompanha, assínecessidades.

-J
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7 - Promover o desenvolvimento
científico dos engenheiros e cientistas,
militares e civis, e do pessoal militar,
a, fim de assegurar elevada eríciencía da MB.'
Parágrafo único. O IPqM realiza
seus trabalhos de acôrdo com os programas estabelecidos por seu Conselho Técnico e aprovados pelo Chefe
do Estado-Maior da Armada.
Art. 3Çl O IPqM é subordinado:
a)
ao Estado-Maior da Armada,
quanto a contrôle técnico e .de administração;
b) ao 1Çl Distrito Naval, quanto a
comando militar e contrôle de COul"denação.

EXECUTIVO

por Universidade do País

C').

ão es-

trangeíro ,
IV - Chefes de Departamento:
a) Chefe do Departamento de Pesquisas - militar ou civil, cientista
diplomado por Universidade do Pais
ou do estrangeiro;
b) Chefe do Departamento de oontratos - Oficial Superior da ativa do

OETN;

C) Chefe do Departamento da AOministração Oficial Superior da
ativa, do CETN ou do CA;
V - Tantos Oficiais dos diversos
Corpos e Quadros da Marinha quantos forem necessários aos serviços, de
conformidade com o previsto no Re-> .
n'imento Interno'
VI _ Tantas' Praças do CPSA e
CPSCFN quantas forem necessárias
CAPÍTULO II
aos serviços. de conformidade com o
Da organização
previsto no Regimento Interno:
Vil - Tantos Servidol'e~ Crvis (ias
Art. 49 Os trabalhos a cargo do
diferentes tabelas do Ministério da
IPqM são executados por meio de
Marinha. e Contratados, quantos fouma Diretoria, um Conselho Técnica,
rem necessários aos serviços" de conum Gabinete, Departamentos e uma
formidade com o previsto no Regisecretaría.
menta Interno. .
§ 19 A Diretoria compreende um
Art. 711 A nomeação, designação ou
Diretor, auxiliado por um Vice-Diretor
contrato de servidores cívís será feita
e um Cientista Chefe.
de acôrdo com a legislação e normas
§ 29 - O .Oonselho Técnico,
Ga- ' vigentes.
Art. 89 As seguintes funções exerbinete, os Departamentps e Secre:·a,cidas por servidores civis são gra ::i:'ifia terão sua constituição prevista no
cadas de acôrdo com c legislação em
Regimento Interno.
vigor:
§ 3Q O Gabinete é subordinado diI - Cientista-Chefe, Chefe de Deretamente ao Diretor e a Secretaria
partamento e Chefe de Portaria;
ao Vice-Diretor.
II - Assessor técnico-cientifico;
Art. 59 Os Departamentos são três,
,IH - Secretário.
a saber:
I - Departamento
de
Pesquisas
CAPíTULO IV
(IPqM - 10):
Das disposições gerais
II - Departamento de Contratos
b

°

(IPqM -

20);

III - Departamento de Administração - (IPqM - 30) .
CAPÍTULO III

Do Pessoal

Art. 69 O IPqM dispõe do seguinte
pessoal:
I - Diretor, Oficial General da ativa, do CETN ou do Corpo da Armada;
II - Vice-Diretor, oapítão-de-Mare-Guerra da ativa, do CETN ou do
Corpo da Armada:
lU - Cientista Chefe, militar ou
civil, cientista de renome, diplomado

Art. 9Ç1 ~ste Regulamento será complementado por um Regimento Interno, elaborado e aprovado de acôrdo
com as normas em vigor.
Art. 10. Será instituído o Fundo de
Pesquisas da Marinha para. atender
às atividades do IPqM.
Art. 11. O Diretor do IPqM fica
autorv.ado a baixar os atos necessarios à adoção das disposições do pre~
sente Regulamento, até a aprovação
do Regimento Interno.
Art. 12. Fica revogado o Aviso número 3.198 de 1956 do MM que cria
a Comissão de Instalação do Instituto
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de Pesquisas da Marinha, passando
para ~ _Diretoria do I~q1\! tôdas as
atribmçoes daquela Oomíssâo.
Art. 13. As atribuições, instalações
e equipamentos do atual Departamento de Pesquisas da Diretoria de
Eletrônica da Marinha são transrerídos para o IPqM.
"Art. 14. Durante o período de organização ou até posterior deliberação
do Ministro da Marinha o IPqM ficará
subordinado ao Ministro da Marinha.
_ Jorge do Pago IVlattoso Maia, Almirante-de-Esquadra, Ministro da Marinha.
DECRETO

N9

46.428 DE 1959

DE

14 DE

JULHO

Acrescentei dispositivo ao Regulamento para o Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I, da conszítuíção, decreta:
Art. 19. Seja acrescentado ao artigo 18 do Regulamento para o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro,
aprovado pelo Decreto nv 36.358, de
.21 de outubro de 1954, o seguinte:
"Art. 18 .
Parágrafo único. Os cargos de chefia exercidos em comissão e as funções de assessoramento e secretariado, exercidas por servidores civis
em funções gratificadas, serão especificadas no Regimento Interno".
Art. 2Q O presente Decreto snrrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de julho de
1959; 13&9 ela Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia.,

DEORETO Nl? 46.429 LHO DE

DE

14

DE JU-

1959

Aprova o Reçnüamenu» para o Fundo
Naval

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

95

go 87, inciso r, da Cgnstituição, decreta:
Art. 1o "Fica aprovado o Regulamenta para o Fundo Naval, que a
êste acompanha, assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.
Art. 21? f:.ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrario.
Rjo de Janeiro, 14 de julho de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorge. do Paço Mattoso Ma.ia

REGULAMENTO PAt:RA O FUNDO

NAVAL

CAPÍTULO I

Dos Fins
Art. lI? O Fundo Naval, instituído
pelo Decreto nv 20.923, de 8 de janeiro
de- 1932, consiste em uma soma de recursos tmanceíros destinados príneipalmente a renovação do material flutuante da Marinha de Guerra.
Parágrafo único. O Fundo Naval é
também destinado (Lei nv 1.383, de
13 de junho de 1951):
a)
à renovação da Marinha de
Guerra em geral;
b) à construção do estaleiro de
Jacuecanga.
Art. 29 O Fundo Naval será aplicado (Decreto-lei nv 7.365, de 6 de
março de 1945):
a)
na aquísíçào de material flutuante, em geral, compatível com seus
próprios recursos, e em quaisquer outras realizações e serviços que, a juizo
do Ministro. se tornem necessários;
b) nas obras de construção civil,
pagamento de pessoal de qualquer categoria funcional, na compra de imóveis e de materiais de tôda espécie,
desde que a rapidez da aquísíçao se
faça necessária, a juízo do Ministro da
Marinha, e para cujo pagamento não
haja dotação orçamentária, ou seja
esta deficiente;
c)
na aquísíção de material fixo e
móvel para' a defesa dos portos. rios
e litoral:
d) nos serviços de socorros onaríUmas. faróis e balizamento.

96

Aros

DO PODER EXECUTIVO

~ 29 No impedimento do Ministro
da Marinha, o membro mais antigo
presente presidirá - os trabalhos, submetendo as deliberaçôes da Junta à
decisão daquela autoridade.
CAPÍTULO II
,,3(1 De tudo quanto ocorrer em
cada reunião será lavrada uma ata,
Da Receita
assinada por todos os, membros presentes.
Art. 31? A receita do Fundo Naval
será constituída de:
Art. 79 A Junta Administrativa
compete:
a)
contribuições dos Govêrnos ,Federal, Estaduais e Municipais, espea)
fixar, anualmente, à política a
cialmente da dotação concedida em
seguir nas realizações por conta do
seu artigo 66, pela Lei nl? 3.244. de 14
Fur.do Naval e organizar o programa
de agôsto de '1957;
dessas realizações;
b)
rendas provenientes de serviços
b) apreciar relatórios e balancetes; •
de qualquer espécie. inclusive o "Socorro Marítimo". prestados pela Maric) fiscalizar_ a arrecadação da renh a a seus próprios órgãos e a Emceita e a aplicação da despesa;
prêsas ou pessoas estranhas à MB;
d)
deliberar sôbre empréstímos a
C)
receita do tmpôsto de Faróis;
órgãos de assistência social da Mari- /
d) juros de depósitos ou de openha e quaisquer outras operações de'
rações do próprio Fundo Naval;
crédito;
e)
contribuições e rendas diversas.
e)
apreciar as tomadas de contas
dos gestores _responsáveis por adian§ 1Q' A dotação prevista em lei e
~an1entos concedidos.
consignada em orçamento, será considerada como despesa definitiva da
Art. 89 Ao Presidente da .runta
União, comprovada pelas requisições
Administrativa compete:
firmadas pelo Secretário-Geral da
a)
decidir sôbre as deliberações da.
Marinha.
Junta;
.
9
§ 2 O Ministro da Marinha baib) convocar as reuniões da Junta
xará instruções para a arrecadação
Administrativa e submeter a seu esda receita do Fundo Naval.
tudo .os assuntos que interessem à administração do Fundo Naval;
CAPÍTULO m
c) autorizar as aquisições e serviDa Administração
ços que julgar necessários, bem como
a respectiva despesa, de acôrdo com
Art. 49 A Administração do Fundo
a política e o programa estabelecidos
N.aval ficará a cargo de uma Junta
pela Junta;
Administrativa constituída pelo Chefe
d)
assinar, pessoalmente ou por
do Estado-Maior da Armada, Secretádelegação de poder-c, os contratos
rio-Geral da Marinha e- Diretores-Geem que o Fundo Naval seja parte.
rais, sob a presidência do Ministro da
Marlnha ,
.
Parágrafo único. Para os estudos a
que se refere a alínea b dêste artigo,
Parágrafo único.
O Ministro da
Marinha poderá convocar temporàrrapoderá o presidente da Junta desigmente outros membros, quando, julgar
nar relator, tendo em vista obter esnecessário.
clarecimentos mais completos sôbre o
assunto a êle submetido.
Art. 59 As delíberacões da Junta
serão tomadas por maioria de votos'
Art. 9e:> A Secretaria-Gerál da Ma_cabendo ao Presidente homologá-las
rinha competem os trabalhos de exou não.
pediente, contabilidade, tesouraria do
Art. 69 A Junta Administrativa
Fundo Naval e a elaboração de balanreunir-se-á, ordínàríarnente uma vez
cetes mensais, tomadas de contas de
por mês e, extraordínàríamente.. quangestores responsáveis por adiantado necessário. por convocação do Min . . entes concedidos e relatório anual.
nístro da Marinha.
§ 11) Para examinar os balancetes,
§ 19 E' obrigatória a presença da
documentos de receita e despesa e tomaioria dos membros para que a Junmadas de contas, a fim de submeta possa deliberar.
tê-los à apreciação da Junta Admí-

Parágrafo único, As aplicações
constantes das alíneas a e b ficam sujeítas a aprovação - do Presidente da
República.
'
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nístratíva, O Presidente designará uma. ' prazo, indispensável a um. melnor
comissão, constituída de três memaproveítamento da área rural destabros.
nada ao Ministério da Agricultura
em Brasília e ao planejamento das
§ 2Q Nas reuniões da Junta Admiconstruções exigidas pelas -atívídades
nistrativa, o Encarregado da Divisão
de ensino, pesquisas e extensão a cardo Fundo Naval exercerá as funções
go do referido Ministério, decreta:
de Secretário.
Art. 1.9 Fica criada no Ministéüo
Art. 10.
Ao Secretário-Geral d~
da Agricultura, a Comissão Técnica.
Marinha, compete:
de Planejamento e Construção na,
a)
promover a requisição dos reArea Rural de Brasllia (C. T. P.
cursos previstos no art. 19 ;
C. A. R. B.), que terá sede em
b) providenciar a arrecadação das
uma das dependências do Gabinete
receitas previstas no art. 39;
do Ministro.
C)' distribuir os créditos à conta do
Fundo Naval autorizados pelo MinisArt. 2. Q A Comissão tem por finatro da Marinha:
lidade estudar, planejar, projetar,
d)
providenciar os pagamentos aupecificar, orçar, estabelecer príorídatorizados.
des, organizar e executar os projetos
de aproveitamento da área rural de
cAPÍTULo IV.
Brasília destinada ao Ministério da
Agricultura, bem como tôdas as obras
Disposições Gerais
e ínstalações necessárías aos órgãos
de -nsíno, pesquisa e extensão agriArt. 11. O numerário do Fundo
cola e veterinária do referido ..' fiínisNa.val será depositado no Banco do
tério.
Brasil ou na Caixa Econômica Federal.
Art. 3. Q A Comissão será. presidida
pelo Ministro de ·Estado da AgriculArt. 12. O Fundo Naval poderá
tura e terá a seguinte constituição:
adquirir cambiais para suprir a Co~
missão Naval Brasileira em Waa) Diretor Geral do Departamento
shington dos recursos necessários para
de Administração;
atender a compromissos no exterior.
b) níretor Geral do Departamento
Art. 13. O Fundo Naval poderá
Nacional da Produção Animal;
conceder adiantamentos para custeio
c) Diretor Geral do Departamento
de obras e serviços da Marinha, a fim
Nacional da Produção Vegetal;
de evitar prejuízos decorrentes de
d) Diretor Geral do Centro NaCIOatraso na distribuição ou processanal de Ensino e Pesquisas Agronômimento de verbas próprias, devendo
cas:
êsses adiantamentos ser resgatados,
e) Superintendente da Superintenlogo que cesse o motivo de sua condência do Ensino Agrícola e Veterlcessão. .
nárío;
.
RJo de Janeiro, 26 de .junho de
j) Diretor do Serviço Nacional de
1959. - Jorge do Paço Mattoso Maia
Pesquisas Agronômicas;
Almirante-de-Esquadra _ Ministro da
g) Diretor do Serviço Florestal;
Marinha.
h) Diretor da Divisão de Obras.
Parágrafo único. serão substituídos, em suas faltas e impedimentos
DECRErO N.Q 46.430 - DE 14 DE
eventuais:
JULHO DE 1959
a) o Ministro de Estado da AgriCria, no Ministério da Agricultura, a
cultura pelo Diretor Geral de sua'
Comissão Técnica de Planejamento
designação a qual só poderá recair
e Construção em Ar~a Rural de
sôbre ·0 dirigente do Departamento
Brasília.
de Administração, quando êste l.ôr
profissional diplomado em agronomía
o Presidente da República, usan- ou veterinária e ocupante do cargo de
do da atribuição que lhe confere o carreira especializada do Ministério
.
artigo 87, item r. da Constituição e da Agricultura;
considerando a necessidade .ímperíosa
b) os diretores gerais do D.A., D.
de coordenação eretíva e a longo
N. P. A., D.N.P.V., S;E.A.V., S.

es-
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N.P . A. e S. F. pelos respectivos, substitutos legais;
c) o diretor geral do C.N.E.P.A.
pelo diretor do S.N.P .A.;
d) o diretor da D. Ob. pelo seu
substituto legal ou Engenheiro de sua
designação. ,

Art. 49 A Comissão terá um Superintendente de obras e um Secretário, designados pelo Ministro de
Rstado da Agricultura,
escolhidos.
respectivamente, dentre o corpo técmco e administrativo do referido Mi ..
nistérío , '
§ 1. Çl O Superintenàente' de Obras
é responsável pela execução dos projetos de obras e instalações adotados
pela Comissão.

. Art. 7. 9 . A . Comissão poderá baixa r
, Regímento próprio, aprovado por Portaria Ministerial.
Art. 8. Çl A Comissão funcionara em
perfeita articulação com o Grupo ele
Trabalho constituído pelo Decreto numero 43.285, de 2'5 de fevereiro de
1958, com as novas atríbuíções que
lhe foram conferidas 'pelo Decreto número 44.767, de 3-;) de outuu.c doe
1958.

Art. !), 9 t;:ste decreto entrará em
vigor na data de sua. pubücaçào, ficando revogadas as císposíções em
contrario.
Rio de Janeiro, em 1':1; de junno •
de 1959;
1389 da Independência. e
71. Q da República.

JUSCELINO KUEITSCHEK
~ 2 . Q O Secretário responde peio
preparo de todo o expediente e exe
Cyrillo Junior
euçào das providencias admirnstraJorge do Paço Mattoso Maia
tívas relacionadas com as atividades
Henrique LoU
da Comissão.
Francisco N egrâo de Lima
§ 3. o O' serviço de Admínistraçào
S. Ptu.« de Almeida
c a Comissão de Construção do C,
Lucio Meira
N, E. P.' A., bem como a Divisào
de Obras do Departamento de AdM afio M eneghetti
mínístração. colaborarâo estreítamenPedro Calmon
te com a Oomissâo ,
Fernando Nóbrega
§ 4, Çl As requisições de servidores
Francisco de Mello
elo Ministério da Agricultura pela CoMario Finotti
missão terão preferência absoluta e
consideram-se aprovadas, de acôruo :
CGm o disposto no artigo 34 do Estatuto dos, Puncionàrioa Públicos CIvis
DECRETO N. Q 46.431
DE 15 DE
df~ União, desde que éJ utorizadas pelo
JULHO DE 195-9
Ministro de Estado.
~ 5. Çl Os trabalhos de campo, consAssegura ao algoàâo em pluma da
tantes ou decorrentes de planos adoreçião setentrional do pais, da satados pela Comíssào. serão executafra de 1959-60, a çaraniu: de preC.05 pelos órgãos do ~/1jmstério a. que
ços mínimos.
o~ mesmos 'ln teressam .
Art, 6,9 A Comissão se reunírá por
O' Presidente da República, usando
convocação escrita de iniciativa de
da atríbuiçâo que lhe, confere' o arseu Presidente ou atendendo solicitigo 87, número I, da Constituição, e
tação firmada por três ou mais de de acõrdo com o disposto na Lei núseus membros,
mero 1. 5<J6, de 19 de, dezembro de
1951. decreta:
§ 1. Q A Comissão só funcionará e
deliberará com a presença efetiva da
, Art. 1.9 Fica asseguraca ao algodão em pluma da região setentrional
maioria absoluta de seus membros.
do país, da safra' de 1959-60, a ga§ 2. Q Em nenhuma hipótese poderantia de preços mínimos prevista na
rá a Comissão adotar plano de eraLei n. ~ 1. 506, de 19 de dezembro de
balho ou projeto qe obras e equi1951, nas seguintes modalidades:
pamentos sem a presença do dirigen-:
te do órgâo interessado ou seu eubsa) Aquisição do produto, acondícíonado em -fardos com a densidade
tituto ,legal.

Aros

DO· PODER -EXECUTIVO

ços firmados com os demais Estados
algodoeiros
prestará a cotaooraçao
necessária para a boa execução dêste
Decreto nos termos do que dispõe' o
artigo' 10 da Lei n. Q 1. 506, de 19 de
dezembro de 1951, visando, sonrotudo, evitar misturas de. fibras e tipos,
quer no descaroçamento, quer no reenrardamento, bem como manter a
exata classificação do produto em
. pluma e a fiel observância dos pr eços mínimos do produto em carôço a
serem pagos aos lavradores.
Art. 4. Q Os favores do preseute
decreto só serão concedidos !lOS ompradores, aos maquinistas, aos reenfardadores ou a outras organizações
que provarem ter pago aos íavrarlnre, da região, pelo algodão em carôço, das diversas classes alí cultrvadas, do tipo 3 ou "Bom", das especificações baixadas pelo Decreto número 43.427, de 26 de março de 1958
preços nunca inferiores às seguintes
bases:
1)
Algodão de 36/38 milímetros
para cima - Cr$ 320,00 (trezentos e
vinte cruzeiros) por 15 quilos;
2) Algodão de 34/36 milímetros Cr$ 300.00 (trezentos cruzeiros) por
15 quilios;
3) Algodão de 32/34 mílímetros Cr$ 260,00 <duzentos e sessenta- cruzeiros) por 15 quílos;
4) Algodão de 30j32 milímetros o-s 2&0,00 (duzentos e cincoenta cruzeiros) por 15 quílos:
5) Algodão de 28/3-:) milímetros Cr$ 215.00 (duzentos e quinze cruzeiros) por 15 quilos;
ti~.
.
6) Algodão de 26/28 mílímetros § 3. Q OS ágios e deságios para os
Cr$ 205,<lO (duzentos e cinco cruzeitipos de algodão das classes meneioros) por 15 quilos.
nadas na letra "a"- dêste artigo serao
Parágrafo único - Para os tipos
estabelecidos em instruções a serem
de algodão em carôço inferiores aos
baixadas pela Comissão de Financiamencionados neste artigo, serão estamento da Produção.
belecidos deságios correspondentes aos
Art. 2. Q Terão preferência nas ope- - que forem adotados para o algodão
rações previstas no artigo 1.9 dêste
em pluma, nas instruções referídas
Decreto 0$ lavradores de algodão ou
no ,§ 3. 9 do artigo 1. Q dêste Decreto.
suas respectivas cooperativas.
Art. 5. Q O presente Decreto será
Art. 3.? O Ministério da Agrículpôsto em execução pela forma estatura, por intermédio de seus J]'gãos
belecida no art. 5. ç e seu parágrafo
especializados nos Estados da regíâo
único da Lei n. 9 1.506 de 19 de -de·setentrional, onde exercer diretamenzembro de 19M.
te 'a fiscalização das prensas e descaroçadores e a classificação do proArt. 6. Q ~ste Decreto entrará em
duto, e através dos aeôrdos de servlvigor na, data de sua publicação.
média de 800 quilios por metro cúbico,
do tipo 3, das especificações aprovadas pelo Decreto n . 9 43. 427. de 26 de
março de 1958, pôsto armazéns adequados dos portos da região, aos seguintes preços, base F .O. B . , por
arrobá .de 15 quilos, líquídos:
1) crs 1.400,00 (Um mil e quatrocentos cruzeiros), para os algodões
do comprimento comercial de fibIa
de 36/38 milímetros;
2) Cr$ L3<JO,OO (um mil e trezentos cruzeiros). para os de 34/36 mí ..
nmetros:
3) Cr$ 1.110,ÚO ~um mil cento e dez
cruzeiros), para os de 32/34 milímetros;
4) cr$ 1.050,00 (um mil e cincoenta cruzeiros), para os de 30/32 míIírnetros;
5) Cr$ 92.0,00 (novecentos e- vinte
cruzeiros), para os de 28/30 müímetros:
.
6) Cr$ 83JD,o-O <Oitocentos e oitenta
cruzeiros), para os de 26/28 mítímetros,
b) 80% (oitenta por cento) de financiamento na base dos preços mínimos . fixados na letra "a'" deste
artigo.
§ 1. Q Entende-se por safra de 19591S60, da região setentrional do país,
aquela cuja colheita tem inicio a
partir de julho e agôsto de 1959 nos
Estados da Bahia ao Pará.
§ 2. Q, São considerados centros de
consumo, para efeito do que dispõe.
o artigo 4. Q da Lei n;Q 1. 506 de J9
de dezembro de 1951, os portos da região setentrional referidos neste sr-
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Art. 7.'1 Revogam-se as· dispo;illt'ies
em contrário.
. Rio de Janeiro, em 15 de jUlho de
1'959; 138. 9 da Independência e 71. ~
da República.
JUSCELINO

S. Paes

KUBITSCHlj:K

ae

Almeida

Mano M en~hetti.

DECRETO W" 46.432 JULHO DE

DE

15

DE

::'959

Abre, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, .o crédito especial
de Cr$ 3.750.000.000,00 para o fim
que menciona.

o Presidente da. República, usando
da autorízação contida no art. 1." da
Lei n.O 3.540, de 2 de fevereiro de
1959, e tendo ouvido o Ministério da
Fazenda e o Tribunal de Contas, em.
cumprimento ao determinado no artigo 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, ') crédito especial de o-s 3. 75(} 000.000,00
<três bilhões e setecentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com obras de emergêncía na
região assolada pela sêca, assim distribuídas:

crs

Departamento Na·
eíonal . de Obras
Contra as seeas,
sendo
.
Cr$ 100.000.000,00
para assistência por
Intermédío da Legião Brasileira de
Assistência (LBA) 2.550.000. ooo
b) Departamento Nacional de Estradas
950.000.000
de Roda.gem .....
c)
V Grupamento de
Engenharia
250.GOl) .000
Art. 2~ :tste decreto entrará. em
vigor na data da sua publicação
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em .contrário.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1959;
138." da Independência e 71.° da. Re-.
pública.

a)

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Lúcio Meira
S. Paes -de Almeida

I?ECRETO N9 46.433, DE 1'5
JULHO DE 195·9

DE

F.unde. sem aumento de despesa, as
Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários-Mensalistas do Ministério do Trabalho. Indústria e
Comercio e dá outras 'Providências.

O Presidente da. República. 'usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo et, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Ficam fundidas, na forma
do anexo, com a denominação de
Tabela. Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio (T. E. •
~. ~. ), as Tabelas Numéricas EspeCIaIS de Extranumerários-mensalistas
da. Administração do Palácio do Tfabalho, da comissão Federal de Abas:'
tecímento e Preços, das Delegacias
Regionais do Trabalho nos Estados
do Amazonas, Bahia, Espírito Santo
Goiás, Maranhão, Mato Grossa Mi~
nas Gerais, Pará, Paraíba, Pernámbuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, São
Paulo e Sergipe, das Delegacias. do
Trabalho Marítimo . nos Portos de
Aracaju, Belém, Corumbá, Florianópolis, Fortaleza, Joáo Pessoa, Maceió,
~anaus, Natal, Paranaguá, Parnaíba,
Pírapora, Rio Grande, Recife, Salvador, Santos e São Luiz. da Comissão
de Metrologia, do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial do
Conselho Superior da Previdência' Social, da Seção de Segurança Nacional,
do extinto Departamento Nacional de
Imigração, do Departamento Nacional
da Propriedade Industrial. do Departamento Nacional da Previdência Social, do Departamento Nacional de
Seguros Privados e Capitalização, do
Departamento Nacional do Trabalho
da Divisão do Material. da Divisão do'
Pessoal, do Instituto Nacional de Tecnologia, da Procuradoria Geral da
Justiça do Trablho, da Procuradoria
da Previdência Social, das Procuradorias Regionais do Trabalho da. Primeira Região, da 2~ Região, da 3l?- Região, da 4f!o Região, da 5l1o Região, da
6~ Região e da. 8~ Região, do Serviço
de Comunicações, do Serviço de Documentação, do Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho e do
Serviço Atuaria.l.
§ 19 .As funções integrantes das
tabelas ora f u n di das continuam
preenchidas pelos atuais ocupantes.
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§ 29 As portarias dos servidores
atingidos pelo disposto neste artigo
serão apostíladas pelo Diretor da Divísão do Pessoal, do Departamento de
Administração, do Ministério do Trabalho, Indústria, e Comércio.
Art. 29 No processamento das mejhorías de salários serão aplicadas as
disposições do Regulamento de Pro'. moção, aprovado pelo Decreto número 32.01-5, de 29 de dezembro de 1952.
Art. 39 A lotação numérica e nominal das funções e respectivos
ocupantes que integram ésta tabela
será aprovada mediante portaria do
MiIÚstro, dentro do prazo de 9() (no-

venta) dias. a. partir da publicação
dêste decreto.
Art. 49 A despesa. com. a. execução,
dêste decreto continuará a' ser atendida 'pelas dotações próprias do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 59 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua. publicação.
Art. 69 Revoga.m-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1959;
1389 da Independência e 719 da Repúblíca.
.
JUSCELINO KUBITSCHECli

Fernando Nóbrega
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SITUi,Ç1iO ANTERIOR

Número
de

Séries funcionais

funções

i"

Ajudante

4

I

20

-. I

4

4'} Artífice
l,
1
2 I Artífice
I

i
\
I

.....

J:

tt

-i

.

\

1

I

41
Artifice
4 'Artífice

1

I

-\

I

20

5 \ Artifice
4 Artifice

I

20

J

14 ~ Artífic~

20

4 \ Artífice

19

3
14

Artífice
Artífíce

19
19

A.P.T.
I.N.T.

4

Artífice

18"
18

D.N.!.
(ext.)
D.N.P.S.

17

D.N.!.

16

D.N.!.
(ext.)

20

D.R.T.
8p.

Artífíce

2
j

4

Artifice

4

Artífice

········,···········1
&

~

~

.....

&

••••••••

&

..

•

I.N.T.
3

I D.N.I.(ext.)

rext.)

'12

I

.

__'_5 \ Ascensorlsta
'5

"

)l,~t
i
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· EX'fRANUMERARIO- MENSALI5TA
----------c----------.-.---

.--i'Número
de,-fllnçoes

i

r

SITUAÇÃO NOVA

I

" Séries funcionais

I

-~
I

I

Ajudante

.~I

Artífice

22

3

21

20

19

14

-I

6

18

,]
.;I

/.

'1

:21

i

I

l -72II

17

:

Observação

O .número de funções
preenchidas nesta sene,
"incluindo as excedentes.
não poderá ser superior a
72. As funções excedentes
serão suprimidas à medida

20

-I

~I

28
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Sll'UAÇÁO AN:TERIOR

I

Número j
de
funções

, Ref.

Séries funcionais

.
.
.
.
.
.

I

1 ) Estafeta
2 ')' E'>tafeta

1

6

Estafeta
Estafeta

I

~ :~:i~~~
1

j •• • • ' • • • • • • • • •

::::::::::::::::::

2 ) Mensageiro

.
.
,

3 \ Estafeta
1 Estafeta
I

I Estafeta

3
1

.

Estafeta

I'

:~~~;~:

19

.

::::::::::::::::::

EsLafeta
5 Estafeta .,
2
Estafeta
- I Estafeta
1

.
.
.
.

(I

I

41

Estafeta
Mensageiro
1 Mensageiro
3 I Estat'eta.

.
.
.

5

1

I

Esta.t"eta

•..••.••.•......•.

7 1 Estateta

.1

.

Estafeta
3 I Estafeta
1

.
.

5~ I ~~~:~:~: :::::::::::::::::::
2

I Estafeta.

, ..•.

~ I :~:i:~:

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

: I ~~i:~:~:

:::::::::::.: ::..;

1

1

1

I Estafeta

. ..

I Estafeta .......•...... '

Men,:;ageiro
4 Estareta
6 I Estafeta
4

_ _5
'172

!

~

Estafeta

I
I

I
I
I

.)

Estafeta

Vagos

I

i
1 i Estafeta
6 Estafeta
i Estafeta

1

Exced.

.

.
.

.

.
_

'

1

221
21
20 I
20

-

S.D.

s.n.

1
3
1

-

D"P.
S.C.

-

S.D.

-

19
19

19

-

19
18
18

-I

D.P

s.e.

I S.E.p.T.
- I COFAP
A.P.T.
- l D.R.T.

-

18
18

18

-

18 I
18 I
18 I

,- i
1 I

18
18
18

I/

-

I

-

\1

-

l'lj

.i:16

!

-

I

-

li

1

L

I

I

s. C.
COFAP
DNT

~ I ~ (ext.)
2 I D. P.
llPPS

=I ~ ,~
-

161

-

16
15
15 1
15
15
14 I
14 i
13 I

1I

-

-

-j

16 I
16 I

- I
I
I

=\

-l
-

Mt.

I DR'f <Sp,
- I DNI (ext.)
- ! DNSPC I
- I D. P.
I,
- I S. D.
4 I APT
4 D. P.
1
PRT 19 R.,':
-

-'_1.I -

4

PRT
AP1' 39 R.

5

D P;
APT

-- I
- I D. P .
)--1--1

13 I

II
I
I

I;

Mg.
I CSPS
\ D.N.I.
(ext.) i
I D.N.P.s"
D.N.T.
D.M
1
D.P
,P.G.J.T.
PPS

-1-

-

-

:;1

I

-

18
18

g
17

D.M

11

19 I

21 II
j

30,

li
~,
-I,

ií

~:

,

íos
SItUAÇÃO NOVA

Número

Séries funcionais

.', de

~ced·1

Ref.

, fun,çõe s
~'

r-:,
:3

I

Estafeta
22
21

I

11

~

1

=\

I

H!

o.••.

o

o

o.'

o

o'

o"

'.

o

o

o

'o

o.

o.,

1 221

li

1

20

I

19

I

i

1
I
I Proy.

Vagos

-II

I

I

2' j

:1

I

9 \

I

J

I

l·

I
47,

7.1

18

\

I

\

j

i

l

II

-.

,\1

P

I

i:
,. !

11
i~: l:~

:,',:, ,~

!I

II
70'

I',

I

'?

I

.;

1

:t

'~

.

~

o

'o

••••••••••••

o

o.

o'

••••••••

11

I

I
12 I

I

I

I

.I

!.

;I_I
t'
.

I

I

I

J

\1
~

I

163

I
I
'

. I

,I

I
I

19

I

Obs.: O número de funções preenehídas nesta série
incluindo as excedentes não poderá ser superior
a 163. As funções excedentes serão suprimidas
à medida que vagarem,

19

Aros DO

PODER EXECUTIVO

SITUJi~·~.O ANTERIOR

I'
I

Número
de
funções

,~,

I
Séries Funcionais

Ref.\

Eic~d. \ Vagos

I

,

I
I

I
I

2 t Guarda
4 I Guard,a
4 Guarda
6 Guarda

,

I

.
.
.
.

,.

21 I

20 I
19 \
18 I

16 \

-

-

18

.

1

4 I Mestre

I

~estre

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

"

I

1 I

I

;1

Id

r
i\

_~

......·············-1

................····1·

21 [

Motorista. ,
Motorista .. :
Motorista

, ..

,.

I
-

,

t _I,I

I

I

I
,I

i,'

1 I
-:

.......... , .. , .... 1-

1 .servente

21
21 !

N.

'I'. \'"

N. T.

D,a.T.

SQ.'I!

D. N. T,. ~
-_. I D. N. T. rI

~--I

I

Servente

r.

I

I

I Servente

I

11

l .

I

. ;

I!.

I

21
20

T.

- I D.N.T.<extJ

I
I

221
.

A.~.

-

I
!

5

1

f

"

-I

22

,I

1

I
1 A. p. 1'.

- I A. P. T
- I A. p. T:
- I A. P. T.

22 ,

29'

1

-

I
-I
I
I
I

15

4

I

I

I
15 I Guardiã

Mestre

I

I

3 :

I

-~

',;1'1

ou

1-4i-~-i

--I

I

I

parte
'[1
,I
---------'---------:-------'--------------.-- i
\1
\
~
1
I
I
r/o

l

1

~I

--r
Tabela

I

I

- i

irr-

ATOS DO PO,DER' EXECUTIVO

197

SnUAçÁo NOVA

I'
I
,.
I Exced. Vagos

1-

~ero

t

r .

.

I
I

Séries Funciona.is

Ref..

1

Provo

.ungões I
!
I
-I
.',
. !,-----------'--;---------~------'---r~l

!.

I

GuaTda .

I

t
i2 .
,
I .. ,

.-

I

-4

i·.. ·
l

4

I~

Ii

,.
.

···,·· ·····
:

~

.

I

I

·-1

I
I
-I
-\
-[
-I

I
l
I

J

I
21 I

20 I
19 I
18 I

1 I
-I

3 I
I --j

I

I

I

I

41
.I

I

I
I

II

I

I

-- I

18

-

I.

I --I --1
-I

I

I

-\
I

-I

I

I

Ii::
.'i,

r

.

'.

~

2
2

/,

I

li

;

:

~~t~~~t~.....

21

.

10

.

I

I....... ~~~e~te
I

,.1

I

l'

I

í

I, .

18

-,

i········

I

I
II

.
.

221

.21

20

I

I
~I

i1 ,

I

I

I -31-~21

51
I

,!j"
..

.~ I,

22
'

i

I
I
221

......•..

.

10

I
I

21

I

I

15

Aros :Do PoDER ExEcUTIVO
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------------------~---'---------..

SITUAÇÃO

~OR
11,

,

Numero
de

I

I
Séries Funcionais

funções

1

-......,

Tabela" I

Exced.lvagos

Ref.

ou

Parte "

I
I

Servente

20

I

-/ A.F.:;)
I"

I

servente

- I D.R.T.
SP.

21

Servente

20

1

1 , Servente

2()1

1

Servente

20

7

servente

20

1

Servente

20

5

Servente

19

1

Servente

19

2

Servente

19

2/ Servente

19

5

Servente

19

6

servente

19

Servente

19

1

I

D.N.I.
(ext.)

D.N .P.I.
I

-I

D.N.T·lf
D.P.

U

=lI A~~D~

D.T.M. ~
Rs.

1

1I

I

-I
- I"

I

1

I

D.N.!.
(ext.)

1

-

, D.N.P.I.

~

D.N.T.

1

I
I

21

D.P.
SD.

I
~

Servente

18

-\

A.P.T.!

Servente

18

1

Servente

18

Servente

18

D.R.T·f
Am. ?
D.R.T.
Da.
D.R.T'j
Go. 1

1

Servente

18

1

Servente

18

Servente

18

Servente

18

10

2
1
t

1

I

1

=1

.1

"
D.R.T· "
Ma. ;
D.R.T.
f
Mt. I
D.R.T·
Mg-.
D.R.'!.
Pe .

I

Aros

PoDER

Exe:ctm\'o
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-------:---:-__

l!-~

SITUAÇÃO NOVA

ll!;~ero

Séries Funcionais
funções
, _ _'~I~_~
l,t

' Ref.

i

..... ~

])O

Exced.

Vagos

Prov.

----:-_ _-:--_ _.,....-_

-

Ii

I

,I,
I

I

I
31

!
I

,

.

20

I

8

I
I

I,

I

1

-'I

I

I

I

!

I

II
I

40

I

! ..........•...•.............

,I

I

-'1

19

!

I
I

I,
I
I

I,
r

I

,I

I
I

I

t

22 1

!
II

I

I

I

I

I

I

I
~(

I
!

!

,I

\ I

I

r

I
r I
J

I
I

I

I

Aros
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DO PODER EXECUTIVO

-----

-I

SITUAÇÃO

ANTERIOR

II

, ij
------...------------------''--------------.
Número
de
funções

Séríes Funcionais

I

I

'Exced.

I Vagos
[

I.

1

f

I

Ref.

\

-I

Tabela I
ou
I
I
Parte II

I

-

1

-

/1

I

I Servente
1

2

1

I
'I

18 I

I

Servente

18

Servente

18

Servente

18

I Servente

18

1

1

1

1
1
1

I Servente

18

I

I
I

I

-I

-I

-I

I

I
I

~I

-l-

I

-

i

I

•••••

&

j

•••••••••

-.

\

I

-;

1

-I

I Servente
I serv~te
I Servente

I

i

I

1

I
18 l

I
!

_tI

I

I

18 i

18
, 18

I servente
I
I servente
I
I Servente

I servente
servente
Servente

I

I Servente

4

Servente
Servente
Servente

. 7
1

servente

1

I
I servente

1

I servente
I

I servente

I"

D.R.T.
Se.
I I D.T.M.,
Ara.
t
D.T.M.
I Belém
- I D.r.M.
I Corumbá
--:-1 D.T.M.
Florian6-"

'I

polis

I

-1

-

D.T.M.

\ D.T.M.

Manaus

- I D.T.M.
I Natal
D.T.M.

\ Paranaguá

-

I

(D.

T.

M.

I Parnaíba

-ID.
I

T. M.

Pirapora

- I D. T. M.
I Recife

I

I

I
I

I!

Rs.

- I DS~:'I'·_

-I

18\

18

D.R.T.

I

I J. Pessoa

i
l
I
I
I

I
18 I

I1

I

I

18 I

1

Rn.

I

-I

1

-I:j

D.R.T.

- I D.T.M.
I Fortaleza

1

4

1

I

Servente

I

I

1
1
2

I

18 i

18

1 , Servente
1

I
1

I Servente

-I

I
Ii

18

I Servente
1 I Servente

I

-ID.

-I

1

T. M'

I S. Luiz

18 I (
18 I
18 I

-I
-I
111

-

-

C. M.
IC. R. P. 1. I
ID. N. 1.!

18 I
18 I
18 I
18 I
18 1

3
1 1
9 j
-)

r

-

I D.N.P.I.

--I
I
-I
I
-I

-

I

18

I
I
I

18 )
17.1

I

j

-1

-I

1

- I DNSPC
- I D. N. T.
[

D. P.

I P. R. T.
I 21). Re.
- I P. R. T;
I 4l1< Re.
1'1

f

(ext.j

S. D.
D. R. T.
I
Am.

I

-

Aros DO PODER EXECUTIVu

ri

~

--

SITUAÇÃO NOVA

~ I__-------------rt
I,
'\ Número ,I

I

.de

,

funções I

I1 '
.
-

I

I

I

1

111

Séries Funcionais

Ref~

,I

Exced. I Vagos

provo

I

I- I
i'

\

I

I
I

I
I

!
II
l-

I

Ii
, ,I

\

I

'

,I

'I
'~I
I I

I

I
I

I

I

, \'

I

I
I

,l

,I
:I

:1/
'I
, I\
I

~j

:1

,I

\"

i

i

I
I
I

I
I

I
I
I
I

I

I
j
I

I

I

I,
I
I

I

!
I

I
1"'

l

I

I,

I
I

I

I

,I

I

i

I
I
I

Aros DO PoDER. ExECtI'TIVO
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---.r
SITUAÇÃO

ANTERIOR

i'.

i'

------------~---------------...:

'Número

1

fun~j

Séries Funcionais

'Ref.

I

I

17 I

I
I Servente
I

l

I

17 I

I

I servente

17 I

2 I Servente

17 I

1

I
I\
1 I Servente
1

I

I Servente
I

17 I Servente
I
2 I Servente
1
2'

I

I Servente
I
I Servente

I
4 I Servente
1 I Servente
5 I Servente

61
servente
1 Servente
1

Servente

2 ,

servente

I Servente

1

I Servente
I
I Servente
I
.
I Servente
I
I Servente
I
I servente
I
I Servente
I

1
1

2
4

I

4 I Servente
4 I Servente
10 , Servente

Servente
I Servente
Servente
17 Servente
2 I Servente
1
2
1

(

I

171
17
17

I

I

I

!
I
I

17

1'7

17
17

I

-I
I
-I
!

p~~

-\
I

-I
I
-I

I
- I,

I
1

I

17

-(

I
I

-I

,

16

I

-I
I
-I

I

16

I

-I

15

I

~,

16 I

I

I

I

I
-I

16

1

-I

16

I
I
I

-I

16

16 I
16 I
16
16
16

I
I
I

I

I
I
I
15 I

16
15
15

I Mg.
- 10. R-. '1'.
I

1

I

1

1/

-I
-I
-I

-I
-I
I

-I
_I

-I

-I
. 1

Pa.

I D. S; 'l'.~.
I
Pb,
.\
I D. R. 'r. r

-

-

I

se,

i

11 D. R.

T.l

:2 I D. N.

r.

I
Sp,
1
ID. T. M,
I Santos
I s. Seg.:
I Nac.

-

-

I

-I
-

-\

'T.l

I
Ma.
11 D. R. T,

-I
-I

I

--,

- I D. R. '1'.

I

!
-I

17
17 \
17

!

/!
I'

- I D. R.
I
Es.~'

I

17

1

1

17

Tabela l.

Vagos

Exced.

I

1 \ servente
1

I

(ext.j \

D . N. P.I
DNSPC
D. N. T.
1
D. P.
-IP. R. T.
I 6.tl. R.
i : S. D. I:
2 ID. R. T'l':

31

I

Am.

i

- I D'M~: T'/!
-

1 ID. R. T..;
I
Mg

ID. R. T.

,1
8p."
- I D. T. M.~.

I . Maceió i.
- I D. T. M.
. I SalVadort
- I D. N. l,

I (ext.).:
ID. N. P.tl·.

-

- I DNSPC:'
4 I D. N. T.:.
9 I D. P. :\
- I S. C. '

-III
1

17

2

S.O.
DRT·Pi.
DRT-Sp.

I

I D.(ext.)
N. I
.
I

.

PonER ExECUTIVO

ATOS DO

iSITUAÇÃO

Número
de

funções

I
I
I

Séries Funcionais

I

NOVA

1

I.I
I

I

I
1

.

II

,

18

i

J
,

I
I

,
I

.

,!

1

I
I-

\

f

I
It

II

I
I

I

I

I
I

1

-I

I

II
I
I

j

I

I

1

I

I
!

I
I

I

I

!

i
I
I
I
I
I
I
!
I

I
I

j

I

(

I
I
I

.... , ."' ..

"

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

!
17 I
I

I
I
!

I-

I
I
I

I
I
I
I

I

1

I

94 I

t

I
I

I

I

I

j

!

I

I

I

I

I

I
I
I

\

i

I

I

\

!-

(

I

I

I
I

I
I

I
I
I

I

, II

I,

I

l-

j

_,I

!

-1
I

I

I

j

i

I

I

I

I

J

I

I

j

I

I

!

I

"I

II

,

17 j

I
I
I
I

I

I'

i _
I

!I

I

I

II

i
I

!
I

I

1

I

I

I

I

I

I .............-, ..............

60

1

I

Prov.

1
1 _

I,

I
r

Vagos

I

I

I
i

I

II Exced.

RJef.

__--o

I

113

1

I

(

I
!
I

I

I

1

10
J

I

\

I

I

-I
I

I

114

SITUAÇÃ?

ANTERIOR

[I
NÚJ.-nero

I

I

j

de
funções .
·4

1

Séries Funcionais

Ref.

Exced.

.

)

I Servente

I Servente

I

&

••

4

•

~

•

..

•

~

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

...........

&

&

•••

&

••

I

1 I Servente
1

I
I Servente

15 I Sen'ente
2 I Servente

..

a

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

..

..

•

..

la

..

~

•

•

.......

&

..

..

•

•

1. 'I Servente
1 I Servente
19 I Servente
2 I Servente

••

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

•••••

&&

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

I

..

............... - .
...........

.......

&

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

aO

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

...................
I
I Servente ........ a·· ........ o....
I
3 I Servente ..................

15 I

15 I
15

15
14

I

4

I

'/

Servente

41 Servente

I

4:

I Servente

5

i

-~

.I

Servente

..........

"-'"

OI

I

••

l

•••••••

J

-

/

14 I
14 I13 I
I

11

I
I

••

.. . .. . " . . . . . . . . .
....... .... ... ". "

"

""

1,

,

~

••••••••••••••

"

•

I
I

!

I
I

-

18

2

I

I

J

I Trabalhador

a

•••

1,

...........

I
I
I

,
! Trabalhador
I
21 Trabalhador
I

•

••••

41

..

""

....

.....

I

(ext , )

(ext, )

r

I
j

j

i

I

!
I
I

!

I

II

I

I

\

I

I

1

1

i

- '/
i

J

J

19 I

L

D. N. 1.
rext. )
1 I D. N. I.
I (ext .)
-- I
104 I
4

I

19 !
••

(ext. )

D. N.

I

I

II

DRT-Sp.

I

20 I
~

DNI.F.C.
D.N.S.P.C.

N. L
(ext. )
4
D. N. I.
I rext.)
2
D. N. I .

I
I

I

I
- . . ----J------.-.
.-.,,--------..

I

(ext. )

D.N.P.I.

,

/

t

T.

1 ) D.

!

I

R. T.
Re.

p- R.

I (ext, )
3 I D. N. I.

r

-I

I

,I

- ,

I

I

5~

!

I

J

D.N.T.

I 81)0 Re.

)

')

I
I

1 1 s. D.
9 I DRT-Sp.
- I D. N. i.

I

58

Parte

- I

(

-\

í

OU

t

I

.- I

6

Tabela

-I P.

I
'I

- I
I
-

7 \

3

-I

9 I

81

I
t

=1
-

I

2

-

10 I

287 !

2

-

14

i

~

••

-

14 i

12 I

••

-

-

1

i Servente

{

I

3

-4

I
I
Vagos I

-

1

..........

1

-

I
1

D. N. l.

I
I

(ext , )

I

D. N.

(ext.)

r. .

I.N.T.

I

I

Aros

SITUAÇÃO

Número
de
funções

~

j

Séries Funcionais

00 PODER EXECUTIVO

NOVA

II

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

r

I
I

I
I

I

11

I
I

I

!

\ Provo
,
I,
I
I
I
I
I
!

I

I
I

1

f

Vagos

I

J

II

I

II Exced.

Ref.

!

,I

115

1

I

I
I

j
I
I

I
II

I

i

I

r

l

I
I

I

1

I

I

lI
I

J'
i

I

1

1

1

I

I,

I

I

I

I
I

I
I,

I
I

I

I

í

J

I
I

I
f

I
I
!

I

--I
253

o número de funções preenchidas nesta
sér!e, incluindo as excedentes, não poderá ser
superior a 253; as funcóes excedentes serão suprimidas à medida que .
vagarem.
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Art. 29 Os investimentos em portos, instalações portuárias e vias navegàveís interiores obedecerão a uma
Aprova Regulamento de disposições
programação prévia, constante de:
da Lei ns. 3.421, de 10 de julho de
:z)
Plano de ~eaparelhamento e
1958, que cria o Funào Portnuiria
Exp2-D.são de cada põrto, aprovado
Nacional, a Taxa de M etnoramento
pelo Ministro da Viação e Obras Púdos Portos, e dá outras providências.
blicas;
b)
Plano Portuário Nacional, que
O Presidente da República usando
incluirá todos os investimentos. em
da atribuição que lhe confere o artíportos e vias navegáveis, custeados
go 87, n'? I, da Constituição, e tendo
com recursos públicos e privados, e
em vista a necessidade de regulamentar .disposições da Lei nl? 3.421, de 10 será aprovado ou alterado por decreto
/l
do Presidente da República.
de Julho de 1958, decreta:"
§ 19 Os dois prímeíros Planos de
Art. 19 Fica ·aprovado o RegulaReaparelhamento
e
Expansão
dos
pormento, que com êste baixa assíiiado
pelo .Mi!]-istro de Estado dos Negócios ~ tos e o primeiro Plano Portuário Nacional compreenderão os exercícios de
da Víação e Obras Públicas.
1959 a 1962, inclusive.
Art. 20 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua puhlícaçâo,
§ 29 A· execução dos Planos de
revogadas as díspostções em contrário"
Reaparelhamento e Expansão de cada
Ric de Janeiro, em 1E de julho de
pôrto e do Plano Portuário Nacional
1959; 138 9 da. Independência e 7ll? da
em cada exercício, será detalhada em
Rei- úblíca .
um programa anual.
Art. 3l? As propostas de Planos de
JUSCELINO KUBITSCHEK
Reaparelhamentu e Expansão do Pôrto
serão submetidas pelas administrações
LiJ.cio Meira.
dos portos ao D.N ,P .R.C., e conterão as seguintes informações:
SEÇãO I
I ' - as previsões de tráfego no
DEFINIÇÃO
])E POLÍTICA
pôrto até o fim do período do plano,
E PROGRAMAÇÃO
tende em vista a sua evolução no passado, o desenvolvimento econômico da
Art. lQ A execução da Lei nl! 3.42':1,
região e os empreendimentos em exede 10 de julho de 1958, bem como da
cução na mesma:
le~~s~ação vige~te. relativa aos portos
a)
de embarcações, índicando o seu
e VIas navegavels nacionais será
tipo e calado;
orientada para a realízação jos seb) de mercadorias, discriminadas
guintes objetivos:
por importação e exportação. cabotaa)
melhorar as condições .iaturaís
dos portos e das vias navegáveis de" gem e lone;o curso, e por suas espécies principais, indicando a dístribuiacôrc com as necessidades da nàve~
ção mensal.
gação sôbre água;
11 - as características e capacidades
b). tornar as facilidades e instalações portuàrías nacionaís proporcioatuais do põrto, e as características
nais às necessidades atuais e prevísíe capacidades necessárias para atenveís da navegação e do comércio sôbre
der à demanda de serviços prevista
água;
para o fim do período do plano, especialmente em relação a:
C)
aumentar a produtividade dos
serviços portuários e assegurar a naa)
calados: da barra, canal de
vegação e ao comércio as melhores
acesso. ancoradouros, bacias de evolucondições de operação, compatíveis
çãu e cais ~costáveis;
com o nível de investimentos que,
b)
extensão de cais acostáveís para
tendo em vista o tráfego de cada
os diversos tipos de embarcações e espôrto, seja econômícamente justifipecies de mercadorias. tendo em vista
cável;
o seu aproveitamento atual e as posd) promover o desenvolvimento de
sibilidades
de incremento dêste aproregiões econômicas pela melhoria ou
veitamento;
construção de portos ou vias navegác) área. de armazenagem para
veis, e pela construção ou aparelhalongo curso e cabotagem, e para carmento de instalações portuárias para
gus especiais;
.servi-las.
DECR:E',TO NQ 46.434 - DE 1'5 DE JULHO
DE 1959
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d) aoarelhamento de manus-eio e
transporte de carga, e Instalações especiais;
_
..
e i outras instalações e facilidades
por tuárias .
lU - AIs deficiências observadas ou
previsíveis na operação do pôrto, índicando :
a) a tonelagem-hora média de
carga e descarga;
b) os prazos de estadia dos navios,
e R6 demoras co atendimento de pedidos de atracação.
IV - As obras, serviços e aquisições
propostas para:
a)
correção das deficiências observadas;
b) aumento de produtividade das
instalações cxístentes, e maior velo. cidade de operação portuária;
C)
que o põrto tenha as earacterístícas e capacidades necessárias ao
atendimento da demanda de serviços
previstos para o fim do período do
plano.
V - A classificação de todos os investimentos programados em:
a)
dragagem :
1) barra e canal de acesso;'
2) bacia de evolução;

3)

ancoradouros;

cáís acostável ;
cabotagem;
2) longo curso:
3) especializado por mercadoria;
c) armazenagem:
1)
cabotagem;
2) longo curso;
3) iristalações especiais;
d)
aparelhamento de movimentação de carga:
1) para carga geral;
2)
instalações especiais;
e)
linhas férreas e seu aparelhamento;
j) cefVÍÇOS gerais;
g)
ofícínas:
h) embarcações e artefatos .flutuantes,
VI - Em rei ação a cada obra de
serviço ou aquisrção ;
a)
suas especifieacões técnicas;
b) 6€U orçamento em moeda nacíonaí ou estrangeira;
c) cronograma de sua execução;
di programa dos dispêndios para
sua execução.
Art. 4Q A15 propostas do Plano referido no artigo anterior submetidas
pelas administrações dos portos serão
revistas pelo D.N.P.R.C., eonsiderando:
~,,-.. ~--.
b)

1}
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a) .a comprovação das informações
prestadas e a ~ustlfic3.tiva dos investimentos propostos;
b) a previsão dos recursos do Fundo Portuário Nacional e a distrtbuicão
entre os diversos portes e vias navegáveis, segundo os critérios de prioridade estabelecidos.
Art. 5<> O plano de ReaPf'-relhamente e Expansão de cada pôrto,
aprovado pelo Ministro da' Viação e
Obras Públicas, indicará:
a)
em relação a cada empr-eendimento, a ser executado no oeriodo:
1) descricão sumária;
2) cronograma de sue, execução;
3) o orçamento em moeda nacional e. se fôr o casa. em moeda estrangeíra:
4) origem dos recursos com que
será custeado.
b) em relação aos estudos a serem
procedidos para definição ou projetamente> d06 investimentos referidos no
parágrafo único do art. 39 : '
1) discrímínaçãc dos estudos, cronograma e orçamento de sua realização.
2) aquêles a. serem executados ou
contratados pela administração do
porto e os de responsabilidade d0
D.N.P.R.C.
c) a previsão dos recursos vínculados ao põrto, os pretendidos do
Fundo Portuário Nacional, e o seu
balanceamento com as despesas consideradas no- Plano.
Parágrafo único. A aprovação do
Plano de Reaparelhamento e Expansão do Pôrto não -implica necessàriamr nte na vinculação dos recursos do
Fundo Portuário Nacional nêle previstos. Os estudos, obras. aquisições
.ou serviços admitidos por conta do
Fundo Portuário Nacional, não poderão ser contratados ou iniciados antes
de sua inclusão no Plano Portuário
Na<:ional.
Art.. 6.0 Até 31 de outubro de cada.
ano. a Administração do Pôrto submeterá à aprovação do D. N . P. R. C.
o seu programa a ser executado no
exercício seguinte, como parte do
Plano do Reaparelhamento e Expansão do Pôrto, que conterá:
a) o cronograma dos empreendimentos que serão prosseguidos e dos
a serem iniciados, bem como seus orçamentos em moeda nacional, e, se
fôr o caso, em estrangeira;
b) os
recursos com que serão
custeados êsses investimentos, e seu
balanceamento com as despesas. o·
cronograma de sua aplicação;
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-C) a indicação dos investimentos a
serem realizados com a parcela de
40% da Taxa de Melhoramento dos
Portos vinculada ao mesmo;
d) a necessidade mensal de suprimento do Fundo Portuário Nacional, quando estiverem previstas obras
por conta dêste.
Art. 7.° O Plano Portuário Nacio~
nal conterá:
I - Em relação a cada pôrto existente ou em construção:
a) as previsões de tráfego, tendo
em vista a sua evolução no passado
e o desenvolvimento da região econômica por ele servida:
_
_
b) as características e a capacidade do pórto necessárias para atender ao tráfego previsto;
_
c) as metas a serem alcançadas
110 período, tendo em vista as necessidades referidas na alínea a e a disponibilidade existente ou previsíveldos fatôres necessários;
d) os empreendimentos, obras ou
aquisições a serem executados no período para que as metas referidas na
alínea anterior sejam alcançadas, e
c custo em moeda nacional e, se fôr
o caso, em estrangeira, da execução
dos mesmos;
_
e) a distribuição entre os agentes
econômicos da responsabilidade financeira e administrativa do projetamente e da execução dos empreendimentos referidos na alínea anterior:
f) os empreendimentos referidos na
alínea â, cuja execução dependerá.
de prévio projetamento, e o custa
estimado dêste ,
TI - Em relação ao melhoramento,
construção ou aparelhamento., de por..
tos ou vias navegáveis ainda não melhorados ou aparelhados:
a) os portos naturais e vias navegáveis, e as zonas econômicas por
êles servidas, a serem estudados para
determinação da economicidade dos
empreendimentos considerados; .
b) o orçamento do custo dêsses
estudos, em moeda nacional e, se fôr
o caso, em estrangeira.
III - Em relação às necessidades
.
de dragagem:
.
a) o programa de dragagem de
aprofundamento e conservação previsto para o período, nos portos e
nas vias navegáveis;
b) a capacidade da frota brasileira de dragagem e a capacidade
adicional a ser obtida para a éxecução do programa;
C)
as dragas e equipamentos auxiliares a serem adquiridos ou reaparelhados no período, os serviços de
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dragagem a serem contratados para
que o programa seja executado; .
d) o - montante em moeda nacional e, se fôr o caso, em .estrangeira
dos investimentos em dragas e equipamentos auxiliares, e o custo dos
serviços de dragagem a serem executados,
IV Os recursos financeiros e
cambiais previstos discriminados em:
a) recursos da percentagem da
Taxa de Melhoramento dos Portos
vinculados ao pôr to arrecadador;
b) recursos do Fundo Portüário
Nacional;
c). dotações
do Orç-amento da
União;
d) dotações
or-çamentárias estaduais;
e) contribuições de outras pessoas
de direito público;
f) - capital de concessionário e inversões de receitas ou saldos da exploração do pórto: .
g) outros recursos não exigíveis;
h) recursos mutuados, em moeda
nacional e estrangeira.
V O balanceamento dos recursos com as necessidades para execução dos empreendimentos previstos
no plano, dísoríminando:
a) para cada pôrto:
1) os recursos do pôrto, ou a êle
vinculados;
2) as - obrigações já assumidas por
conta dos recursos referidos no número anterior;
3) os suprimentos do Fundo Portuário Nacional necessários para. complementar os recursos do Pôrto;
b) em relação ao Fundo portuário
Nacional:
'
.1) a arrecadação prevista;
2) os suprimentos previstos para
cada pôrto, de acôrdo com o n~ 3)
da alínea anterior;
3) OS dispêndios previstos nos incisos II e III dêste artigo.
VI - As providências complementares ou a recomendação de políticas
a serem adotadas por órgão da administração pública e que sejam indispensáveis ou \ convenientes à realização dos mesmos;
- VII - A justificação econômica de
cada investimento proposto, demons-'
trando;
VIII - A demonstração global da
rentabilidade. dos investimentos no
pôr to, incluindo os existentes e os
propostos.
IX - Os recursos previstos para
execução do programa proposto, discriminando, ano fi, ano:
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a) a previsao da .arrecadação da
b) o projetamento de empl'eendi-'
parcela vinculada. ao pôrto, da Taxa mentos previstos no Plano Portuárro
de. Melhoramento dos Portos;'
Nacional e a estimativa de seu «uscc.
b) a previsão de recursos orçaII - Em relação ao melhoramento,
mentários federais e estaduais e de
construção ou aparelhamento de parrecursos de outras entidades' de di- tos ou vias navegáveis ainda não mereito p ú b l i c o ; '
lhorados ou aparelhados, os estudos
c) os capitais do concessionário, e
ou projetamentos a serem realizados
as receitas ou saldos da exploração ou prosseguidos no exercício, e seu
do põrto, disponíveís para investi- orçamento.
mentos;
III - Em relacâo ao programa ele
d) os recursos de empréstimos a
dragagem:
~
utílízar, em moeda nacional e estrana) os investimentos em dragas e
geíra.
equipamentos auxiliares a serem fe~
X - O balanceamento, ano a ano,
tos no exercício, em moeda nacional.
dos recursos previstos e dos investi- e estrangeira;
mentos propostos; a ordem de priob) os serviços de dragagem a seridade e relação-programa dos investimentos a serem feitos com os re- rem executados ou prosseguidos no
cursos da parcela da Taxa de Me- exercicio e seus orçamentos.
IV Os recursos disponíveis e
lhoramento dos Portos, vinculada ao
pôrto, e as importâncias pretendidas previstos e o seu balanceamento cem
do Fundo Portuário Nacional para ·.as necessidades para execução Cio
programa anual.
suplementar os recursos do pôrto.
V - P..13 providências necessarias ou
XI - A estimativa do custo do proconvenientes para assegurar a exejetamento de cada um dos empreendimentos
previstos no Plano, cuja cução do programa.
Art. 9Çl Até 31 de março de cada
execução ou definição em detalhe deano o D.N.P .R.C. submeterá ao
penda de estudos técnicos e econórruMi.nistro da Viação e Obras Púbiicas
COSo
um relatôrto do progresso da exeParágrafo úníco , OIS orçamentos
cução do Plano Portuário Nacional
incluídos na proposta do - Plano de
no exercício anterior c das perspectiReapal"elbamento e Expansão,rete- vas de. sua execução íntegral.
ridos no inciso V1 do art. 3\1 (dê.c;te
Art. lO. O Plano Portuário I.'JaciOartigo), poderão ser rertos com base
na! poderá ser revisto e alterado por
nos preços unitários atualizados 'veproposta do D.N.P.R.C., aprovada
rificados no pôrto ou em outros porpelo Ministro da Viação e Obras Pútos de condições semelhantes, e leblicas, desde que esta alteração não
vando em consideração as caracterrsafete o prosseguimento e término,
tícas técnicas admitidas.
dentro dos prazos prefixados, dos emNeste caso, a execução de cada empreendimentos já iniciados à época
preendimento
dependerá de prévia da alteração.
aprovação do projeto referido no artigo lI.
SEÇAO TI
Art. - 8Q 'Anualmente, até 31 de ouPROJ~AJ.C:XNTO DOS EMPREENDIMENTOS E:M
tubro o D.N.P.R.C. submeterá à
PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS
aprovação do Ministro da Viação e
Obras Públicas o Programa PortuáArt. 11. O melhoramento e aparerio Nacional a ser executado no exe!lhamento de portos e vias navegáveis
cicio seguinte, como parte do Plano
naturais, bem como a construção de
Portuário Nacional em vigor, e que
instalações portuárías e canais naveconterá:'
. gáveis, somente serão concedidos, auI - Em relação a cada põrto existorízados ou terão a sua execução initente ou em construção:
ciada, seja qual fôr a origem dos rea) os
empreendimentos a serem
cursos com que deverão ser custeados,
executados ou prosseguidos no exerà. "ista de projeto que demonstre:
cicio, e as despesas em moeda naa) a existência ou previsão de mer,cional e, se fôr o caso, em estrancado a ser servido pelo empreendi~eira;

mento;
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b) sua coordenação com os sistemas
de transportes, existentes OU programados;
c) a impossibilidade de s e r v i r
econõmicamente à zona considerada
por meio de outros portos, instalações
portuárías ou vias navegáveis, já em
tráfego OU em construção. ou as vantagens e con ôzni cas do ínvestímcnto
considerado em relação a outros investimentos alternativos em sistemas
-de transporte, para ligar a zona considerada a instalações portuárias, existentes ou em construção;
d) a viabilidade técnica do empreendimento e a adoção das características técnicas econômícamente mais
aconselháveis à vista das condições da
região e da intensidade do tráfego
previsto;
e) a adequada localização do emprzendimento, tendo em vista outras
alternativas possíveis;
f) o orçamento do custo da execução
do empreendimento, em moeda nacional e, se fôr o caso, em estrangeira;
g) a justificação econômica do eIDpreendímznto, balanceando os benef'ícios que proporcionará com oS encargos dos ínvestímentos necessários;
h) a rentabilidade do empreendimente;
i) a capacidade técnica, administrativa e financeira da entidade que pretender a concessão ou autorização do
empreendimento .
Art. 12, Os empreendimentos nas
vias navegáveis e em Púrtos em exploraçào ou em construção deverão ser
previamente projetados em detalhe,
nos seus aspectos técnicos, econômicos
e fir.anceiros, e ter programada sua
execução.
§ 1.0 Os projetos de empreendimentos portuãrios e em vias navegáveis
obedecerão às normas estabelecidas
pelo D,N.P. R.C., e deverão ser aprovados pelo Ministro da Viação e Obras
Públicas, antes de sua execução.
§ 2.° Salvo nos casos de melhoria das'
condições naturais dos portos, somente serão autorizadas inversões em instalações portuárias quando o cálculo
de rentabilidade do projeto ou programa a ser realizado assegurar a acumulação de recursos durante o prazo de
duração provável dos bens e instalações, em .montante que permita a re- ,
posição de suas partes depreciáveis OU
a sua renovação, ao fim do prazo de
duração .econômíca dos bens e instalações.

§ 3,° Na caso de projeto ou programa que, por sua natureza, não permíta a aferição direta de sua rentabilidade, poderá ser autorizada a ínversão desde qUe fique demonstrada que,
da sua realização, resultará a m€lhoria da rentabilidade do conjunto das
instalações do pôrto onde será feita a
aplicação.
§ 4.° Na aprecíação de justificativa
econôrníca dos empreendimentos serão considerados não só os benefícios
diretamente percebidos pela Administração do Pôrto, bem como as vantagens proporcionadas à navegação e ao
comércio pela maior produtividade dos
navios e pela redução dos custos indiretos suportados pelo comércio.

SEÇAO III
Da Taxa de Melhoramento dos Portos

Art. 13. A Taxa de Emergência,
criada pelo Decreto-lei n 9 8.311, de 6
de dezembro de 1945. passará a ser
cobrada sob a denominação de Taxa
de Melhoramento dos Portos e incidirá sôbre tôdas as mercadorias movimentadas nos portos organizados. de
ou para navios ou embarcações auxíliares.
~ 19 São isentos do pagamento da.
Taxa de Melhoramento dos Portos 11<>
gêneros de pequena lavoura, peixe ~
outros artigos destinados ao abastecimente do mercado municipal da cidade ou localidade a. que o pôrto diretamente servir, bem como as transportadas pelas embarcações do tráfego
mterno do pôrto em serviço local de
transportes, operando nos pontos que
para êsse fim forem designados pelas
autoridades competentes, estaduais ou
municipais, de acôrdo com as reparticões fiscalizadoras dos Ministérios' da
Vlacão e Obras Públicas, da Fazenda é da Marinha, no referido Pôrto.
§ 29. Nos casos de baldeação" quer
direta, quer por meio de saveiros ou
alvarenaas. ou através do cais e pontes .de acostagem, a Taxa de Melhoramentos dos Portos será devida uma
só vez, na descarga da embarcação
chegada ao pôrto ou no carregamento
da embarcação a sair do pôrto.
Art. 14. A taxa de Melhoramento
dos Portos será devida na seguinte razão do valor comercial da mercadoria:
a) 1 % (um por cento). quando importada do exterior;
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b) 0,2% (dois décimos por cento),
quando exportada para o exterior:
c) 0.2% (dois décimos por cento),
quando importada e exportada. no comércio de cabotagem e na navegação
interior.
~ 1~. Entende-se por valor comercial das mercadorias Importadas do exterior, o custo da mercadoria que servir de base para o cálculo dos direitos aduaneiros.
~ 29. Sôbre as mercadorias livres ou
isentas, as despachadas em vírtude de
convênio e as importadas sem cobertura cambial, a taxa incidirá sôbre o
valor CIF convertido para a moeda
nacional, ao câmbio do dólar fiscal.
~ 3 9 Sôbre as mercadorias beneficiadas com câmbio preferencial, a
taxa incidirá sôbre. o valor CIF, convertido para a moeda nacional ao
câmbio e sobretaxa efetivamente
pagos.
§ 49 Entende-se por valor comercial das mercadorias exportadas para
o exterior, aquêle constante das guias
de exportação. correspondentes à imnortãncía efetivamente recebida pelo
êxportador, incluindo câmbio e bonificações.
§ 59 Para as mercadorias exportadas no mercado livre, o valor comercial sôbre o qual incidirá a taxa, será.
o valor constante das guias de exportação, convertido .. à taxa de compra
do dólar nc fechamento do mercado
livre do día anterior.
Art. 15. A Taxa de Melhoramento
dos Portos será. cobrada pela admínístracão do pôrto onde a carga fôr
movimentada, a qual recolherá semanalmente. mediante guia, nos modelos e condições estabelecidas pelo

n:N.p.R.C.:
a) 40% (quarenta por cento) do seu
produto à agência do Banco do
Brasil S.' A . , para crédito da conta
especial soe o título de "Taxa de
Melhoramento do Pôrto" que' a
. arrecadou, e que só poderá ser movimentada de acôrdo com o disposto
no art. 17;
b) 6(}% (sessenta por cento) do seu
produto 20 Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico ou seu correspondente autorizado, para crédito
do Fundo Portuário Nacional.
§ 19 , O administrador responsável
pelo pôrto que arrecadar a Taxa será
seu depositário até o efetivo recolhimento na forma dêste artigo, com a
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responsabilidade civil e criminal decorrente dessa qualidade.
§ 29 O GO;'êrno Federal poderá
suspender' a entrega de qualquer recurso, consignado no orcamento Geral da União, à Administração do
Pôrto que estiver em mora no recolhimento do produto da Taxa de
Melhoramento dos Portos.
§ 30 Se. depois de notificada pelo
De!lartamento Nacional de Portos.
Rios e Canais, a Admínistraçâo do
Fôrto deixar de recolher. no prazo
que lhe fôr assinado, o produto da
Taxa de Melhoramento dos Portos em
atraso, o referido Departamento poderá. na pr ímeira tomada de contas.
deduzir o montante não recolhido da
conta de caníta. do nôrto, reconhecido pelo Govêrno Federal,
Art. 16, O produto de 41.\% (quarenta 001' cento) da arrecadação da
Taxa de Melhoramento dos Portos. a
que se refere a alínea a do art. 15,
só poderá ser empregado pela adminístracão do pôrto em que tiver sido
arrecadado:
a)
em estudos e projetos, ou na
execucâo de obras. aouisíções e servícos nara melhoramento. amnlíacão,
exnansão ou aparelhamento das instalações portuárias;
b) no pacamento de servíeos de
dracazem que interessem 3,0 pôrto:
c) no pagamento dos servícos de
juros, amortizações e outras despesas
de contratos de empréstimos, contraídos para antecipação da receita da
percentagem da taxa referida neste
artigo, e destinados à execucão de
projetos ou programas com os 'objetivos previstos nas alíneas a e b dêste
artigo.
§ 19 A aplica-cão dos recursos previstos neste artigo obedecerá à programação referida nos arts. 3(\ e 4"',
e será executada anualmente de
acôrdo com o Programa a que se refere o art. 59. .
~ 29 Nos casos da 'alínea c dêste
artigo, a aplicaeão dependerá, além
do previsto no parágrafo anterior, da.
aprovação pelo Ministro da Viação e
Obras Públicas das condições do
crédito, cuja utilização ficará sujeita
à fiscalização do D.N .P.R.C,
§ 39 O ato do· Ministro da Vi~ão
e Obras, públicas, que aprovar as
operações de crédito referidas neste
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artigo, empenhará automàticamente
em garantia ao credo! o produto da
percentagem da taxa arrecadada no
respectivo pôrto, até final liquidação
do empréstimo.
§ 49 O Ministro, da Viação e Obras
Públicas dará conhecimento ao Banco do Brasil S. A. do ato que, autorizará realização da operação de crédito. e .comunícará a importância dos
encargos da operação, ficando a administração do pôrto autorizada a
movimentar a conta referida no artigo seguinte, dentro dos limites dos
serviços de juros, amortização e despesas previstas no contrato de empréstimos.
.
~ 5.9 o saldo
da arrecadacão da
parcela da Taxa de Melhoramento
dos Portos referida neste ar~igo que
exceder das necessidades da garantia,
de acõrdo com as condições elo empréstimo, poderá ser empregada para,
os fins prevístos nas alíneas n e b
dêste artigo.
Art. 17. Salvo no caso previsto no
~ 4.° do Art. 16, a administração do
põrto só poderá movimentar a conta
a que se refere o art. 15, alínea Q,>
mediante a apresentação, ao Banco do
Brasil S. A. de certificados de aprovação de despesas ou de requisições
.de adíantamentos emitidos pelo Chefe do Distrito do Departamento Na- '
cional de Portos, Rios e Canais em
cuja jurisdição estiver o porto.
§ l.I? A aplícacão-dos adiantamentos
recebidos na forma dêste artigo deverá ser comprovada pela Administracão. do Pôrto, dentro de 9{) (noventa)
dias do seu recebimento. perante o
Chefe do Distrito respectivo. que emíth-á os certificados de despesas cor-.
respondentes, sendo o saldo, se houver, recolhido no Banco do, Brasil S.
A., na conta respectiva.
§ 2.<:1 Feita a aquisição de' determinado aparelhamento, concluída a sua
montagem. ou concluída a obra ou o
servico. no todo ou em parte preestabelecida. caberá à 'AcL.'11inistl"aç2.o
do Pôrto solicitar, ao compete rte
Distrito do Departamento Nacional
de Portos, Rios e Canais, a. expedição de um certificado, que será, fornecido após a verificação da .aquísíçâo
ou execução total ou parcial da obra
ou servíco. da documentação respeetrva e da constatacão do saldo necessário ao mesmo pagamento, na conta do que se trata.
§ 3.9 Ao fazer essa verificação caberá ao Chefe do Distrito examinar,

sob todos os aspectos, os documentos
exibidos, rubricados e numerando-os,
podendo impugná-los, no todo ou em
parte. sempre observando que a despesa não deverá. exceder da prevista no
item correspondente
do programa
nprovado.,
~ 4.1,1 il:sse certificado será. preparado em 4: vias. com os seguintes destinatários e objetivos:
L ~ via - Admínístracâo do Pôrto,
para saque da importância;
2.t.I- via --: Admínístracâo do Pôrto,
para tomada de contas.
3.~ via D. N. P. R. C. - oontrôle da Diretoria Geral.
4~ via' D.N.P.'R.C.
oontrôle do Distrito.
§ 5.9 Expedido um certificado, as
duas primeiras vias serão enviadas à
Administração do Pôrto ea 3.l.\ \lia
será, na mesma ocasião, remetida à
Diretoria Geral do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais.
~ 6.9 A primeira via do certificado
deverá se! entregue pela Administração do PÔ1'to ao Banco em que tiver
sido aberta. a conta de depósito da
Taxa de Melhorarnento dos Portos,
acompanhada do cheque da importância a sacar, constituindo, a aludída :
primeira via, o· documento indispensável ao pagamento do mesmo cheque.
~ 7.9 Quando se tratar de adiantamentos. caberá ao Chefe do Distri to
fazer à requisição da ímportânela
respectiva ao Banco em que os depósit-os foram feitos, a qual constttuírá,
para éfeitos· do saque respectivo, o
documento indispensável.

SEÇAO IV
Do Fundo Portuario Nacional

Jirt. 18. O FunGO portuário NacitY
nal destina-se a prover recursos para o melhoramento i03 nOTWS e das
vias navegáveis do país, segundo a
programação prevista no Plano Portuárío Nacional.
. Art. 19 Constituirão receitas do
Fundo Portuário Nacional:
a) 60% (sessenta por cento) do
produto da arrecadacâo da Taxa de
Melhoramento dos Portos (art. 15,
alínea b):
b) 8% (oito por cento) do produto da arrecadação dos direitos de importação para consumo;
c) o produto do aforamento dos
acrescidos de marinha, quando resultantes de obras realizadas pelo De-
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co do Brasil, para crédito da conta
especial vinculada de que trata a
alínea a do art. 15, salvo quando as
obras tenham sido executadas diretamente e com os recursos do Departamento Nacional de Portos, Rios
e Canais, quando então o produto da
venda do domínio útil dêsses acresUnião;'
cidos de marinha constituirá receita
j) os juros e outras receitas redo Fundo Portuário Nacional.
sultantes dos depósitos, de recursos
.do Fundo.
'
§ 39 Anualmente, o Orçamento GeParágrafo único
Os recursos a
ral da ~nião consignará, no Anexo
da Recelta, a previsão da receita reque se refere êsté 'artigo serão reco-:
sultante das vendas do domínio útil,
Ihidos em depósito ao' Banco Nacioreferidas neste artigo, quando as
nal do Desenvolvimento Econômi.co.
obras de que provém tenham sido
em conta especial 30b a denominaexecutadas pelo Departamento Nacão de Fundo Portuárto Nacional, 3
cional de Portos, Rios e Canais, e,
ordem do Departamento Nacional de
li:) Anexo da Despesa do Ministério
Portos, Hios e Canais.
da Viação e Obras Públicas, para ser
Art. 20. Do produto de arrecadarecolhida ao Fundo Portuário' Naçâo dos direitos de importação, 37'1'
cional, dotação igual àque". cons(Oito por cento) serão destinados ao
tante da referida receita.
:Fundo Portuário Nacional cart. t-r,
Art. 22 . As a u tarq uias federais
alínea b).
,
que explorem serviços portuários re~
~ 10 Anualmente, o Orçamento Gecolherão,
até 3ú (trinta) dias depois
ral da União, no anexo referente ao
de aprovadas suas contas e a seu
Mínisterro da Viação e Obras Púcrédito, ao Banco do Brasil S A" a
bhcas, consignará ao .Fundo Portua
renda líquida auferida no exercício
rio Nacional para recolhimento M
Banco Nacional do Desenvolvimen·. anteror, depois de feitas as deduções regulamentares, em conta vinto Econõm!co, em duodecimos .nenculada de que trata a alínea a· do
8 aís, dotação equivalente a 8% (Oito
art. 4Q da Lei nv 3.421, de 10 de jupor cento) do montante da arrecalho de 1958.
.
da,5.o prevista dos direitos de imArt. 23. A percentagem de 6%
portaçâo para consumo:
(seis por cento) da arrecadação da
f 2 9 Verificada, no d.ecorer .do
Taxa de Despacho Aduaneiro destiexercício, a nsurícíêncía da dotação
nada às administrações dos portos,
orçamentária, a que se refere o § lQ
que, nos têrrnos do art. 66 da Lei
dêste artigo, o Ministerío da Vlacão
número 3.244,' de 14 de agôsto de
e Obras Públicas proporá, em tem1957, substituiu o adicional. de 10
po oportuno, a abertura do necessá(dez por cento), instituído pelo Derio crédito suplementar,
creto n Q 24.343, de 5 de junho de
Art. 21, O Poder Executivo pro1934, terá em cada pôrto a mesma
moverá o aforamento dos acrescidos
destínaçâo dêsse adicional, à data
de marinha resultantes de obras reada publicação daquela Lei.
Iízadas pelo Departamento Nacio(ls.j·
19 Anualmente, o Orçamento GedePortas, Rios e Canais, ou por i:l.Gral da União, no Anexo referente
tarquias e repartições tederaís que
ao Ministério da Viação e Obras Púexplorem portos, desde que êsses terblicas, consignará, a favor das adrenos não sejam necessários à exeministrações dos portos que tinham
cução futura das ínstaíaçôes pordireito ao recebímento do referido
tuárías, ou não tenham outra destxadeíonal, dotação equivalente à prenação nos têrmos da legislação vivisão da arrecadação de 6 % (seis
gente.
por cento) da Taxa de Despacho
§ 10 O aforamento será feito meAduaneiro, na respectiva Alfândediante concorrência pública e o ediga ou Mesa de Rendas.
ta; poderá prever o pagamento do
preço da alienação do domínio útil,
§ 29. Mensalmente, os Distritos do
à vista ou a prazo.
Departamento Nacional de Portos,
§ 29 Os recursos provenientes das
Ríos e Canais requisitarão às Delegacias Fiscais do Tesomo Nacíonal
vendas do domínio útil constituirão
receita dos respectivos portos e ::ieo correspondente à eretíva arrecadarão depositados na agência do Banção, no mês anterior, da referida

partamento Nacional de Portos, Rios
e Canais;
d) O reembôlso de serviços de
dragagem executados por conta do
Fundo;
e) as dotações que lhe' forem atribuídas no Orçamento Geral da

*

126

ATOS DO PODER

percentagem da Taxa. de Despacho
Aouaneírc.
§ 3~. Verificada, no decorrer do
exercício, a insuficiência das dotaçôes a que se refere o § 1Çl, o Ministro da Viação e Obras PÚblicas
proporá, em tempo oportuno, a abertura do necessário crédito suplemen-

tar,

'

Os recursos do Fundo
Portuário Nacional serão aplicados
peio Departamento Nacional de Portes, Rios e Canais' exclusivamente na
.execucâo do Plano Portuário Nacional definido no art. 11 da Lei número 3.421.' de 10 de julho de lB53,
compreendendo:
a) o estudo e projeto de construçác,
melhoramentos, expansão ou
aparelhamento dos portos, instalaçóP,s portuárias, definidos, no artigo
39 do Decreto nv 24.447, de 22 de
junho de 1934, e das vias navegá-'
veis:
b) as obras, aquisições ou serviços destinados aos melhoramentos, à
ccnstruçâo de obras portuárias ou à
sua expansão, ou ao aparelhamento
de portos, instalações portuárias, definidas no art. 39 do Decreto número 2-1.447, de 22 de junho de 19a4,
e vias navegáveis;
,
c) a aquisição de - equipamento de
dragagem e os serviços de dragagem
de portos e vias navegáveis nacionais.
§ 19 • A aplicação dos recursos do
Fundo Portuário Nacional poderá
ser:
a) direta, pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, em
estudos, projetos, serviços, obras,
aquisições e .pagamentos de serviços
de dragagem quer executados por administração quer por terceiros;
b) através das administrações de
portos, no pag-amento dos estudos,
projetos, obras, aquisições e serviços
a. cargo dessas administrações, para
execução de programa- ÓU proj etos
prõvíamente aprovados pelo Ministro
da Viação e Obras Públicas;
c) através de empréstimos contraíôos nos têrmos do art. 13 da Lei
n~ 3.421, de 10 de junho de 1958,
para pagamento de juros, amortizaçâc de despesas contratuais de finan·
cíamentos.
§ 2Q • 05 recursos do Fundo Portuário Nacional poderãc ser também
aplicado" em estudos prévios, inclusive de laboratórios de ensaios sôbre modelos reduzidos ou outros
meios de investigação que os progresArt.

24 .
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sos da técnica vierem a aconselhar,
de projetos que se' pretendam executar, 'mesmo que em conseqüência
de tais es.udos se conclua pela inconveniência ou inoportunidade 'da
rez lízaçào do projeto.
§ 3Q. Na aplicação de recursos do
Fundo Portuário Nacional terão prioridade as aquisições, obras ou serviços de dragagern que não constituam
obrigação contratual dos concessionários e que sejam necessários ao
melhoramento do respectivo pôrto ,
Art. 25. O produ to da arrecadação futura das receitas do Fundo
Portuário Nacional poderá ser vínculado como meio de pagamento ou
cedido em garantia de empréstimos
cotídos para o financiamento da execução de projetos ou programas que
se incluam entre os objetivos do Fundo, e contraidos:
a) pela União, para serem aplicados pelo Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais ou' repartições
federais que explorem portos;
b)
pelas autarquias federais que
explorem portos.
c)
por concessionários da exploração de portos.
§ 1Q. A vinculação ou cessão rererída neste artigo dependerá de autorização do Ministro da Viação e
Obras Públicas, e o ato de autorização empenha, automàtícamente, as
receitas vinculadas ou cedidas, que
serão pagas diretamente ao credor
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.
§ 29. Para concessão ou garantia
oos empréstimos em moeda nacional
ou estrangeira, a qUe se refere 'o paragrafo segundo do art. 13, da Lei
n Q 3.421, de 1() de julho' de 1958,
que criou o fundo Portuário Nacional, o Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais estabelecerá
uma escala de prioridade para a
execução de obras ou serviços. e que
obedecerá aos .seguíntes requisitos,
além dos demais dêste Regulamento
que lhe forem aplicáveis:
o,)
importância das obras ou serviços na economia e desenvolvimento
da regíâ- servida pelo pôrto ou pela
vis navegável de Que se trata e sua
repercussão na economia e ínterêsses
nacionais;
,
b} natureza da obra ou serviço, devendo-se dar preferência àqueles que
beneficiem diretamente a navegacâo
e a rapidez de movimentação das
mercadorias.

Aros

127

DO :PODER E:x:E'CUTIVO: \

Art. 26. Com a prévia aquiescência do Ministro da Viação e Obras
Públicas, ouvido o Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, o
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico poderá financiar. com recursos do Fundo Portuário Nacional.
a aquisição do equipamento de dra.gagem para emprêsas privadas ou de
economia mista.
§ la. Os juros e os prazos de resgate dos empréstimos serão os usualmente adotados pelo Banco, em financíamentos a emprêsas privadas.
~ 29 •
Incorporar-se-ão ao Fundo
Portuário Nacional, nas datas dos
seus pagamentos, as cotas de amortização e juros dos empréstimos concedidos nos têrmos dêste artigo, deduzidas as despesas correspondentes'
. ~os serviços do Banco.
Art. 27 Os concessionários do melhoramento, aparelhamento e exploração comercial dos portos manterão escriturados entre as contas do seu p:lSsívo não exigível sob o titulo de Recursos do Fundo Portuário Nacional:
a) o produto efetivamente recebido
da Taxa de 2 '% (dois por cento)
ouro, criada pela Lei n,v 1.144, de
30 de dezernbrv, de 1903, quando essa
receita, de acôrdo com o contrato de
concessão, se tenha destinado à construção, ampliação, me.horaménto ou
aparelhamento das instalações portuárias a cargo do concessionário;
b) o produto efetivamente recebido, ou que vier a ,ser recebido, do
adicional de 10% (dez par cento)
sôbre os direitos de importação par-a
consumo, criado pelo art. 2.° do Decreto n.? 24.343, de 5 de junho de
1934, e da porcentagem de 6% (seis
pOr cento) da taxa de despacho aduaneiro, criada pelo Art. 66, da Lei
nl) 3.244, de 14 de agôsto de 19'57,
quando essa receita ou parte dela, de
acôrdo com o contrato de concessão.
se tenha destinado Ou se destine à
construção, ampliação e melhoramento daS instalações portuárias a cargo
do concessionário;
c) o produto da taxa de emergencía, criada pelo Decreto-lei n.« 8.311,
de 6 de dezembro de 1945, já aplícado Ou em depósito nos termos do
art. 4.1' do refe'rido Decreto-lei;
d) a parcela da Taxa de Melhoramento dos Portos sujeita ao regime do art. 15, alínea a, dêste Regulamente;

e) as importâncias
recebidas doFundo Portuário Nacional para . in...
vestimentas nas instalações portuárias;
f) outras ímportãncías, de qualquer origem OU natureza, que lhes
tenham sido Ou venham a ser etenvamente entregues ou diretamente
pagas pela União, para construção,
ampliação, melhoramento ou aparelhamento das instalações portuárias a
cargo do concessionário.
§ lÇl O montante escriturado na
conta Recursos do Fundo Portuário,
Nacional referido neste artigo, constitui crédito inerente aos serviços,'
não se confunde com o capital da. .
concessão e não será computado pa-.
ra efeito de encampaçâo Ou reversão.
§ 2.9 O Departamento Nacional de,'
Bortos, l:aos e Canais,' levando em
conta as condições econômicas do
pôrto e o nível de preços dos serviços portuários, determinará a inclusão na tarifa de cada põrto organizado, de uma quota anual destinada a reembolsar o Fundo Portuário Nacional, total ou pareíalmante,
do custo dos serviços de dragagern
do pôrto, quando executados com recursos do referido Fundo.
§ 3.° O montante dess., quota será
recolhido pelo concessionário do pôrto e pelas autarquias portuárias, em
duodécímxs mensais, ao Banco Nacíonai do Desenvolvimento Econômico ou ao seu correspondente autorizado, para crédito do Fundo Portuário Nacional.
§ 4.9 Na tomada de contas relativa ao exercício corrente de 1958,
que deverá ser feita em 1959, no
caso dos concessionários, ou da -apresentação de suas contas relativas a
1958, às Delegações- de Contrôle {JU
ao Tribunal de Contas, no caso de
autarquias e de administrações de'
portos sujeitas diretamente ao Mi.nistérío da Viação e Obras Públicas,
será apurado o montante da conta
"Recursos do Fundo Portuário Nacional" .
Art. 28 Os créditos orçamentários
referidos na alínea j do art. 29, no
§ 1,9 do art. 5,Q e no § 3.9 do art. 7.0
da lei 3.421 de 10 de julho de 1958
.independem de registro previa do
Tribunal de Contas, sendo a sua
distribuição feita automà tícamente ao
Tesouro Nacional, que lhes dará o
competents destino.

Lúcio Meira.
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DECRETO N9 4.6.435 -

DE

16

DE

.-TULHO DE 1959

Outorga concessão à Emissora àe
Televisão Continental S. A. - TV
Continental para estabelecer uma
estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
-da atríbuícão que lhe confere o artl~o 87. nv r, da Constituição. atendendo ao Que req uereu a Emissora
ce Televisão Continental S. A. - TV
Continental é tendo em vista o dísposto nos arts. 19 e 15. n 9 XII, de
mesma Constituição decreta:
Art. 19 Fica outorzada concessão
à Emissora de Televisão Continental
S. A.-TV Continental. nos termos
do art. 11 do Decreto nv ~4 655, de
11 de julho de 1934, para estabelecer, '
a título precário nesta capital, sem
direito de exclusividade. uma estacão
de ondas curtas, destinada li executar"
serviços de' radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá. às
cláusulas cue com êste baixam, rubricadas pelo Mlrústro de Estado das
Neaócíos da Víacâo e Obras Públicas.
.e deverá ser assinado dentro de 60
"{sessenta) dias. a contar da data da
publicação dêste decret-o no Duirio
Oficial, sob pena de ficar sem vereíto, desde logo, o mesma decreto.
Art. 2Q Revogam-se as disposições
·em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1959;
1389 da Independência. e 719 fui. República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Lucio Meira.

DECRETO NQ 46.436
DE JULHO DE 1959

DZ

16

Dispõe sôbre autorização para viagem, missão ou estudo no estrangeiro.

O Presidente da República' usando .
da atribuição que lhe contere o artigo 87•. item 1, da. oonstttuicão. decreta:
Art. 19 A concessão de qualquer
vantagem a servidor púb.ico federal
em virtude de viagem missac ou estudo no estrangeiro, a ser custeada

por recurso públiCo de qualquer natureza, dependerá de pr~V11J autorização do ~residente, da Repúbüca.
Art 29 O pedido ne :"~(}Gorizaçao
de viagem, missão ou estudo será.
encaminhado ao Presidente da República por mtermédio do Departamento Administrativo CJJ Servico Público <D.A.S.P j e conterá: I _' Nome da servidor com informações concretas sôbre sua 'sítua~o

funcloo~;

"

II - 0 prazo de duração do 'afastamento'
III - ' Finalidade da viagem, missão ou estudo;
.
IV - Vantagens propostas para o
servidor com menção expressa do
respectivo montante;
V - Os encargos a que ficará sujeito o servidor; e
VI - A indicação da dotação à
conta. da qual correrá a despesa.
Art. 39 As viagens de representaçãc oficial a cargo do Ministério das
Relações Exteriores continuarão regidas pela legislação específica.
Art. 49 O ato concessivo conterá
a indicação da autortzaçán presidencial e será publicado, obrigatoriamente, na Seção 1 do D'ltt,1U) Oficial.
antes do afastamento do' servidor,
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade da autoridade que infringir o disposto neste Decreto.
Art. 59 O disposto neste Decreto
é extensivo aos servidores das autarquias e sociedades de economia mista.
Art. 69 ti:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publí.iaçâo, revogadas as disposições em contrárlo,
Rio de Janeiro, em 16 de julho de
1959; 139Q da Independência e '71'1 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Cyrillo Junior.
Jorge do Paço !!fattoso Mlzia
Henrique Lott
Francisco N egrão de Lima
S. Paes de Almeida
Lucia Meira
Mário Meneghetti
Pedro Calmon
Fernando Nóbrega
Francisco de M eto
M ãrio Pinotti

'ATOS DO PODER ExECUTIVO
DECR~O Nº 46,437 DE JULHO DE 1959

DE

16

Desvincula da concessáo ãe que é
titular a Companhia âe Eletricidade de M amaus _os' ben-s e instalucõcs que especifica, e àá outras
1:J:'ovidências.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto n\l 7.062, de 22
de novembro de 1944,
Considerando que o oonserho Nacional de Aguas e Energia Elétrica
manifestou-se favoràvelmente à medida, pela Resolução n Q 1. 650, de 2
de abril de 1959, decreta;
Art. 1\1 Ficam desvíncurados. na
forma do art. - 63 do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, da concessão de que é titular
a Companhia de Eletricidade de Manaus, os seguin tes bens e instalações:
a)
Linhas de dístribuiçao e acessórios, em C. C. , que faziam parte
dos circuitos de luz, fôrça, _ílumínapública e tração, .ia cidade de
Manaus, Estado do Amazonas;
b)
Material de via permanente e
rodante que constituíam o antigo serviço de canis da referida cidade;
C)
Usina diesel geradora. em C. C.,
que fornecia energia elétrica para a.
mesma Cidade,
-Parágrafo único. Para retirada do
serviço dos bens e instalacóes de
. Que aqui se trata; a concessíonaría
deverá proceder na forma prescrita
pelo art. 64, do Decreto 0 9 -41. 019,
de 26 de fevereiro de 1957
.
çâ..
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DECRETO N9 46.438 DE 16 DE JULHO
DE 19'59
'
Cria o Conselho Nacional do Cooperativismo.
~ Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art. 87
inciso I da Constituição;
Considerando a necessidade de se
estabelecer um órgão de cúpula para
estudo, consulta, -inter-pretaçãc, definição de principias e planejamento do
cooperatívísmo brasileiro;

Considerando os aspectos sociais e
educaciona- do cooperativismo, como
forma ideal de associação;
Considerando o atual desenvolvimento dêsse regime sócio-econômico e
a necessidade de ampliá-lo e tornálo capaz de atuar, prepor.derantemente, nas soluções dos problemas ligados à produção agropecuária; ao eréd.to. ao abastecimento e ao consumo,
decreta:
Art. 1Çl Fica criado o Conselho
Nacional do Cooperativismo diretamente subordinado ao Sr. Ministro da
Agricurtura que será seu Presidente.
Art. 2C? O Conselho Nacional do
Cooperativismo sera um órgào de estudo, -~curso, consuita, articulação,
interpretação, detíntcào de prtncípíos
econôrruco-socíaís e diretrizes técnicodoutrinárias e educativas, planejamento. difusâo cultural, investigação
sócio-econômica e legal do cooperativismo nraslleíro, e trabalhara em estreita colaboração -com o Serviço de
Economia Rural do Ministério da
Agri c ul tura,

Art. 2/1 A Companma de EletriArt. 39 O Conselho Nacional de
cidade de Manaus deverá comunicar . Cooperativismo será integrado: pelo
à Divisão de Aguas, do DepartaDiretor do Serviço'" de Economia Rumenta Nacional da Producao Mineral do Ministério da Agricultura, que
ràl do Ministério -da Agrteultura, a
será seu vice-presidente e diretor exedata em que fo'i" realizada a anenacutivo, e três assessores técnicos do
çào, com a conseqüente alteração 60
mesmo Serviço, todos com direito a.
voto: por um secretário geral e um
capital _ativo.
assessor
jurídico, ambos de livre esArt. 39 íi:ste decreto entra em vicolha do Sr. Ministro dz Agricultura;
gor na data da sua publícaçao.
(' por um representante dé cada um
Art . 49 Revogam-se as ~Hspcsições
c'or seguintes órrrã os ~
lv1ínistério do
em contrário.
Trabalho, Indústria e Com 'cio, Mi.Ri~ de .Janeiro, '16 de- julho de- nistério da Educação e Cultura, SU1959. 1389 da Independência to -71 Q da
perttendêncía da Moeda e do Credito
República. '
do Ministério da Fazenda, Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial do «anJuscEi:INO KUBITSCHEK;
co do Brasil, Banco Nacional de CréMário M eneqhetii
d-to Cooperativo, Serviço Social. Ru-
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ral, Centro Nacional de Estudos COO~
peratívos e U.N.A.S.C.O.
.
Parágrafo único. Os Conselheíros
acima indicados serão nomeados oelo
Presidente da República e exercerão
gratuitamente suas funções, podendo
ter uma cédula de presença às reuniões.
Art. 49 , Serão considerados órgãos
consultivos e de colaboração do óonselho Nacional do Cooperativismo, os
Departamentos, ::Jivisões. Serviços ou
Seções estaduais de Cooperativismo, a
Confederação Rural Brasileira, as Con·
federações nacionais ce cooperativas,
a. Fedcracões estaduais de cl"Jr.eratiV::J8. as sociedades
para-estacais, de
economia mista e outras oficiais, ou
não, que direta ou Indiretamente tenham ou possam ter relações com o
movimento cooperativo brasileiro.
Art. 5° Para preenchimento de suas
finalidades, o oonseiho Nacional do
Cooperativismo por::!í::Yá requisitar Ou
solicitar, .dos órgãos . . a admínístraeãa
pública, o pessoal f' material necessários,
Art. 69

O Conselho Nacional do
Cooperativismo poderá estabelecer
convênios com as entidades interessadas, públicas ou particulares, para
execução e custeio dos seus serviços
técnicos,
Art. 7° O Conselho Nacional do
Cooperativismo, apresentará, anualmente, ao Sr. Minísr-o da Agricultura,
relatórro das suas 'ü,;vidades.
Art. 89 O Conselho Nacional dI)
Cooperatívismo reunir-se-á pelo menos duas vêzes por mês, e extraordínàriamente sempre -:;ue fôr- nece-sério, com a presença de noze conselheiros no mínimo. e suas decisões serão consideradas normativas para a
I orientação geral do movimento coopei\r ratívo brasileiro a cargo do Serviço
de Economia Rural do Ministério da
Agricultura.
Art. gQ O oonsetno Nacional do
Cooperativismo elabora..":3 seu regulamento dentro de 60 cías, após a Pl1blicaçâo do presente decreto.
Art. 1()O O presente decreto entral'á em vigor na jaw. de sua publicaçao, revogadas as cisposições em contrário,
Rio de Janeiro, 1& r,0 julho de 1959,
1389 da Independência ê 719 da R~pú

blica,

JUSCELINO

KUBITSCHEK,

S. Paes de Almeida,
Mário Meneghetti.
Pedro Calmon,
Fernando Nóbrega.

DECREl'O N.o 46.439 .
JULHO DE 1959

DE

16

DE

Constitui ccmiesão para rever leoielaçâo sõbre desembaraço de encomendas postais internacionais.

O Presidente da República, usando'
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, número I, da oonsütutção.
decreta:
Art. 1,0 E' constituída, no Ministério da Fazenda, uma comissão integrada de dois representantes daquela
Secretaria de Estado e dois do Ministério da Viação e Obras Públicas,
que funcionará sob a presidência de
.um dos representantes do Mínístérioda P'azfmda, com o objetivo de rever
a Iegtslacâ (1 relativa ao desembaraço
de encomendas postais internacio-

nais.
Art. 2.° gste decreto entrará em vígor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de julho de
1959; 1339 da Independência e 71Q da
República.
JUSCEL!NO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida
Lúcio Meira
Francisco N egrão de Lima.

DECRETO N.o 46.44(} JULHO DE 1959
Declara

de

DE

16

utilidade pública,

DE

para

âeeaoropriação, terrenos que inter-

ferem com a zona de proteção I ela
Base Aérea de São Paulo cCumoiezo , Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 87. item I, da Constituição Federal e tendo em vista o artigo 5,°
do Decreto-lei n.e 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com o artigo
11 do Decrete-lei número 7.917, de 3D·
de agosto de 1945, decreta:
Art. 1.0 São declarados de utilidadepública, para desapropriação. os terrenos, inclusive benfeitorias neles
existentes, situados junto à Base Aérea de São Paulo (SP) com a área
de 143. 918.76m2. de propriedade dePotícarpa Praneisca Giovanna da
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Costa Pinto, ou seus herNr>irr><' ou sucessores, tudo conforme consta do
processo protocolado na Diretoria de
F,n~enharia do
Ministério da Aeronáutica, sob n.O 5.9'13-58, no qual se
et~.contram as respectivas plantas.
Art. 2.° Destinam-se êsses terrenos
ao resguardo do gabarrto de proteção
da cabeceira 27 da pista de pouso,
existente na Base Aérea de São Paulo.

.
Art. 3.° O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação.
revogadas as disposições em contrá-

rio.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1959;
138,° da rndenendência e 71.° da República.
~

,
I
da pelo Diretor da Dívísâc de Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da Viação e
Obras Públicas. necessária à construção do açude público "Várzea do

Boi", cujos projeto e orçamento foram aprovados pela Portaria n.O 627,
de 2 de julho de 1951, do referido Ministério.
Art. '2.° ~ste decreto entrará em vígor a partir da data de sua publícação, revogadas as disposíçôes em
contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1959;
138.° da Independência e 71.° da Repúblíca.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

JUSCELINO KUB!.TSCHEK

Francisco de Mello.

DECRETO Nº 46.442 -

DECRETO

N.O 46.441
JULRO De; 1959

DE

16

DE

DE

Renova a declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto número 31. 362, de 1 de setembro de
1952. para fins de desapropriação,
. pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, da ârea de
terreno situada no Município de
Ttiuà, Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.e 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela
. L-ei nl) 2.786, de 21 de maio de 1955,
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a .declaracão de utilidade pública a que se refere o Decreto r/' '31.362, de 1 de ::Jetembro de 1952, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, da
área. de terreno com 33.840.000 m2
<trinta e três milhões. oitocentos e
quarenta mil metros quadrados), si,tuada no Município de Tauá, Estado
do' Ceará, representada na planta que
com êste baixa, devidamente rubrica-

DE

1959

16

DE JULHO

Altera a Tabela ünica de Bxtramcmerario-tâensausto do Ministério da
Justiça e Negócios' Interiores
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I da Constituição, decreta:

Art. 1Q Fica criada, na Parte Permanente da Tabela única de Extra.numerário-Mensalista do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores; na forma da relação anexa, a série funcional
de Taquígrafo.
Art. 2º A despesa com a execução
do disposto neste decreto será atendida
com os recursos da dotação orçamentária própria. .
.
Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam -se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de julho de
1959, 138/? da Independência. e 7lQ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Cyrillo Junior.

MINISTl!:RIo DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
Tabela ünica ti« extranumeráTio~Mensalista

......
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DEOOETQN.O 46.443
JULHO DE 1959

DE 16 DE

Altera a lotação de repartição atendida pelo Quadro Permanente do
Ministério, da Justiça e-Negócios In-

teriores .

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

. ereta:

.

. Art. 1.0 Fka alterada 'a lotação de

repartições atendidas pelo Quadro
Permanente do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, para efeito de
ser transferido um cargo atualmente
V3P'O de Médico da lotação permanente °do Departamento de Administração
vara. igual lotação da Colônia Agricola do Distrito Federal.
Art. 2.° ~ste deoreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re.voga/das as dfsposícões em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1959;
138'.° da Independência e 71.0 da República.
JUSCELINO

KUBITScHEK

Cyrillo Junior

DECRETO N.o 46.444
JULHO DE

DE

16

DE

1959

Declara de utilidade 'JjúbZica, para
fins de desapropriação, pelo Departamento dos Correios e Telégrafos.
prédio da Rua 24 de Maio, número 395-A, no bairro do Riactiuelo,
nesta Cauiial,

o Presidente da República,. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei 0.° 3.365.
de 21 de junho de 1941, modificado
'pela Lei n > 2.786, de 21 de maio de
lG56, decreta:
Art. 1.(> Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Departamento dos Correios
e Telégrafos. o imóvel situado à Rua
24 de Maio oI? 395-A no bairro do
Riachuelo, nesta Capital, onde se.
acha instalada a Agência Postal-Telegráfica daquele Departamento.

Art. 2.° E' declarada a urgência da
desapropriação de que trata êste decreto, nos têrmos do art. 15 do Deereto-ter n:o 3,365. de 21 de junho de
1941,

modificado pela, Lei n.e 2. 7

1Sô,

de 21 de maio de 1956. .
Art. 3.° ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1959;
'138.° da Independência e 71.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira:

. DECRETO Nli 4<6.445 JULHO DE

IYE

16

DE

1959

outorga concessão à Rãdio
Cultura
de Campos Ltâà., para instalar
uma estação radiodifusora de freqüência tropical.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1, da Constituição, atendend : ao que requereu a Rádio Cultura de Campos Ltda. e tendo em
vista o disposto no artigo 51?, n 9 KII,
da mesma Constituição, decreta:
Art. l Q Fica outorgada concessão à
Rádio Cultura de Campos Ltda. nos
têrmos do artigo 11, do Decreto número 24.655, de 11 de julho de lS34,
para estabelecer, a título precarío, na
oi .. d- de Campos, Estado do Rio re
Janeiro, com direito de exclusividade,
uma estação de freqüência tropical,
destinada a executar serviço de radiodifusão.
.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubrtcadas pelo Ministro de Estado JJS Negócios da Viação e Obras Públicas; e
deverá ser
assinado
dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste .deereto no Diário
Oiicuu, sob pena de ser considerada
nula q concessão.
.
Art. 21? Revogam-se as disposições
em::ontrário.
'Rio de Janeiro; 16 de julho de 1959,
133<? da Independência e 719 da Re4
pública.
JUSCELIN9 KUBITSCHEK.

Lúcio, Meira.

Aros no
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N'? 46,446 - ' DE 17 - DE

JULHO .DE

19'59

Dá nova reâaçâo ao art. 59 das esneciticaçôee aprovadas pelo Decreto n 9 35.51'Ü, de 19 de maio de
19'54::

o Presidente da República usandodas atribuições que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição e
tendo em vista o que dispõe o art. 6Q
do Decreto-lei n<:l 334, de 11 de março de 1938, decreta:
Art. 1~ O art. 59 das cspecífícaçôes
aprovadas pelo Decreto nQ 35.51{), de
19 de maio de 1954, passa a ter a seguinte redação: "Art. 59 A. cêra de
carnaúba que não sofreu qualquer
tratamento por meio de solvente, será. elassitícada. em cinco tipos, dís-

DECRETo

N9 46,'447 JULHO DE 1959

DE

17

DE

Autoriza o Serviço do Patrimõnio
da U1'f-iáo a aceitar a doação de
u!na area de terras que menciona,
situiuia na zona rural da cidade de
Santarém, no Estado do Pará.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o
art, ,87, n'? I, da Constituição e de
acoruo com OS artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil decreta:
Art. 1\) F'ica o Servi-;o do Património autorizado a aceitar a doação que •
o Sr. José Miguel Lisboa de Mendonça, SUd. mulher e outros fazem a
União Federal, de uma área de terras de 200.000 mz. (duzentos mil metros quadrados) ou seja vinte hectacrrmínados: tipo 1, tipo 2, tipo 3,
res, limitada ao Norte com a estratipo 4, e tipo 5-. - § 19 A cêra de
da BR-16; ao Sul, uma linha reta
carnaúba tipo 1 será constituída pela
que partindo do marco X do limite
cêra de côr amarela clara e amaredas terras do Põsto Agropecuário,
la, proveniente de pó extraído do
com o rumo de 860 sudeste, encontra
"ôlho", com características e grau de
a mencionada estrada BR-16 a Lespureza especificas, vulgarmente cote a referida estrada BR-16, e a
nhecida como "flór" e "yellow 1". ~ 29 A cêra de carnaúba tipo 2 - Oeste com as terras do citado Pôsto,
por uma linha quebrada do marco
será constituída pela eêra de côr meVIII ao marco IX e dêste ao marco
díanamente amarela, amarela-roxeaX; situada na zona rural da cidade
da e amarela-esverdeada, proveníente de pó extraído do "ôlho", com' de Santarém, Estado do Pará.
caractenstícas e grau de pureza esArt, 29 Destinam-se as terras à
pecificas, vulgarmente conhecida coampliação do Pôsto Agropecuário de
co "mediana", "mediana-clara" e
Santarém, subordinado ao Departa"yellow 2". - § 3'? - A céra de carmento Nacional da Produçúo Aninaúba tipo 3 será constituída pela
mal,
cêra de cõr castanha-clara, castanha,
R,io de Janeiro, 17 de julho de 19p9,
133ll da Independência e 71Q da I%ede tonalidade amarelada e esverdeada, proveniente do pó extraído da
pública.
"palha", vulgarmente denominada
_JUSCELINO KUBITSCHEK.
"cauípe, "gorda-clara", "light Fatty
Gray" e "North Country 2". - § 49
Mario Meneghetti.
A eéra de carnaúba tipo 4 será
constituída pela cêra de côr castanha-escura e escura tirante a negro,
DECHETO N9 4-6.448 - DE 17.
proveniente de pó extraído d'a "paDE JULHO DE 1959
lha". vulgarmente denominada "gorda escura", "gorda original", "gOl'da
Autoriza o cidadão brasileiro José .4.Zbatida", "gorda de máquina", "Fatty
ves Teixeira a pesquisar quartzo,
Gray" e "North Oountry 3".
no muaucipio de Teó/ílo otõni, EsArt. 29 O presente decreto entratado de Minas Gerais.
rá em vigor na data de sua publicacão.
o Presidente da República, usando
Árt. 3° Ficam revogadas as dispoda, atribuição que lhe confere o arsições em contrário,
tigo 87, n 9 I, da Constituição e nos
Ric de Janeiro, 17' de julho de
têrrnos do Decreto-lei nO 1.985, de
-1959: 138<:1 da 'Independência e 719 da
29 de janeiro de 194{) <Código de MiRepública.
nas), decreta:
JUSCELINO KUBITSCHE:K.
Art. 1<) l"ica autorizado o cidadão brasileiro José Alves Teixeira ao
Mário Meneghetti.
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pesquisar quartzo, em terrenos devolutas, no lugar denominado Córrego do Arrozal, distrito de oríspím
Jaques, município de Teófilo Otõni,
Estado de Minas Gerais, numa área
de sessenta e quatro hectares \54 ha) ,
delimitada por um quadrado, com oitocentos metros (800m), de laje" t.jue
. tem' um vértice a trezentos e cinqüenta e cinco metros (355m). no
rumo magnético setenta e nove graus
sudoeste (799 SW) da conf'luêneía
dos córregos Marrecas e !\I'l'ozal e
os lados, divergentes dêsse vértice,
os seguintes rumos magnéticos: setenta e cinco graus sudeste (75 9 SE)
e quinze graus nordeste <159 ,NEJ.
parágrafo uníco , A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamenr,;o aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1'" de
dezembro de 1951. uma vez se verífíque a existência na jazida como
associado de qualquer das substãncías a que se refere o art. 2'? do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa. de
seiscentos e quarenta cruzeiros f Cr$
640,00) e será válido por dois CO?)
anos a contar da data da transcrícão no livro próprio da DiVISão de
Fomento da Produção Mineral do Mi. nístérío da Agricultura.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1959.
1381? da Independência e 719 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario M eneqhetti .

DECRETO NI? 46.449
DE JULHO DE 1959

DE

17

A uioriza o cidadão brasileiro Glaâstone Linhares Guerra a pesquisar
berilo, águas marinhas, no município de Nova Era, Estado de lWnas Gerais.

o

Presidente da República, usando

(l?o atribuição que lhe confere

j

C-,X-

tigo 87, n Q I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 9~5, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas) , decreta:

Art. FI Fica autorizado o cidadão
brasileiro Gladstone Unhares Guel'l'a
a pesquisar berüo e águas marinhas,
em terrenos de sua propriedade no
imóvel denominado Itazul, fístrtto e
munícípío de Nova Era, Estado de
Minas Gerais, numa área de vtnr,e·~
nove hectares (25' ha i , dehrnicada
por um polígono irregular que tem
um vértice a treze metros (13m) no
rumo magnético vinte graus sudeste
(209 SE) da confluência dos eórregos Danta e Escura e os iados, a partir désse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos' oitocentos metros rsoon». setenta e
cinco graus e cinqüenta minutos '101'deste (75 9 50' NE); quinhentos metros (500m). vinte e cinco graus sudeste (25 9 SE) oitocentos e oitenta
e cinco metros (385m), oitenta <: seis
graus noroeste (86° NW); duzentos
metros <200m), trinta graus aoroeste. (301,1 NW).
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita àS
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nÇl 30.230, de 1\1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. come
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29' do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa, de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3Ü'o;OO) e
será válido por dois (2) anos, a partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agl'icultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de julho de J.959,
1389. da Independência e 719 da Republíca ,
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario M eneçhetti,
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17

A utotiza o cidadão brasileiro Rubens
Raphael Flávio de Luca a pesquisar
quartzito no município 'de Junãiaí,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cídadão
brasileiro Rubens Raphael FlaVIO de
Luca a pesquisar quartzito, em t~
renas de propriedade de Nicolrno de
Luca, no lugar denominado Sítio do
Morro, distrito e município de Jundíaí, Estado de São Pauto, 'numa
área de trinta hectares e trmta e
sete ares (30,37 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice ria confluência dos córregos
pedreira e Chá e os lados, a partfr
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzent-os metros (2üOm) sul (S); quatrocentos metros (400m), setenta e dois
graus e trinta minutos sudeste 17~9
30' SE);' mil duzentos trinta e cinco
metros O.235m). doze graus quarenta minutos nordeste (12 9 40' NE);
mil metros (1. OOBm) , quarenta graus
sudoeste (40 g SW).
J

parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de 1Q de
dezembro de 1951, uma vez se ver rfique a existência na jazida, como
associado. de qus luuer das substâncias a que se refere o art . 29 do CItado Regulamento ou de outras sunstàncias discriminadas pelo CG!J.:.;elho
Nacional de Pcsq1Jisas.
Art. 29 O titulo da autorízação
de pesquisa. Que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos e dez cruzeiros (Cr$ ..
310,0-0 I e será válido pelo prazo de
dois (2) anos, à partir da data da
transcrição no livro próprio da Dívisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícultnra .

Art. 39 Revogam-se as dtspostções
em contrário,
Rio de Janeiro. -17 de julho de
1959, 1389 da Independência e 71 9 da
República.
JuscELmo KUBITSCHEK.
Mario Meneghetti.

DECRETO Nl? 46.451 JULHO DE 1959

D'E

17

DE

Altera, temporãruimente, dispositivos
do Regulamento de Promoções para
O jiciais da Marinha.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, deereta:
Art. 19 Fica. alterado, em caráter
temporário e até 31 de janeiro de 1000,
o Regulamento de Promoções para
Oficiais da Marinha, aprovado pelo
Decreto nv 42.808, de 13 de dezembro
de 195-7, para o fim de dar nova redaçâo às alíneas a e b da art. 60, à alínea a do art. 61, à alinea a do artigo 75 e à alínea a do art. 76, a saber:

-:ft u~o an~ e ~~is' '~ês'é; 'ci~ .in:

terstício;
b) um ano e seis meses de ser-:
viço na 'tropa, respeitadas as disposições do art. 13;
'c)

.

Art. 61. , . .
.
a) dois anos e seis meses de interstício, um ano e seis meses dos
quais de serviço na tropa;
b)

.

Art. 75
.
a) um ano e seis meses de interstícío:
,

t»
c).

.
. ..•..•..•••....•.•.•.••

Art. 76. .
.
a) dois anos e seis meses de interstício;
,
b)

.

Art. 2Q O presente decreto entrará
em vícor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,. em 17 de julho de
1959; 1389 da Independência e 7ll? da
República'.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do Paço Mattoso Maia.
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DEORETO N." 46.452 'JULHO DE

1959

DE

17

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Hugo
França' Zanotti a pesquisar quartzo
e água marinha no município de
Santa Teresa, Estado do Espírito
Santo.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n.'" 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.? 1.9-85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. ~.o Fica autorizado o cidadão •
brasileiro Hugo França- Za.notti a pescursar quartzo e água marinha em'
terrenos de propriedade de Antônio
Zanotti no lugar denominado Varzea
Alegre, distrito de Alto Santa Maria
munícipío de Santa Teresa, Estado
ESplrlto santo, numa
area de oito
hectares cinqüenta ares e cinqüenta
centrares . (8,5051) na) , delimitada por
um quadrrlátero, que tem um vertíee a
cento, e setenta e cinco metros (175
metros), no rumo verdaueíro de setenta e d.ois graus sudoeste <729 SW)
do canto noroeste (NW) da casa de
A?I:.ÔlllO Zanotti e os lados ~ partir
desse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e se~
tenta e cinco metros <l75m) vinte e
nove graus e quinze minutos noroeste
(29 Q 15' NW); quatrocentos e oitenta
metros (480m), vinte e seis graus ,)
dez. minutos nordeste (26Q 10' NE);
duzentos e dez metros (210m), quarenta e quatro graus e dez minutos
sudeste (44 Q 1{)' SE) ; quinhentos e dez
metros <510m) trinta e três graus sudoeste <33 SW).

do'

0

Parágrafo único. A execueão da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pele Decreto n,v 3Q. 230, de 1 de dezem~ru. de. 1951, uma vez se verifique
a exístêncía na jazida. como associado
de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias díscríminacas pelo Conselho Nacional de
.Pesquísas .
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, crue será uma vía autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cri zeíros (Cr$ 3()O,OO) e será
válido pel ~ prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio d l Divisão de Fomento da
'Produção Mineral do Ministério da
Agrieultu 'ao.

Art. 3
Revogam-se as disposições
em contrário.
Río (1\ Janeiro; 17 de julho de 1959;
138. da Independência e 71.° da República.
'
0

JUSCELINO

KUBITSCHEK

- Mário Meneghetti

DECRETO Nº 46.453 - ,
, JULHO DE· 1959

DE

17

DE

Concede à Siderúrgica Frei Leopoldo
Ltda. - SIFREL autorização
para funcionar como euiprésa de
mineração.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n ll 1. da Constituiçáoe nos têr- .
mos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. li: concedida à Siderúrgica Frei Leopoldo Ltda. - .....
SIFREL - constituída por contrato
particular de 11 de dezembro de 1958,
arquivado sob o n? noventa e dois mil
oitocentos e sessenta (92.860) na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, com sede na cidade de Itauma,
autorização para funcionar como em-'
prêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1959,
1389 da Independência e nº da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneabetti,

DECRETO NQ 46.454 ,
JULHO DE 1959

DE

17

DE

Autoriza a cidadã brasileira Sebastia-

na Ganem

Barraneos a pesquisar

mica e quartzo, no
município de
taouicaoheta. Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nO r. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
.
Art. 19. Fica autorizada a cidadã
brasileira Sebastiana Ganem Barra-

138
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neos a pesquisar mica e quartzo . em
terrenos devolutas no lugar denominado Noréte, distrito e munícípío de Malacacheta, Estado de Minas Gerais,
numa área de cinqüenta
hectares
(50 ha) , delimitada por um retângulo,
que tem um vértice a mil quatrocentos e cinqüenta metros (1.450 rm , no
.rumo magnético de vinte e quatro
graus trinta minutos noroeste (24 9
30' NW), da confluência dos córregos
da Biquinha e Bananal e os lados divergentes dêsse Vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil metros (1.000 m) , oitenta graus
noroeste (8GQ NW); quinhentos metros (500 m) , dez graus nordeste ...
(10t;l NE).

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamer~to aprovado
pelo Decreto n. 30.230. 'de 1 de dezembro. de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado.
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento
ou de· outras substâncias díscrímínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29. O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
, deste decreto, pagará a taxa de quinhentos ·cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
válido por dois anos a contar da data
da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 17 de julho de 1959.
1380 da Independência e 71'? da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

JtiscELrno KUBITSCHEK.

Mário M eneçtietti ,

DECRETO NO 46.455 - DE 1'7
LHO DE 1959

e cinco (1955), que passa a ter a seguinte redação: Fica autorizada a cidadã brasíleíra
Maria José Caldas
Fonseca a lavrar areia, argila, caulim
acre e associados, em terrenos situados no distrito e município de São
João d'El Rei, Estado de Minas Gerais, numa área de trinta hectares
(30 ha) delimitada por um retângulo
que tem um vért.íce a seiscentos e cínqüenta e seis metros (656m), no rumo
verdadeiro quarenta e quatro graus e
trinta minutos noroeste (44y 30' NW)
da interseção da rua Aguas Férreas.
com a travessa que dá acesso à antiga
estrada São João d'El Rei-Cassiterita
e os lados, divergentes dêsse vértice os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e quinhentos metros
0.5{)l m) , setenta e sete graus e trinta minutos noroeste (77 9 30' 'TfW);
duzentos metros (200 m) , doze graus
SW).
Esta autorização é outorgada
e trinta minutos sudoeste (l29 3'Ü'
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 2B do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas. além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Art. 2(1 A presente retificação de
Decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista pelo Código de
Minas e será transcrita no livro próprio da. Dívisâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério 00 Agricultura.
Art .. 3t;l Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1959;
138<1 da Independência e 719 da República.
Mário Meneghetti.

DE JU·

Retifica o art. 1Çl do Decreto nt? 3'6.988,
de 4 de março de 1'9'5'5

o Presidente da República usando
da atribuicão que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei ni? 1.985, de 29
de janeiro de 194{) <Código de Min as) , decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo
primeiro (19 ) do Decreto número
trinta e seis mil novecentos e oitenta
e oito (3,6.9'88), de quatro (4) de
março de mil novecentos e cinqüenta

DECRETO N.o 46.456 JULHO DE 1959

DE'

17

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Wilwn
Francisco Capeüini a pesquisar argila no municipio de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.

o Presidente da Repúblka. usando
da atribuição que lhe confere o ar'Ligo 87.' nl? I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.> 1. 985, de 29
de janeiro de 194{) (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autor ízado o cidadàe
brasileiro Wilson Francisco Capellini
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a pesquisar argila em terrenos de propriedade de Mineração e Comércio 'Argilux Ltda., no lugar denominado Est!ada das Aroeiras, distrito de JundÜl,peba, município de Mogí das Cru;:.es, Estado de São Paulo, numa área
de quinze hectares trinta e sete ares
e cinqüenta centrares <15,3750 ha) , delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a novecentos e cinqüenta
e cinco metros (955 m) , no rumo rnagnétíco de dezessete graus quinze minutas noroeste c.'l0 15' NW), do canto
1\'"o:' te (N) da capela das Aroeiras e
05 lados a partir dêsse vértice. OS seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e cinco metros ....
(205 fi), trinta e cuatro graus trinta
e um minutos noroeste (34 0 31' NW);
setecentos e cinqüenta metros
.
(750 m) , cínqüenta e cinco graus e
vinte e nove minutos nordeste .. .-...
(559 29" NE) .

Parágrafo únko.· A execução da
presente autorização fica sujeita às
e.~tipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto TI.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verificue a existência na jazida, como assocíados, de qualquer das substâncias
~ oue se refere o art. 2Q do citado Ret<;alamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autenticactú dêste decreta pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido p:::>'r dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
l\nneral do Ministério da Agricultura.
AJ,·t. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1959;
138.0 da Jndeoendêncía e '71.0 da República.
.
.
JUSCELINO

KUIlITSCHEK

Mario Meneghetti

go 87, item I, de Constituição. decreta:
Art. 11,1 Fica transferida, com o
respectivo ocupante, Inocêncio Nobrega, uma função' de Vigia, rererênera 18, da Tabela Numérica Especial
de
Extranumerário-mensalistas do
Colégio Pedro II - Internato, para
idêntica Tabela .da Escola Industrial
Coriolano de Medeiros, da Diretoria
do Ensino Industrial, ambas do Mínístérío da Educação e Cultura'.
Art. 2Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
,
Rio de Janeiro, em 18 de julho de
1959; 138'? da Independéncia e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Pedr-o Calmon.

DECRETO NQ 46.458 JULHO DE 1959

DE

18

DE

Concede reconhecimento ao curso de
auxiliar de enfermagem da Escola
de Auxiliar de Enfermagem Maria
Pia M aiarazzo,
O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
87, item 1, da Constituição, e nos
têrrnos do artigo 14, da Lei n Q 775.
de 6 de agôsto de 1949, decreta:

Artigo único. E' concedido reconhecimento ao curso de auxiliar de enfermagem da Escola de Auxiliar de
Enfermagem Maria
Pia Matarazzo
mantida pela Sociedade de Beneficência Hospital Matarazzo, ex- Umberto 1, e Casas de Saúde Matarazzo e
situada em São Paulo, capital do Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, em 18 de julho de
1959; 138 0 da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Peãro Calmon.
DEOP..,ETQ N<? 46.457 JULHO DE 1659

DE

18

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
[unção de Tabela Numérica Especial de Extranumerârio-mensalista
do Minisierio da Educação e cut-

tura,

o

~a

Presidente da República usando
atribuição que lhe confere o artí-

DECRETO N. <.> 46.459 DE JULHO DE 1959

DE

18

Concede reconhecimento ao curso de
engenharia industrial da Escola de
Engenharia
Industrial
do
Rio
Grande.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 23 do Decreto-lei
n. Q 421, de 11 de maio de 1938, deereta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento ao curso de engenharia
industrial da Escola de Engenharia
Industrial do Rio Grande, mantida
pela Fundação Cidade do Rio Grande
e situada em Rio Grande, no Estado
do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, em 18 de julho de
1959; 138. Q da Independência e 71. 9
.da República.

o

o

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Pedro Calmon

, DECRETO N~ 46.460 JULHO DE lS59

DE

18

DE

Declara de utilidade pública, para
fins. de desapropriação, imóveis
destinados às instuuicôes da Escola
âe- Agronomia e Veterinária da
Universidade do Rio Grande do
Sul.

o Presidente da Repúbiica usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição, e de
acórdo com o disposto no Decretolei n'? 3.365, de 21 de junho de '19'41,
modificado pela Lei n Q 2.786, de 21
de maio de 1956, decretarArt. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, em regime de urgência,
as áreas de terras a seguir especírícadas, situadas no Município de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, e
a serem utilizadas ' para Instalações
da' Escola de Agronomia e Vetel'inária da Universidade do Rio Grande
do Sul:
a) uma extensão de campos e ma. tos, com a área de oitocentos e cinqüenta hectares e setenta e cinco
ares (850,75 Ha) , situado no 59 Distrito no Município de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, lugar
conhecido como "Morro de Santana"
e com a denominação de "Fazenda
Evangelina". pertencente a RUy Pôrto da Silva Jardim, com as seguintes confrontações:' ao sul, na distância que medeia entre, o Arroio Mãe
Ana até o Arroio Pedro da Luz, faz
frente com a rodovia Gua1ba-Uruguaíana (BR-37); ao norte" confron-,

ta 'com o Arroio dos Ratos; a leste~
confronta com o Arroio Mão Ana; e
a oeste, com o Arroio Pedro da Luz; e
b) uma extensão de terras e matos, situada também no Iocal denominado "Morro de Santana", 51,1 DiStrito do Município de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, pertenGente a Lya Jardim de Saldanha da.
Gama, com área de setecentos e seis
hectares e setenta e cinco ares ....
(7G6.75 Ha) , confrontando, 'ao norte,
em tôda a extensão, com a rodovia
federal pôrto Alegre-Druguaíana ....
(BR-37), desde o Arroio Mãe Ana
até o Arroio Pedro da ·Luz; ao sul.
faz divisa, aos fundos, em tôda a
extensão, com terras da fazenda que
pertenceu a José F. Pôrto e hoje
pertence a Jerônimo de tal: a teste,
faz divisa com o Arroio Mãe Ana;
a oeste, com o Arroio Pedro da Luz ..
Art. 2~ :é':ste decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário,
Rio de. Janeiro, em 18 de julho de
1959: 138Q da Independência e 71~
de Repúblic~:
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Pedro Calmon.

DECRETO NQ· 46.461 JULHO DE

DE'

2J;)

DE

1959

Altera os artigos 37,' 42, 54, 56, 70 e
parágrafo único do artigo 64, tudo
do Regulamento Disciplinar do
Exército aprovado pelo Decreto nú~
mero 8.835, de 23 de fevereiro de

o

1942.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo87, inciso I, da Constituição Fe
deral, decreta:
Art. 19 Os artigos 37, 42, 54, 56 e 70,
bem como Q parágrafo único do artigo 61, tudo do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 8,835, de 23 de fevereiro de 1942, passam a ter as redações que se seguem:
" Art. 37. A competência para apll-'
car pena disciplinar é atribuição ine~
rente ao cargo e náo ao grau ruerárquico, sendo competentes para aplicá-las:
1, O presidente da Republica e o
Ministro da Guerra a todos aquêles
N

o
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que estiverem sujeitos a êste Regu~
lamento.
2. O Chefe do Estadb~Maior da
Exército;
- o Chefe de Departamento;
- o Diretor-Geral;
- o Comandante Militar de Area:
- o Subchefe do Estado-Maior do
,Exército;
- o Diretor;
.
- o Comandante de Divisão;
- o Comandante de Região Militar;
- o Chefe da Comissão Superior de
Economia e Finanças;
- o Chefe de Gabinete, de função
privativa de Oficial General;
- o Subchefe. de Departamento;
- o Subdiretor, de função prívatí'la de Oficial General;
- o Secretário do Ministério da
Guerra;
- o Chefe de . Estado-Maior de
EXército;
- o Comandante de Núcleo de
Divisa0;
- o Comandante de Infantaria Divisionária;
- o Comandante de Artilharia Divisionária;
- o Comandante de Grupamento,
de função privativa de Oficial General:
~ o Comandante de Brigada;
- o Comandante de Artilharíá de
oosta de Região Militar;
.
- o Comandante de Estabelecimento de Ensino, de função privativa de
Oficial General;
0 Diretor de Estabefecimento ou
Repartição 'Militar, de função privativa de Oficial General;
- aos que lhes são subordínados.:
3. O Comandante de Corpo de
Tropa, de Grupamento e de Guarnição;
,
,
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- o SubcQmandante, Subchefe ou
Subdir,etor de Corpo de T,ropa, de
Estabelecimento ou Repartição Mili-

tar-

.....:. o Fiscal Administrativo;
- o Diretor de Tiro de Guerra;
- aos que servirem sob suas ordens.
5. O Comandante de subunidade ou
de Elemento destacado e efetivo menor;
-

aos seus comandados.

6. Fora da Capital Federal, os Co-

mandantes de Exército, Militar de
Area, de Região Militar e de Guarnição - nos territórios das respectivas
jurisdições - têm atribuições disciplinares sobre os militares da inatividade.
Quando não possuirem competência.
funcional ou ascendência hierárquica
sõbre o infrator da disciplina, participarão a ocorrência à autoridade
. competente. Deverão agir disciplinarmente, entretanto, em nome dessa autoridade, sempre que a infração exigir pronta e imediata intervenção.
tendo em vista a preservação da disciplina e do decôro da Classe, dando
conhecimento - pelo meio mais rápido possível - das medidas adotadas. à referida autoridade, a quem
caberá tomar as providências conseqüentes,"
"Art. 42. A pena máxima que cada
autoridade referida no artigo 37. com
as alterações introduzidas por. êste
decreto, pode aplicar, acha-se especificada ~o quadro apenso."
,
"Art. 54 ..•
. a)
b)

.•.

Comandantes de -Exército, Milítar de Area, de Região Militar, de
. Divisão e autoridades com atribuições equivalentes - a dos sargentos;
, - o Comandante, Chefe ou Diretor
c) Comandantes de Corpos de Trode Estabelecimento ou Repartição
pa e autoridades com atribuições equiMilitar;
valentes - a dos cabos e soldados."
- o Chefe de Estada-Maior de DiVisão, de Região Militar, de Núcleo
"Art. 56. A expulsão dos aspirande Divisão, de Brigada, de Grupa~
tes a oficia'! e subtenentes será feita
menta e de Artilharia de Costa Repelo Ministro da Guerra; a dos sargional;
gentos pelos Comandantes de Exér- o Chefe de Gabinete;
cito, Militar de Área, de Região Mi- aos que servirem sob seus colitar, Divisão e autoridades com atrimandos, chefias ou direções.
buições equivalentes; e a dos cabos e
soldados pelos Comandantes de Cor. 4.' O Comandante de Unidade inpos de Tropa e autoridades com atricorporada;
,
- os Chefes' de Divisões, Seções ou. buições equivalentes."
Serviços;
".Art. 64 . .-.
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Parágrafo único. No caso dêste artigo, são competentes: o Ministro da
Guerra, para os aspirantes a orícíal e
subtenentes;os Comandantes de Exército, lVIilitar de Area, de Região Militar Divisão e autoridades com atribuiçÕes equivalentes, para as demais
praças."
"Art. 70. A concessão de recompensa é função de cargo e não do
grau híerárquico, sendo competente
para fazê-la:
1. O presidente da República elogio e as que lhe são atribuídas em
lei ou regulamento.
2. O Ministro da Guerra - dispensa
de serviço até 30 dias; cancelamento
de punição; elogio.
3. Os Chefes dos órgãos de Dire. çâo, comandantes de Exército e Militar de Area - dispensa de serviço
a tê 2'9 dias; elogio.
4.' Os Comandantes de Região Milítar, de' Divisão (Núcleo de Divisão)
e as autoridades em função privativa
do pôsto dê General de Divisão dispensa de serviço até 15 dias; elogio.
5. As autoridades em função privativa do pôsto de General de Brigada
(exceto Comandante de Região e Divisão) - dispensa de serviço até 10
dias; elogio.

6. Os Comandantes de Corpos de
Tropa e autoridades com atribuições
equivalentes - dispensa de serviço
até 8 dias; dispensa de revista- do recolher e dispensa de pernoitar no
quartel até 20 dias consecutivos; elogio.
7. Os Comandantes de Batalhõei
incorporados e autoridades com atribuições equivalentes - dispensa do
serviço até 6 dias; dispensa da revista de recolher e dispensa de pemoíCaI' no quartel até 10 dias consecutivos; elogio.
.
8. Os Comandantes de Subunidades
e autoridades com atribuicões equivalentes - dispensa do serviço até 2
dias; dispensa da revista do recolher
e dispensa de pernoitar no quartel até
5 dias consecutivos; elogio .
\ § 19 -

•• ,

§ 21? -

Art.

..• ".

29,

:í!:ste Decreto entra em vigor

na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 19j:)9;
138Q da Independência e 719 da República~

JUSCZLlNO KUBITSC~iEK
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A prisão dos cabos pode ser agravada com o reuoíxementc temporário por igual número de dias (~ 39 do Art. 17) pelas autoridades constantes
das colunas 1 a 4..
A prlsâo de soldados poderá ser em comum ou em separado, obedecidas as prescrições dos Arts. 18 e 46.
Mediante Conselho de Disclpllna, sem prejuizo do disposto no § -19 {lo Art. 56.
Para o Sargento 'com mais de 10 anos de servrcc. mediante Conselho de Disciplina, sem prejuízo do disposto no § 19 do Art. 5-6, e de acôrdo com
o Art. 39 da Lei nc 2.85~, de 25 de agósto de 1956.
Licenciamento disciplinar paro. os tenentes convocados consoante o disposto no Art, 31.
A expulsão é da competência do Comandante da Unidade a que pertence o transgressor, ou de autcrtdede superior.

7 _ Pelo Comandante de Guar-nição,
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DECRETO Nr;> 46.462
DE JULHO DE 1959

DE

20

DECRETO' N. 9 46.464 -

Declara de utilidade pública a associação civil" Polícia do
Cais do
Põrto", com sede no Distrito Eeâeral,

o

Presidente , da República aten-,
dendo ao que requereu a Polícia do
Cais do Pôrto, com sede nesta Capital, a qual satisfaz as exigências
do 'art. 19 da LeI 91, de 28 de agôsto
de 1935, e usando da atribuíçao que
lhe confere o art. 2l? dessa Lei, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos termos da referida Lei, a associação civil "PolICia
do Cais do Pôrto", com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, em 20 de ,julho de
1959, 13S'? da Independência e 7lr;> da
República.

Declara de utilidade pública a. Associação Religiosa Israelita do Rio de
Janeiro, com sede no Distrito Eeâeral .

o Presidente da República,
Atendendo ao que requereu a Associação Relig'íosa Israelita do Rio de
Janeiro, com sede no Distrito Federal, a qual satisfaz às exigências
QL art. 1.9 da Lei n ,v 91, de 28 de
a,g'Gsto de 1935, e usando da atribuiçào que lhe confere o art. 2. '? dessa
Lei, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos da mencionada Lei, a Associação Religiosa.
Israelita do Rio de Janeiro, com sede
110 Distrito Federal ,
Rio de Janeiro, em 20 de julho
de 1959;
138,9 da Independência e
71. Q da

P~pública.

Cyrillo Júnior

CyriZZo Júruor

DElCRE'I10 Nº 46.465 DE

20

DE

Decla'fa de utilidade pública a "Organização de Auxílio Fraterno - O,
A. F.", com sede em São Paulo.
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, atendendo ao que requereu a "Organização de Auxílio Fraterno - O. A. F. to,
com sede na Capital do Estado de
Sá{) Paulo, a qual satisfaz as exigências do art. 19 , da Lei 91, de 28 de
agôsto de 1935, e usando da atribuição que lhe confere o art. 2(1 dessa
lei, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida

lei, a "Organizacão de Auxilio Fraterno...:.... O. A. F. ", com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, em 20 de julho de
1959, 138º da Independência e 71r;> da
República.
JUScELINO KUBITScm:8:

Cyrillo Júnior..

20

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITséHEK

DECRETO N° 46.463
JULHO DE ÜJ59

DE

DE JULH.O DE 1959

JULHO DE

DE

20

DE

19'59

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doacão do terreno que menciona, situâdo no Município de Paraopeba, no Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8.7, n'? I, da Constituição, e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 1°. Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação a ratificação da
respectiva escritura, a, doação que
Município de Paraopeba, .no Estado
de Minas Gerais, fêz à União Federal,
do terreno com a área de
.
2.002.368,10m2 (dois milhões,' dois mil
trezentos e sessenta e oito metros
quadrados e dez decímetros quadrados) , situado no mesmo Município,
tudo de acôrdo com os elementos
constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda, sob o número
118.409. de '1953.
Art. 2'? Destina-se o terreno a que
se refere o artigo enterior à instala-

°
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ção de Hôrto Florestal, do Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, em 20 de julho de
1!}59; 13B9 da IndependênCia e 719 da
República.

.

Art. 2:;1. Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de julho de
1959; 13B9 da Independência e 7lQ da
,República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK.'

S. Paes de Almeida
Mário Meneghetti

S. ,PIJ.Ps de Almeida.

DECRETO N9 46 A66 JULHO DE

DE

20

DE

1959

Fixa o símbolo da junção gratificada
de Inspetor da Alfândega de ttaiai,
criada pela Lei nÇl 2.413, de 5 de
ieoereiro de 1955:

o Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstítuíção, decreta:
Art. 1(l. Fica classificado no símbolo
FG-2 a função gratificada de Inspetor
da Alfândega de rtajaí do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda, criada pela Lei n 9 2.413, de 5 de
fevereiro de 1955. .
Art. 2°. '~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as dísposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de julho de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.

DECRETO N.Q 4ti. -Ma JULHO D~ 1959

Autoriza tnez Balnssa Silveira,
prar peâras preciosas.

20

DE

a com-

O presidente da Repúbliq., usando
da atribuição que lhe confere o artigo •
87, númeroj, da Oonstituíçâo, e tendo
em vista o Decreto-lei, n,s 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizada Inez
Balassa Silveira, residente nesta Capital, a comprar pedras preciosas nos
têrrnos do Decreto-lei n,v 466, de 4 de
junho de 1933, constrtuíndo título
desta autorização uma via autenticada do presente decreto
Rio de Janeiro, em 20 de julho de
1959; 13B9 da Independêncía e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. t-aee de Almeida.
DEGRETO N.I? 46.469 -

JUSCELINO KUBITSCHEK

DE

JULHO DE

DE

20

DE

1959

.

S. Paes de Almeida
Autoriza Petrotuo MigÚo, a comprar

peâra» preciosas.
DECfl.ETO N.9 46.467 JULHO DE

DE

20

DE

1959

Suprime cargo .extinto.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
1'? da Constituição Federal, e nos têrmos do artigo 1Q, alínea b, do Decretolei n,Q 3.195, de 14 de abril de 1941,
. decreta: .
Art. I. Q • Fica suprimido 1 cargo de
Agente Fiscal (em comissão). padrão
"F", do Quad-ro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude
da aposentadoria de Olavo Mayririck
Monteiro de Andrade, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número 1. da oonstítuícão, e tendo
em vista o Decreto-lei n.v 466, de 4' de
junho de 1938, decreta;
Artigo único. Fica autorizado Petronío Miglio, residente em Teófilo
Otôní, Estado de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas nos. têrmos
do Decreto-lei n(l 466) de 4 de Junho
de 193B. constituindo título desta autorização uma via autenticada do oresente decreto.
.
RIo de Janeiro, em 20 de julho de
1959; 138~ da Independência e 71Q da
República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. t-aee de Almeida.

Aros
DECRETO NQ 46.470 DE

DE

20

1959

DE .J~HO

A utoriza Francisco Ramalho a
prar pedras preciosas.

com-

O Presidente da República, usando

, da atribuição que lhe confere o artigo

,8'7. número I, da

.con~tituição.

e tendo

em vkt.a o Decreto-leI n Q 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:

Ar1iiO'o único. Fica autorizado Ei\rancisco Ramalho, estabelecido ~esta Capital, a comprar pedras preciosas nos
'têrmos do Decreto-lei nv 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo titulo
desta autorização ur..a vía autêntica
'do presente decreto.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;
1389 da lndependência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. Paes ele Almeida.

DECRETO

N9

46.471 DE 1959

DE

20

DE JULHO

.Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado 110 Município
do Salvador, no Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

87 número I, da Constituição. e de
:ac6rdo com os artigos 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a .aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
.Munícípío do Salvador. no Estado da
Bahia. fêz à União Federal, do terreno
-com a área de trinta e oito hectares,
situado "na Fazenda de São Gonçalo,
inclusive a Reprêsa do Prata, naquele
Municipio, tudo de acôrdo com os
elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob
'o número 2fl(},612, de 1956.
Art 2Q Destina-se o terreno a que
.se refere o artigo anterior a instalação
.de um Hôrto Florestal, pelo Minístéfio da Agricultura.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;
1389 da Independência e 719 da Re'Pública.

"

JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.
Mário Meneghetti.·
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DECRETO NQ 46.4'72 DE 1959

DE

20

DE JULHO

Autoriza o Serviço do Patrimônio ela
Unitio a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Municipto
de Giumhões, no Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. número I, da Constituição. e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. lQ Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a áceitar a.
doação que o Município de Guanhães,
no r ~ado de Minas Gerais, quer fazer
à União Federal, de um terreno com
a área de 300m2 <trezentos metros
quadrados). situado na Avenida Engenheiro Domingos Buzatti, naquela
cidade, tudo de aeôrdo com os elementos constantes do processo protocolado
no Ministério da Fazenda sob o número 60.478, de 1959.
Art. ~"') Destina-se o terreno a que
se refere o artígo anterior à construcão de- prédio para a Agência PostalTelegráfica local.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;
138"') da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUnITSCHEK.

S. Paes de Almeida.

DECRETO NQ 46.473 DE 1959

DE

20 DE

JULHO

Autoriza. o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno.
Que menciona, situado no Munici'Pio
de coraeiropotis, no Estado de São
. Paulo.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número r, da Constituição Federal,
e de acôrdo com os artigos 1. 165 e
1 . 180 do Código Civil, decreta:

Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da." União autorizado a aceitar a
doação que o Município de Oordeírõpolis, no Estado de São Paulo, quer
fazer a União Federal. de um terreno
com a área de 450m2 (quatrocentos' e
cinqüenta metros quadrados). situado
. 'na Rua Carlos Gomes, sem número,
naquela cidade, tudo de aeôrdo com
os elementos constantes dô processo
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protocolado no Ministério da. Fazenda
soh o número 60.497. de 1959.
Art. 2Q Destina-se o terreno a que'
se refere o artigo anterior à construção do prédio para a Agência PostalTelegráfica local.
Rio de Janeiro, 20 de Julho de 1959;
1380 da Independência e" 71Q da República,

EXECUTIVO

autorizados a adquirir os lotes M.
10 e '11, da quadra 7, beneficiados
com OS prédios US. 68 e 78 da atual
Rua Gil Gaffrée, na Vila Turismo,
Distrito Federal, conforme processo
protocolado no Ministério da Fazenda
sob o nv 300.381-58".
Rio de Janeiro, em 20 de julho de
1959; 1380> da Independência e 71 9 da
RepúbliGa.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBl'IlSCREK

S. Paes àe AZmeiàa.

S. Paes de Almeida
DECRETO NQ 46.474 DE

DE

20

DE JULHO

1959

DECRETO No> 46.476 - DE 20
LHO DE 1959

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
regime de ocumacão, a tração ideal
do terreno âe marinha Que menciona, situado no Distrito Feâertü.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87, nl) I, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no artigo 205 do Decreto-lei nv g. 760, de 5 de setembro
de 1946, decreta:
Artigo único.' ...-iea James Black
Noble Wilson, de nacionalidade ínglêsa, autoríaado a adquírir, em regime
de ocupação, a fração ideal 1/24 (um
vinte e quatro avos) do terreno de
marinha, situado na Avenida Atlântica n~ 554. no Distrito Federal. de aeôrdo com oe elementos constantes de
processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o n 9 29.552-59.
Rio de Janeiro; 20 de julho de 1959;
1389 da Independência e 719 da República. .
JUSCELINO KUBITscHEK.

S, Paes ãe Almeida.
r-»

DECRETO

N9

46.475 - DE 20
1959

r-

i

DE JU-

LHO DE

Autoriza estrangeiros a adquirir lotes
do terreno nacional interior que
menciona, situado no Distrito Federal.

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-lei no 9.760, de 5 de
setembro de 194:6.- decreta:
Artigo único, Ficam zeferino Affonso e Maria de Campos Affonso,
ambos de nacionalidade portuguêsa,

DE JU-

Autoriza a Companhia de Mineração.
Rio Doce a pesquisar mica, no município de Peçanna, Bstado âe Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe corifere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985. de 29
de janeiro de 1940 <Código d-e MiDJaS).
decreta:
Art. I" Fica autorizada a Companhía de Mineração Rio Doce a pesquisar mica em terrenos devolutas
no lugar denominado Serra dos Lourenços subdístríto de Bananal, município de Peçanha, Estado de Minas
Gerais, numa área de duzentos e
vinte e um hectares e setenta e cinco
ares (221,75 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a quinhentos e setenta e quatro
metros (574 rn) , no rumo magnético
de trinta e dois graus sudoeste (32.'"
SW) , da confluência dos córregos
Amável e Bebedouro e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; quinhentos e vinte e cinco metros (525 m) ~
cinqüenta e sete graus quinze mínutos noroeste (57915' NW); quatrocentos e noventa e quatro metros .....
(494 m) , norte (N); seiscentos e noventa. metros (690 m) , dezesseis graus
trinta. minutos nordeste (16°30' NE);
setecentos e setenta e nove metros
(779m). quarenta
graus quinze minutos nordeste (400 15' NE); seiscentos e quarenta metros (640 rn) ,
cinqüenta e cinco graus quinze minutos nordeste (559 15' NE); quinhentos
metros (500 m) trinta e quatro graus
sudoeste (340 SW): mil metros .....
(l.OOOm), cinqüenta e seis graus sudeste (560) SE); quinhentos metros
I
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H7

de sessenta e sete hectares (67 ha)
delimitada por um polígono mistílíneo
que tem um vértice, no final do ,seguínte camínhamento, a partir da extremidade sudoeste (SW) dO campo
de aviação, cuja extremidade serviu
de base ao decreto de lavra número
trinta e seis mil duzentos e cinqüenta
e cinco (36.255) de vinte e sete (27)
de novembro de mil novecentos e cinqüenta e quatro (954). em favor da
oía. Brasileira de Vidros S. A. três
mil e quatrocentos e vinte e cinco metros (3.425m). oitenta e três graus e
trinta minutos noroeste' .(83Ç 3D' NW) ;
mil e seiscentos e trinta e cinco metros e vinte centímetros (1. 635,20m) ,
vinte e dois graus sudeste (22(1 SE).
A partir dêsse vértice; a poligonal definidora da área de pesquisa .apresenta os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento e sessenta e quatro
metros e oicenta centímetros
.
(l64,SOm), vinte e dois graus sudeste
(229 SE); mil seiscentos e noventa
metros (1. 690m) , sessenta e quatro
graus e cinqüenta minutos sudoeste
(64 9 50' SW); quatrocentos e oitenta
e sete metros (487m), vinte e cinco
graus e quinze minutos noroeste
(25 9 15' NW) ; o lado mistilíneo da poMinistério da Agricultura.
ligonal é a margem da Lagôa Marapendi e compreendida entre ao extreArt. 30 Revogam-se as disposições
midade cro último lado retilíneo acima
em contrário.
citado e o vértice de partida.
Rio de Janeiro, 20 de julho de
Parágrafo único. A execução da
1959, 138 0 da Independência e 71 0 da
presente autorização fica sujeita às
República.
estipulações do' Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezem. JUSCELINO KUBITSCHEK
bro de 1951, uma vez se verifique a
Mário Meneghetti.
existência na jazida, como, associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 21? do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrímínadas pelo Conselho Nacional de
DECRÉTO N° 46.477 :...... DE 20 DE JUPesquisa.
LHO DE 1959
Art. 29 O concessionário se comAutoriza Cimento
Portlanã Branco
promete a respeitar, em qualquer
do Brasil S. A . a pesquisar conépoca, sem direito à indenização, a determinação de órgãos do poder público,
chas calcárias, no Distrito Federal.
em referência à utilização de qualquer
da área atingida na respectiva
o Presidente da República, usando parte
autorização, comprovado o maior inda atribuição que lhe confere o arterêsse público, a critério do Departatigo 87, nv I, da Constituição, e nos
mento Nacional da Produção' Mineral.
têrmos do Decreto-Ie; nº 1. 985, de 29
Art. 39 O titulo da autorização de
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
pesquisa, que será uma 'ia autêntica
decreta:
dêste decreto, pagará a taxa de seisArt. _ lQ Fica autorizado Cimento 'centos e setenta cruzeiros (Cr$ 670,(){)
'Portland Branco do Brasil S. A. -a . e será válido por dois anos a contar
da data da transcrição no livro própesquísar conchas. calcárias, em terrenos de Domínio da União, na Lagôa
prio da Divisão de Fomento da Produde Marapendí, Freguesia de Jacarepação Mineral do Ministério da Agriculguã, no Distrito Federal, numa área
tura.
(500 m) , trinta e quatro graus nordeste (34 Q NE) ; seiscentos e cinqüenta e seis- metros (656 rn) , oito
graus quarenta e cinco minutos sudeste (8° 45' SE); mil e' vinte e sete
metros (1.027 m ) , cinqüenta e cinco
graus trinta minutos sudoeste (55 0
30' SW); mil e vinte e cinco metros
(1.025 m) , setenta e três graus quinze minutos sudoeste (73° 15' SW) .
Parágrafo_ único. A execução d-a
presente autorização fica. sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
dezembro' de 1951, uma. vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
fi, que se refere o
art. 20 do citado
Regulamento ou de outras substâncias díserimínadas pelo Conselho Naeíonal de Pesquisas.
Art. 2 Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa. de dois
mil duzentos e vinte cruzeiros .... '. .
(Cr$ 2.220,00)' e será válido por dois
(2) - anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
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Art. 4<:' Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959.
1389 da Independência e 719 da Repúblíca.
JUSCELINO KUBrnSCHEK

Mário Me71,eghetti.

DEOREl'O N.o 46.478 JULHO DE

DE

20

DE

1959

Autoriza Magnesita S.A. emprêsa de
mineração a pesqu.isar, argila refratária no mu.nicípio de Beiim, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbuícão c;:ue lhe confere o artigo 8'7, n 9 I, da Oonstituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. o 1.985, de 29
de janeiro de 1.!l40 (Código de Minas) J
decreta:
Art. 1.° Fica autorizada Magnesita
S.A. empresa de mineração a pesquisar argila refratária em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado
Quebra, distrito e município de Betim, Estado de Minas Gerais, numa
área de dez hectares (lO ha) , delimitada por um quadrilátero íregular,
que tem um vértice a cento e sessenta metros', (160m), no rumo verdadeiro'
de cinqüenta e dois graus doze minutos sudoeste (52° 12' SW) da barra
do córrego de Vargem do Baú, afluente pela..Jnargem direita do córrego
Pintado e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos metros ..
(200m) sessenta e quatro graus quarenta e dois minutos sudoeste (64 42'
SW); quinhentos e Vinte metros ...
(520m), vinte e sete graus quarenta e
oito minutos noroeste (27 0 48' NW);
cento e oitenta e cuatro metros sessenta e dois centímetros <l84,62m),
sessenta e quatro graus e doze minutos
nordeste (649 12' NE); quinhentos e
vínte metros (520m), vinte e nove
graus e -dezoíto minutos sudeste (290
0

18' SE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n. o 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
'refere o art. 2Q do citado Regulamento ou de outras substâncias discrimí.nadas pelo Conselho Nacional de Pes-quísas.

ExECUTIVO

Art. 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros {Cr$ 300,00) e será
Válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da Pro~
ducão Mineral do Ministério da Agri·
cultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;
138." -da :rnd€lP€ndência e 71.° da. República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORJETO N.o 46.479 JULHO DE 1959

DE

20

DE

Renova o Decreto 71,.0 40.959, de 14 de
[eoereiro de 1957
O Presidente da República, usando
da atribuição cue lhe confere o artigo 87, n'? I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1. 985, de 29
de janeiro de ::'940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um O) ano nos têrmos do letra -b, do art. 1." do Decreto;'
lei n.O 9.605, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização conferida à oia , Vale
do Rio Doce S.A:, pelo decreto quarenta mil novecentos e cinqüenta e
nove (4().959) , de quatorze (14) de fevereiro de mil novecentos e cinqüenta
e sete (1957), para pesquisar minério
de ferro e manganês, no município de
Conceição do Mato Dentro, Est.a.do de
Minas Gerais.
Parágrado único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.o 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
AJ:t. 2. 0 O título da autorização .de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
míl cento e vinte cruzeiros
.
(Cr$ 2.120,00) e será válido por um
(1) 000, a partdr da data da 'transcrição no livTO prÓPl'io da Divisão de

Aros

têrmos do Decreto-lei n9 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de' Minas). decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Julio Capua a pesqulsar
conchas calcárias na Lagoínua, domínio da União, na Freguezia de Jacarepaguá, Distrito Federal, numa.
área de quatorze hectares e sessenta
ares (14,60 ha) , delimitada pelo confronto natural da própria LagoL.'1ha.

Fomento da Produção Mineral do Mi-

nistério da Agricultura.
Art: 3." Revogam-se a.s disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;
.138,0 da Independência e 71.° da República_
JUSCEIJINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

Parágrafo único. A execução· da
presente autorízação : fica sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230, de 1Q pe
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das eubstãncias a que se refere o art. 2~ do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
,

DECPvEI'O N.O 46.480 - DE 20 DE
JULHO DE 1959
conceãe à Indústria Brasileira de Mineraçõo Ouro Branco Ltda. autorização para funcionar como emprésa
de mineração,

o Presidente da República, usando
da atnbuíeão que lhe confere o ar"tigo 87, n.s r. da Constituição e nos

Art. 29 O concessionário fica obrigado a respeitar o que foi determi-

têrmos do Decreto-lei D.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (CMigo de Minas).

nado pela Prefeitura do Distrito Fe~eral com referência à pesquisa ob[eto da presente autorização, sem direito a indenização.
"

decreta:
Artigo único. Ê concedida à Inõústria BrasUeira de Mineração Ouro

Branco Ltda., constituída por eserttu-

ra pública de 13 de outubro de 1958.
lavrada no cartório do 1Q Oficio da
cidade de Conselheiro Lataiete, arquívada sob n.s 92. 167, na Junta Comer-

cial do Estado de Minas Gerais alterada pela escritura de 25 de abril de
1959, lavrada naquelas mesmas notas,
com sede na cidade de OUro Branco,
comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, autorização para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cUn1lP'rir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;
13H." da Independência e 71,0 da República.

:
JUSCELiNO

Mário

DECRETO
DE

Art. 39 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezent<?s cruzeiros «ns 300,00)
e será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no
livro próprio da Dtvisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.

Art; 4Q Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 2ú de julho de
1959, 138'? da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneçhetti;

KUBITSCHEK

tãeneahetu

46 :481 JULHO DE" 1959
N9
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DE

20·

Autoriza o cidadão brasileiro Julio
Capua a pesquisar conchas calcárias no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, da Con;:;tituição e nos

DEORíEITO N." 46.482 JULHO DE 1959

DE

20

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Nagib
Abés Ganem a pesquisar quartzo no
município de Teófilo otoni, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da R€lP'Ública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,v I, da COnstiltuiçã,o e nos
têrmos do Decreto-~ei n.O 1. 985, de 29
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de Minas) ~

de janeiro de 1940 (Código

de janeiro de 194ô (C61qigo de Minas),

( decreta:
Al"t. 1.0 Fica autorizado o' cidadão
Art. 1.0 Fica alterado o artigo ,pri-

decreta:'

brasileiro Nagi:b AJbés Ganem a pesquisar quartzo em terrenos devolutos
no luga.r denominado Ariranha, distrito d'e Pavão, município de Teófilo
Otoní, EstaKio de, Minas Gerais, numa
área de trinta e cinco hectares
.
(35 ha) , delimita-da por um retângulo
que tem um vértice a quinhentos e
setenta metros (570 m) , no rumo
magnético de vinte e dois graus trinta
minutos nordeste (220 30' NE), da confluência dos córregos Pedro Ramos e
Ariranha e os Iados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quinhentos metros (500 m) , cinqüenta. graus noroeste (50 0 NW); setecentos metros
(700 m) , (iuarenta graus nordeste ...
(40 0 NE).

'

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às -estípulações do Regulamento 3Jprovado
pelo, Decreto n,» 30.230, de 1 de' dezembro de 1951, uma vez se verifique
a exístêncía na jazida. corno associado de qualquer das substâncias a que
se refere' o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho NacionaJ de
Pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorização de
pesquisa, que será uma. via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos e cinqüenta cruzeiros
.
(Or$ 350,00) e.será válido por dois (2)
anos a contar da da'ta da transcrição
no lívro próprio da Divisão de Fomento da PrO'dução Mineral.
Art. 3. 0 Revogam-se as dísposíções
em c{mtrário.
'
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;
138.· da Iridependêníca e 71." da República.
JUSCEIJINO

KUBITSCHEK'

Mário M eneçhetti

DEORJETO N." 46.483 J"UJ4rO DE

DE

20

DE

1959

Alte:ra o art. 1-. 0 do Decreto n. O 28.282,
de 21 de [untu» de 1950
,

,

/

-

O Presidente da RepúblilCa, usando

da atríbuíeão que lhe confere o artigo 87, nO. I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.98:5, de 29

meíro (1.0) do Decreto número vinte
e oito mil' duzentos e oitenta e dois
, (28.2'82)'- de vinte e um (21) de junho
de mil novecentos e cinqüenta (1950).
que passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizada a Companhia paulista de Mineração a lavrar quartzito,
numa área de noventa e cinco hectares e setenta e três ares (95,73- ha) ,
no distrito de TaiasstlJpeba, município
de Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo, delímítads por um polígono irregular que tem um vértice a duzentos
e sessenta metros (260m) no rumo
verdadeiro cinqüenta graus dezesseis
minutos noroestte (50° 16' NW) .da
ponte do caminho de .rurubatube sôbre
o ribeirão Quatinga e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes 'comprimentos e rumos verdadeiros: mil
cento e noventa metros (1.190m) ,
quarenta e dois graus vinte e nov.e
minutos noroeste (420 29' NE); quatrocentos e trinta e sete metros ....
(437m), quarenta e seis graus e quarenta e seis minutos sudeste (46 46'
SE); mil novecentos e quarenta metros (1. 940m) , quarenta e dois graus
vinte e nove minutos sudoeste (420 29'
SW); quatrocentos e sessenta e cinco
metros (465m), trinta e três graus
quatorze minutos sudoeste (33- 14'
SW); trezentos e vinte metros
.
(320m), cinqüenta e nove graus dezesseis minutos noroeste (59" 16' NW) ;
mil duzentos e setenta metros
\
(1. 270m), . trinta e três graus quatorze minutos nordeste (33G 14' NE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo úníco do art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de ou, tras constantes do mesmo Código, não
expressamente menciona-das neste Decreto.
'
Art. 2.° A presente alteração de
Decreto não fica sujeita ao pagamento
da taxa previstta pelo Código de Minas e será transcrita no livro proprío
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se, as disposições
em contrário.
.
0

Rio de Janeiro, 20 de julho de H159;

138," da Independência e 71.° da República.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário 14eneghettí

Aros DO PoDER' ExECUTIVO

,DECRETO N."', 46.484 -

DE 2<) DE

JULHO DE 1~59'

Renova o Decreto n» M>.036, de 26
de setembro de 1956

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,' n.O I, da. Constituição e n06
têrmos do Decreto-lei n,« 1 :985, de 29
de, janeiro de 1940 (Código de Minas) J
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
de dois (2) anos nos têrmos da letra
a, do art. 1.0 do Decreto-lei n.s 9.605,
de 19 de agôsto de 1946, a autorização conferida à Usina Siderúrgica
Marumby Ltda. US1MtAR. pelo decreto núm-ero quarenta mil e trinta e
seis (40.036) de vinte e seis (26) de
setembro de -mil novecentos e eint:üenta e seis (1956), para pesquisar
minério de ferro, no município de Rio
Branco, Estado do Paraná.
Art. 2.° A presente -enovacão que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de mil setecentos é setenta cruzeiros (Cr$ 1.770,00) e será
transcrita no livro próprio da Divisão
de Fomento da Pr<;>dução Mineral do
Ministério da Agricultura,
AFt. 3.° Revogam-se as dtsposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;
138.° da Inda,pendência e 71.° da República.

.

JUSCELrrNO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
DECRETO N. o 46. 4B5 JULHO DE 1959

DE

20

DE

Renova o Decreto n» 40.958, de 14 de
[eoereiro de 1957

o Presidente da República, usando
<la atribuição que lhe confere o 'artigo 87, n.O l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.> 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
,.Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têrrnos da letra b, do art. 1.0 do Decretolei n.s 9.605, 'de 19 de agôsto di!
194(), a autorização conferida ao cidadão brasileiro Abilio Pereira de Lima
pelo Decreto número quarenta mil novecentos e cinqüenta e oito (40.958~,
de quatorze (4) de fevereiro de mil
novecentos e cinqüenta e sete (1957),
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para pesquisar calcário no município
de ltumirim, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 A presente renovação c.:.'ue
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 300,(0) e será transcrrtta no livro
próprio da Divisão de Fomento da.
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art.. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 2{) de julho de 1959;
138.° da Jndependência e 71.° da. Repúbl,ica.

JUSCEL'INO

KUBITScmx

Mário, Meneanetü
DECRETO N. ç 46.486, JULHO DE 1959

DE

20

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Trento a lavrar fluorita no município de Tubarão, Estado de San.ta
Catarina.

o Presidente "da República., usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cídadáo
brasileiro José Trento a lavrar fluorita, em terrenos de. sua propriedade e
de Pedro Maragno, no lugar dencmínado Ribeirão da Areia, dístrrto de
Azambuja, município de Tubarão, 'Estado de Santa Catarina" numa área
de 1 hectare delimitada por um quadrado de cem metros (100 m) , de
lado, que tem um vértice a duzentos
e trinta metros (:;}3() m) no rumo
verdadeiro oitenta e três sraus cinqüenta e três minutos nordeste ....
(83 Q 53' NE) da confluência do córrego Pacas no ribeirão da Areia e os
lad...ls divergentes dêsse vértice, os seguintes rumos verdadeiros: oitenta e
três graus sete mmutos sudeste ....•
(83ÇJ 07' SE) e seis graus cinqüenta
e três minutos sudoeste (6<-> 53' SW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e -suas
alíneas, .além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas ne3te Decreto.
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Parágrafo umco. A execução da tigo 87, n. Q I. da Constituição c nos,
presente autorização fica sujeita às
têrmos do Decreto-lei n. 1. ~35. de 29
estipulações do Regulamento aprovade janeiro de 1940 (Código de MiQ
nas), decreta:
.
do pelo Decreto n 30.230. de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se nrifiArt.
1. 9 Fica autorizado o cidadão
que a existência na jazida, corno
brasileiro José Feliciano
Baptista
associado de qualquer das substâncias
Neto a pesquisar mármore em t.~j,:r~
a que se refere o art. 2. 9 do. citado
Regulamento ou de outras substân- nos de sua propriedade no imóvel decias discriminadas pelo Conselho Na- nominado Fazenda Santa Blanca, distrito de Albuquerque, município de
cional de Pesquisas.
Corumbá, Estado de Mato Grosso,
Art . 2 .9 O concessionário da autonuma área de quatrocentos e onze
rização fica obrigado a 'recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os hectares (411 ha) , .delímítada por um,
tributos que foram devidos à U~iãol quadrilátero, que tem um vértíce no
ao Estado e ao Município, em cu.n- final da poligonal que partíndo da
confluência do rio Novo com o rio
prímento do -dísposto no art. 68 do
Paraguai, têm os seguintes compriCódigo de Minas.
mentos e rumos magnéticos: dois mü
. Art. 3. Q Se o concessionário da auquatrocentos noventa 2 cinco metros
torização não cumprir qualquer rias
(2.49á m) setenta e sete graus e dez
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada ca- minutos noroeste (77 Q lO' NW); nom) ,
duca ou nula, na forma dos artigos vecentos e cinqüenta metros (95-0
vinte e três graus sudeste (23 9 SE);'
37 e 38 do Código de Minas.
dois mil cento e noventa metros
Art. 4. Q As propriedades vízínhas
(:).100
m) ,
vinte graus sudoeste
estão sujeitas às servidões de solo e
(209 SW); dois mil e trinta metros
subsolo para fins de lavra. na forma
(2.030 m) , sessenta e nove graus e
dos artigos 39 e 40 do Código de Wquinze minutos noroeste (691? 15' NW) .
nas.
oitocentos e quarenta metros (840 m):
Art. 5.l) O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa- vinte e nove graus e quinze mínvtos
menta Nacional da Produção 'Mine- sudoeste (29Q 15' SW); e, os lados eo
quadrilátero a partir do vértice conral e gozará dos favores discriminasiderado, têm os seguintes cornpridos no art. '71 do mesmo GÓdigo.
Art. 6. 9 A autorização de lavra. terá mentos e rumos magnéticos: dois mil
'por título êste Decreto, que será. cento ~ sessenta metros (2. 160 nn ,
sessenta e um graus quarenta e emtranscrito no livro próprio da, "Jivlsão
de Fomento da Produção Mineral do co minutos noroeste (61 9 45' NW)'
quatro mil e oitenta metros (4.080
Ministério da Agricultura. após o pacinqüenta e oito graus e quinze migamento da taxa de seiscentos C"'Unutos nordeste (58 I? 15' NE); trezenzeiros (Cr$ 600,00).
.
tos e sessenta metros (MO m) dois
Art. 7.9 Revogam-se as disposições ,graus
e quinze minutos
sudoeste
em contrário.
(2. 9 lE/ SW); e, três mil duzentos e
Rio de Janeiro. 20 de julho de cinqüenta metros (3.250 m) , vinte e
1959, 1389 da Independência e- 719 da
nove graus e quinze minutos sudoeste
República.
(299 15' SW).
Parágrafo _ único. A execução da
JUSCELINO KUBITsCHEK
presente autorização fica sujeita às
Mário Meneghetti
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230. de 1 J.e
dezembro de 1951, uma vez se verifiDECRETO N. 9 46.487 - DE 20 DE
que a existência na jazida como
JULHO DE 1959
associado de qualquer das SUb;tà.. 1'~las
a que se, refere o art. 2.9 do citado
Autoriza o cidadão brasileéro Jnsé
Regulamento ou de outras substânFe!iciano Baptista Neto a pesq11.isar
cias discriminadas pelo Conselho Namarmore no município de Corumcional de Pesquisa-s.
bá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2. Q O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
O Presidente da República usando
dêste J?ecreto, pagará a taxá 1e quada atribuição que lhe confere o artro mil cento e dez cruzeiros t Cr$
ç

I

m):

I

Aros

4.110,00) e' será válido pelo prazo de
(2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Diçl-

dois

são de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de
195-9, 138'? da Independência· e 71'? da
República.
JUSCELINO

KUB1TSCHEK

Mário M eneqhetti

DECRETO NÇ) 46.488 JULHO DE 1959

DE

153
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20

a nne se refere o art.

2~ do ..:itajo.
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O concessíonárío da autorízação fica obrigado a recolher aos:
cofres públicos, na forma da leí os:
tributos que fôrem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 doCódigo de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da e.utorização não cumprir qualquer das:
obrigaçôes que lhe incumbem, a au-

torização de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos artigos
37 p. 38 do Código de Minas.
DE

Autoriza o cidadão brasileiro Sivert
Francisco .Bartholdy a lavrar diamante, ouro e quartzo no município
de Diamantina, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, da GonstitUição e nos
têrmos do Decreto-ieí n Q 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. lQ Fica autorizado o cídadão
brasileiro Sivert Francisco Bartholdy

a lavrar diamante, ouro e quartzo no
leito e margens do rio Jequitinhonha,
de Domínio Público, nos dístrtt- lS de
Inhai e Pelisberto Caldeira, munícípio de Diamantina, Estado dê Minas
Gerais, numa área de cento e dezesseis hectares (116 ha) , delimitada por
uma faixa de cinco mü e oitocentos
metros (5. 800m) de comprimento, por
duzentos metros (200m) de largura,
contada a partir da barra do córrego Cachoeira, para montante, até a
. bana do córrego Estreito, sendo a largura da faixa computada com cem
metros (100m)
para cada lado do
eixo médio do citado. curso d'água.
Esta autorização é outorgada median-

te as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente .mencíonadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
. presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230, de 1Q de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias

Art. 49 As
propriedades vízinnas
estão sujeitas às servidões de solo e·
sub-solo para fins' de lavra, na forma.
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorlzação será fiscalizado pelo Deparramenta Nacional da Produção Mineral'
e gozarão dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autcrízacâo de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão'
de Fomento da Produç'ão Mineral do'

Ministério da Agricultura, após o pa-

gamento da taxa de dois mil trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 2.320.(0) .
Art. 7Q Revogam-se as disposições'
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;·
138t;l da Independência e 719 da' República.
JUSCE:'INO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DECRETO N. o 46.489 JULHO DE 1959

DE

20

DE

Conceãe à Companhia de Tecidos Pau-,
lista autorização para tuncionar como em.prêsa de mineração.

o Presider:te da República usando'
da atribuição que lhe confere o art.
87~ n. O I, da. Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 dejaneiro de 1940 (Código de Minas) ,.
decreta:
Artigo único. E' concedida à oompanhia de Tecidos paulista constituída:
por assembléia de 13 de junho de 1891,
arquivada sob n.? 96 na Junta Comer-o
cíal do Estado de Pernambuco, alterado pela assembléia de 30 de outubro
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-de 1958, arquivada sob n.o 1.241, com
sede na cidade de Paulista, Estado de
Pernambuco, autorização .para fur:cionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vi-gor ou que venham a vigorar sôbre o
objeto desta autorização.
Rio de Janeiro. 20 de julho de 1959;
138.° da Independência e 71.° da Repú':blica.
'

Art. 2'i' O título da autorização
de pesquisa, que -será uma Via autêntíca dêste Decreto. pagará a taxa.
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos, a partir da data da transcrição
no livro próprio' da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 nevogam-se as dísposícões
em contrárío.
'
Rio de Janeiro. 20 de julho de'
1959, 138 9 da Independência e ?1<? da
'República.
,

JUSCELINO KUBITSCHEK

Maria Meneghetti

JUSCELINO KU1lITSCHEK.

DECRETO N~ 46. 4~'()
DE JULHO DE

Mario Meneghetti,
DE:

20

::'959

- Autoriza o cidadão brasileiro Jorge
Zenon Henrique Fridberg a pesquisar fluoriia no município de Tubarão, Estado de Santa catarina,

o Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 87, n'? l, da Constituição e nos
.têrmos- dó Decreto-lei nv 1.985, de
.29 de janeiro de 1940 (Código de Mí.nas) , decreta:
.
Art. llJ 'Fica autorizado o cidadão

'brasileíro Jorge Zenori Henrique fi'nà-

berg a pesquisar tluorrta, em terre.nos de propriedade de José Niero,
.Pedro Maragno e outros, no distrito
-de Azambuja, município de -Tubarão,
Estado de Santa catarina, numa área
,de' vinte e quatro hectares (24 nar ,
.denmitada por um retângulo que tem
'um vértice a cento e oitenta metros
(l80ro) no rumo. magnético quarenta
'8 quatro graus e trinta minutos sudeste (449 30' SE) da confluência do
.arroio da F~wa no rtbeírâo Areia e
os lados, divergentes dêsse vértice,
.os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil e duzentos metros
(1, 200m), vinte e dois graus sudoeste
'(22Ç SW); duzentos metros (200m) ,
'sessenta e oito graus sudeste (689 SE).
Parágrafo único. A execução da
:.presente autorização fica SUJeita às
estipulações do Regulamento apro"'MO pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de
'dezembro de 1951, uma ve!9 se veri'fique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substânleias a que se refere o art. 2Q co ci-tado. Regulamento ou de outras subsItâncias discriminadas pelo Conselho
-Nacional de 'r~es<iuisas'.

DECRETO NlJ 46.491 DE JULHO DE 1959

DE

20

Concede à ci«. Cearense de Cimento
Portland autorização para funcionar
como ettiprêsa de mineração.

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

art. 87, nv l, da Constituição é nos
termos do Decreto-lei nl,! 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código deMinas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Cia.
Cearense de Cimento Portland, constituida por escritura pública de 6 de
fevereiro de 1959, lavrada às fls.' 62
verso do livro de notas n'? 111, do
cartório do Tabeliáo Cláudio Martins
da cidade de Fortaleza, arquivada
sob n 9 16.767 na Junta Comercial do
Estado do Ceará, com sede na cidade
de Fortaleza, autorização para funcionar como emprêsa de mineração,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre
o objeto desta autorização .
Rio de Janeiro, 20 de julho de
1959, 138~ da Independência e 71~
,da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mârio Meneghetti

DECRETO Nl> 46.492 DE JULHO DE 1959,

DE

20

Renova o Decreto nlJ 39.991, de 13 de
setembro de 1955.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87. n9 I, da oonstítuíçâo e nos

pODER

ATOS DO

têrmos do Decreto-lei n~ 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
.
Art. 1Q Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
termos da letra b do art. 1Q do Decreto-Ieí n~ - 9.605, de 19 - de agôsto
de 1946, a autorização concedida ao
cídadâo brasileiro João Cassimiro de
Ávila, pelo Decreto número trinta e
nove mil novecentos e noventa e
um (39.991), de treze (13) de setembro de mil novecentos e cinqüenta
--e seis (1956), para pesquisar diamantes, em terreno devolutos no lugar
denominado Boa Vista, distrito de
Datas, municipio de Díamantína, Estado de Minas Gerais.
Art. 2l? A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa ide seiscentos e dez
cruzeiros (Cr$ 610,00) e será. transcrito no lívro próprio da Divisão de
Fomento da Produção _Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959,
1389 . da Independência e 719
República.
JuscELmo KUBITSCHEK

da

Mário M eneqhetti

DECRETO NQ 413.493- JULHO DE 1959

DE

2rO

DE

Autoriza o cidadão brasileiro
José
Américo a pesquisar .ttuortta no
município de
Orleães, Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de ~g.
de janeiro de 194!(} (Código de Min<).s),
decreta:
Art. -19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro- José Améríco a pesquisar
fluorita em terrenos de : propriedade
de Alexandre Vital Sandrini e Polidoro Zapellini, no lugar denominado
Cachoeira Feia, distrito de Pindotiba, município de Orleães, Estado de
- Santa- Oatarina, numa área de sessenta e um hectares e sessenta ares
(61,60ha» delímttadas por um retângulo que tem um 'vértice a cento e dez
metros (110m) no rumo verdadeiro
Vinte e cinco -graus nordeste (259
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NE) - do Cruzamento da linha férrea
da Estrada de Ferro
Dona Teresa
Cristina, com a estrada de rodagem
Tubarão-Pindotiba e os lados, dívergentes
dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil quinhentos -e quarenta metros
(1.540), onze graus quarenta ~ três
minutos nordeste (11Q 43' NE); quatrocentos metros (400m).
setenta e
oito graus e dezesseis minutos noroeste (789 17' ~).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização ríca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230, de 1º de
dezembro de 1951, uma vez se verífí- •
que a existência na jazida, como associado de qualquer. das substâncias
c que se refere o art. 2Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacíonal de pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisas, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de seíscentos e vinte cruzeiros (Cr$ 620,()'O)
e será válido pelo prazo de dois .~)
anos a partir da data da transcriçáo
no livro próprio da Dívísão de Fomento' da Produção Mineral do Mini.3téno
da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de, 1959,
1389 da Independência e 71o da ~e
pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N. Q 46.494
JULHO DE 1959

DE?..o DE

Renova o Decreto n. <;> 40 .4,54, de 3 de
dezembro de 1956.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n. <? l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. I} 1.985, de 2Q .
de janeiro de 194D (Código de Minas),
decreta:
Art. 1. Q Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrrnos da letra b, do art; 1. Q do Decreto-lei n. Q 9. 6ú5. de 19 de agÓ.:ito
de 1946, a autorização conferida- ao
cidadão brasileiro Geraldo Ponciano
Gomes, pelo decreto número quarenta.
mil quatrocentos - 'e sessenta c qn~t=~
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,(40 .464), de três (3) de dezembro de venham a vigorar sôbre o objeto desmil novecentos e cinqüenta e seis
ta autorização.
(1956), para
pesquisar bauxita e
Rio de Janeiro, 20 de julho de H}59,
quartzo, no município de Ouro Prêto,
1389 da Independência, e 7lQ da ReEstado de Minas Gerais.
pública.
Parágrafo único. A execução da
JUSC~LINO KUBITSCHEK
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovaM ária M eneghetti
do pelo Decreto n. Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se v~rifi
que a existência na jazida, corno
DECRETO N.9 4i5.49ô DE. 20 DE
associado de qualquer das substâncias
JULHO DE 1959
a que se refere o art. 2º do citado Regulamento ou de outras substâncias
Autoriza o cidadão brasileiro Oscar
discriminadas pelo Conselho N aciona)
Rufino de Oliveira a pesquisar cu.ude Pesquisas.
um, no município e Estado de São

º

Art. 2. O titulo da autorização-da
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e se:':"á
válido por um (1) ano a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.

Art. 3. Q. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959,
1380 da Independência e 71C? da República.
JUSCELINO

KUBI'rSCHEIC

Mário M eneçhetti

DECRETO N. Q
JULHO

4~. 495

DE

DE

20

DE

1959

Concede à Minérios São Pedro Lim!tada
autorização para funcionar
como emarésa de mineração.

O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o
art. 87, n. C? I, da Constituição e .nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. ~ concedida à lViinérios São Pedro Ltda. constituída pc.r
contrato particular de 23 de revereivo
de 1959, arquivado sob n. Çl 21.514- na
Junta Comercial do Estado de S'~nta
Catarina, com sede na cidade de
Urussanga, autorização para funcionar
como emprêsa de míneraçâo, ficando
obrigada a cumprir integralmente ~ s
leis e regulamentos em Vigor ou que

Paulo.

Presidente da República usando da atribuiçâo que lhe confere o
art. 87, n. Q I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n. Q 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Cõdigo (e Minas),
decreta:
O

Art. 1. I? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Oscar Rufino- de Oliveira a
pesquisar caulim em terrenos de p1;'Opríedade de Nestor Remberg, no tugar
denominado Paralheiros, distrito de
Santo Amaro, município e Estado de
São Paulo, numa área de um hectare
e oitenta e um ares e trinta centiares
(1, 8130 ha .», delimitada por um triângulo, que tem um vértice a utocentos e vinte e quatro metros ....
(824 m) , no rumo magnético de Oitenta c quatro graus e quinze minutos sudeste (84 Q 15' SE), do .narco
quilométrico número quarenta. e três
(km 43) dâ estrada de rodagem Santo Amaro - Engenheiro Marcilac e
os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e noventa e quatro
metros (194 m) , setenta e cinco ~aus
sudeste (7511 SE), cento e oitenta. e
sete metros (187 m) , dez graus sudoeste (I{)9 SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização" fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verífrque a existência na jazida. corno
associado de qualquer das substâncias
que se refere o art. 2. Q do citado Regulámento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.1? O titulo da autorização da
pesquisa, que será uma via autêntica
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dêste Decreto, pagará a taxa de trezent()scruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a

partir da data da transcrição no livre
próprio da Divisão de Fomento da
produção Mineral do Ministério da
Agricul tura.
Art. 3.9. Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959,
1389 da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO

Art. 35'. As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e

trienalmente revistas pelo Ministério

da Agricultura,
Art. 49 zste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art; 5.9 Revogam-se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959
138.9 da Independência e 715' da Re~

pública.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

Mário Meneghetti

DECRETO N.o 46.498 - DE 20 DE
. JULHO DE 1959
DECRETO N.!? 46.497 JULHO DE 1959

DE

2<l

DE

Transfere do Govêrno de Estado do
Paraná para a Companhia Paranaensef de Energia Elétrica a concessão' para a produção e fornecimento de energia elétrica ao municipio
de Paranaouâ, Estado do Paraná.

o

Presidente da República, usando
da. a.trfi?uição, que lhe confere o artigo
;87, meISO I, da Constituíção, e nos
têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto nl? 24. 643, de 10 de
julho de 1934);
Considerando que pela Resolução
'n5~ 1.4€6, de. 2'7 de maio de 1958, o
Conselho NacIOnal de Aguas e Ener:gia Elétrica autorizou a transterêncía dos bens e instalações vinculados
.aos serviços

de

energia elétrica do

município de Paranagug para a Comllanhia Para.naerise de Energia Elétrica, decreta:
Art. V? Fica transferido pa-ra a
Companhia .Paranaense de Energia·
Elétrica, a concessão para a produção
·e distribuição de energia elétrica no
municipio de Paranaguá, EStado do
'Paraná, de que é titular o Govêrno
do referido EStado, por averbação feita no registro n.C! 348, do livro A-3,
-do manifesto apresentado pelo Ser~ço de LUZ e Fôrça de Paranaguá.
_ Art. 2.9 . caducará o presentetftulo
Independente de ato declaratório, se
a concessionária não assinar o contrato disciplinar da concessão, denir? do prazo que fôr determinado pelo
"Mmistério da Agricultura.

Outorga a Centrais Elétricas MatogTOss~e S .A.
concessão para o
aprcueitamento de energia hiâráulica df!' cachoeira São Domingos, no
no São Dominços, no distrito sede
do município de Torixoreu, Estado
de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, de
acôrdo com o art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n,v 24.643, de 10 de·
.JUlhO de 1934), decreta:
Art. 1.0 É: outorgada a Centrais
Elétricas Matogrossense S. A. concessão para o aproveitamento da energia hidráulica da cachoeira São Domingos, no rio do mesmo nome, distrito sede do município de Torixoreu,
Estado de Mato Grosso, respeitados
os direitos de terceiros.
§ 1.0 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura
.da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência.
§ _2.o

O aproveitamento destina-se

à produção, transmissão e distribuição

de energia elétríoa para serviço público. de utilidade públíca e para comércio de energia elétrica no município
de Toríxoreu, Esta.do de Mato Grosso.
Art. 2.° A presente concessão fica
sujeita às dísoosições do Decreto número 41.019. de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de

energia elétrica.
Art. 3~O Caducará. . o presente titulo, independentemente de ato decla-
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ratório, se a concessionária não satísfizer as seguintes condições:
- I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano.
a contar da data da publicação dês te
Decreto, o projeto do aproveitamento
hidrelétrico, observadas as normas té<:nicas relativas às ínstalaçôes estabelecidas em Leis e Regulamentos.
l i - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho de aprovação da 'respectíva minuta pelo Ministro da Agricultura.
In - Requerer à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação de
registro do referido contrato no Trieunai de Contas, dentro de sessenta
(60) dias do registro.
IV - ' Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agrícultura, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricul-

tura ..

Art. 4.°' As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão tíxadas e
revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas.
Art. 5.° Findo o prazo da coneessão, .todos os bens e instalações cue,
no momento existirem em runção exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energiaelétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão ao Estado
de Mato Grosso.
§ 1.0 A concessionária poderá r'equerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a 3e1' estipuladas, desde que faça a prova de que o
Estado de Mato Grosso não se opõe
à utilização dos bens objeto da reversão.
§ 2.° A concessionária dev&á entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterror até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da
concessão. entendendo-se, se o não fizer, ç'Úe não pretende a renovação.
Art. 6.
presente concessão vígoorará pelo prazo de trinta (3-0) anos,
1lA

contados a partir da. data do registro
dorespectívo contrato pelo Tribunal de
Contas.
'
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados pelo Ministério da Agrícui-

tura,

.Alrt. 4." O presente Decreto entra,
em vigor na data da sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1S'59;
138:) da Indecendêncía e 71.° da Rep-ública.
.
JUSCELINo

KUBITSCHEK

Mário M eneqhetti

DEOREI'O N.o 46.499 JULHO DE 1955

DE

20

DE

Autoriza a Companhia Energia Elétrica da Bahia (l co1Uitruir linhas detransmissão e uma subestação

obaixaâora,

o Presidente da Rerpública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e nos,
têrmos do art. '5. do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
0

Art. 1,0 Fica autorizada a Companhia Energia ElétriCa da Bahia a
construir uma subestação abaíxadora
no local denominado oaíaeeíra, e noVOS atímentadores com eêrca de 12 km
de extensão entre a subestação' de'Cajazeira e as redes primárias existentes, no município de Salvador, ,Estado da Bahia.
§ 1.° Por ocasião da aprovação eo
projeto serão ríxadas, pelo Ministro
da Agricultura, as características técnicas da subestação abaíxadora e dos,
alímentadores.
~ 2.° A referida linha se destina,
ao refôrço do suprimento de energia.
elétrica às locali-dades de São Caetano, Períperi, Plataforma, Base Naval,
Base Aérea, AguM Claras. e outras do .
município de Salvador ,
Art , 2.° A presente autorização- fica
sujeita às disposições do necreto número 41.019, .de 26 de fevereiro de,
1957, çue regulamenta os serviços de:
energia elétrica.

ATOS DO PODlm. EXECUTIVO

Art. 3.° Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório, se a concessionârta não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Agu~
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agrioultura, dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a conta.r da data da
publicação dêste Decreto, os estudos,
projetos. e orçamentos.
rI - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste .artígo poderão ser prorrogados pelo Ministério da Agricultura.
,
Art. 49 O presente .riecreto entra'
em vigor na data da sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;
138.° da Independência e 71.° da República.
\
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário M eneghetti

DECRETO NQ 4u.500 JULHO DE 1959

DE

20

DE

Autoriza a Companhia Nacional de
Alcalis a instalar, para uso exclusivo, uma usina termelétrica no Arraial do Cabo, distrito do município
de Cabo Frio, Estado' do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
_ têrmos do art. 3Q do Decreto-lei número 3.763, de 25 de outubro de 1941,
combinado com o art. 10 do Decretolei
2.231, ele 5 de junho de 1940, de-

n9

creta:

Art. 1Q Fica autorizada a Companhia Nacional de Alcalis a instalar

uma usina termelétrica na Vila Arraial do Cabo. situada no distrito do
mesmo nome, município de Cabo Frio,
Estado do Rio de Janeiro.
§ 1<:' A energia produzida destinase ao ·uso exclusivo da Interessada.
§ 2(1 Por ocasião da aprovação dos
projetos serão fixadas as características técnicas da instalação.,
.Art. 29 Caducará o presente' título,
independente de qualquer ato declaratório, se a concessionária não cumprir as seguintes condições:
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I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da produção Mineral, do Mínistérío da' Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
contados da publicação dêste Decreto,
o projeto e orçamento das instalações.
II - Iniciar e concluir as obras nos.
prazos que forem determinados pelo,
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que serefere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
.
Art. 3 9 O presente Decreto entra em.
vigor na data da sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em.
contrário.

Rio de Janeiro, 2:0 de julho de 19;)9;

138 9 da Independência e 719 da Re~·

pública.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti.

DECRETO NQ· 46.501 JULHO DE 1959

DE 2() DE

Transfere do Gopêrno do Estado de'
Mato Grosso para' a Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. (DE-·
MAT) as concessões para a produção e fornecimento de eueraia elé-·
trica aos municípios de Corumbá,
Campo Grande e Aquídauana noreferido Estado.

o Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e nos.
têrmos do art. 150 do Código de Aguas,
(Decreto nv 24.643, de 10 de julho de
1934);

Considerando que

pela

Resoluçân-

n Q 1.685, de 4 de junho de 1959, o

Conselho Nacional de Águas e Ener~
gía Elétrica autorizou a transferência dos bens e instalações do Govêrno do Estado de Ma to Grosso paraa Centrais Elétricas Matogrossenses
S. A.· (CEMAT), decreta:
Art. 1(1 Ficam transferidas para a.
Centrais Elétricas Matogrossenses S.
A. (CE:!fAT) as concessões para a
.jiroduçâo e fornecimento de energia
elétrica nos municípios' de oorumbá;
Campo Grande e Aquidauana, Estado
de Mato Grosso, de que é titular 0Govêrno do referido Estado, de conformidade com o manifesto registrado,
na Divisão de Aguas, do Departa-·
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menta Nacional da Produção Miner~l,
do Ministério da Agricultura, sob numero 413, no livro A-3.
Art. 29 oaducarâ o presente, titulo,
independente de ato declaratórío, se a
concessionária não assmar o contrato
disciplinar da concessáo,. d~ntr~ do
prazo determinado pelo Mínístérío da
Agricultura.
Art. 31? As tarifas do fornecimento
-de energia elétrica, serão f1~a~a~ . e
trienalmente revistas pelo Mínístérín
da Agrícultura .
Art. 49 1tste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 5Q Revogam-se as disposições
cem contrário.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1959;
138Ç) da Independência e 711? da Re~
pública.
JUSCE1.INO

KUBITSCHEK.

Mário FrIeneghetti.

çâo Mineral, do Ministério da

A~ri

cultura, no prazo de cento e vmte
(120) dias, a contar da data da publicação déste Decreto, os projetos e
orçamentos respectivos.
II Iniciar e concluir as obr~
nos prazos que forem fixados pelo MInistro da Agricultura.
. Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 39 A presente autorização fica
subordinada às demais normas fixadas pelo Decreto n 9 41.019, de 26 de
fevereiro de 1957, que regulamenta os
serviços de energia elétrica.
Art. 4'? O presente Decreto entra em
vigor na. data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, '20 de julho de 1959;
138!) da Independência e 71 Q da. República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneçhettí,

DECRETO NI? %.502 -

DE

20

DE

JULHO DE 1959 •

Autoriza a' Companhia Caldense de
Eletricidade a ampliar suas instalações hidrelétricas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n'? 2.059, de 5
de março de 1940;
Considerando que, pela Resolução
n9 1. H.l5, de 25 de outubro de 1955, a
'medida foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art.. 19 Fica autorizada a Companhia Caldense de Eletricidade a ampliar a usina hidrelétrica de Coroado,
situada no rio Verde. município de
Caldas, Estado de Minas Gerais, mediante a instalação de um novo grupo turbina-gerador, bem como a executar as obras complementares necessárias a êsse "empreendímento.
Art. 29' Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se a
interessada nâo satisfizer as condições seguintes:
I ~ Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produ-

DECRETO N. 9 46.503 DE JULHO DE 1959

DE .~

Ouiorqa à Prefeitura Municipal de
Itapagé, Estado - do Ceará, concessão para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constituição, e
nos têrmos do artigo 10 do Decretolei n. <:I 2.281, de 5 de junho de 1940,
combinado com o artigo 3. Q do Decreto-lei TI. 9 3.763, de 25 de outubro
de 1941, decreta:
Art. 1. Q E' outorgada à Prefeitura Municipal de Itapagé, Estado do
Ceará. concessão _ para distribuir
energia elétrica no município, fícando autorizada a montar uma usina
geradora termo-elétrica e a construir
o sistema de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria .90
Ministro da Agricultura, por ocasiao
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas da instalação.
Art. 2. 9 A presente concessão fi~.
cará sujeita às disposições do Decreto
n. Q 41. 019, de 26 de fevereiro de

ATOS ,DO PODER

, 1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3. 9 Caducará o presente título, independentemente de ato declaratório, se a concessionária não
satisfizer as seguintes condições:
Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três
dentro do prazo de
cento e oitenta (180) dias, a
contar- da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à
usina e ao sistema de distribuição.
, ,
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo
de trinta (30) dias. contados
da publicação do despacho da
aprovação. da respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
TIl - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamentó Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o
arquivamento da c e r ti dão
comprobatória, a averbação do
registro do referido contrato
no Tribunal de Contas, dentro
de sessenta (60) dias do registro.
I;V - Inicial' e concluir as obras nos
prazos que forem marcados
pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4. As tarifas do rornecímento de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Águas.
Art. 5.<? Findo.o prazo da concessão, deverá a concessionária requerer ao Govêrno Federal que a
mesma seja renovada, na forma que.
no respectivo contrato. deverá estar
prevista.
Art. 6. o A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
contados a partir da data do registro, do respectivo contrato, pelo Tribunal de Contas.
Art. 7. Q Revogam-se as disposições
em' contrário.
!aio de Janeiro, 2Q de julho de
1959; 138. Q da Independência e 71.9
da. Re!?ública.
I -

(3) vias,

ç

JuSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO N. q 46.504 DE JULHO DE

DE 2\)

1959

Transfere de Edmundo, de Souza
Franco para a üompomhia Luz e
Fôrça Ipuiuna S. A. a concessão
para a produção e fornecimento de
energia elétrica no ãistrito de
'Ipuiuna, Município de Santa Rita
de Caldas, Estado de Minas Ge-'
Tais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas (Decreto n. 9 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 1. Q Fica transferida para a
Companhia Luz e Fôrça Ipuíuna
S. A. concessão para a produção e
fornecimento de energia elétrica no
distrito de tpuíuna, município de
Santa Rita de Caldas, Estado de Minas Gerais, de que era titular Ed~
mundo de Souza Franco.
Art. ~Q Oaducarã o presente título, independente .de ato declaratório, se a concessionária não assinar
o contrato disciplinar da concessão,
dentro do prazo determinado pelo
Ministério da Agricultura.
Art. 3. o As tarifas de fornecimento de energia elétrica serão fixadas pelo .Mínístértc da Agricultura e
trienalmente revistas.
Art. 4. Q 'ltste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 5. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de julho de
1959; 138. Çl da Independência e 71. Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti

DECRETO N. ':I 46.505 DE JULHO DE 1959

DE

20

A utoriza a Sociedade Brasileira Carbonífera Progresso Ltda. a laorcr
carvão mineral no município de
Criciúma, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I. da Constituição, e nos
têrmos co Decreto-lei n. Q 1. 985, de
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29 de janeiro de 1940 (CÓdigo de
Minas), decreta:
Art. 1. 9 Fica autorizada a Sociedade Brasileira Carbonífera Progresso Ltda. a lavrar carvão mineral,
numa área de cinquenta e quatro
hectares (54 ha.}, compreendendo os'
lotes coloniais números cento' e quarenta e um (141), cento e quarenta
e um A (l41-A) e. cento e quarenta
e dois A (142-A), no lugar denominado Morro da Miséria, distrito e
município de Oríciúma, Estado de
Santa Catarina, e delimitada por uni
polígono com origem no lote número cento e quarenta e um A (141-A),
pela linha Morro da Miséria, com
quinhentos metros (500 m i) , e rumo
oitenta e seis graus e trinta minutos
sudoeste (86'? gO' SW), tendo os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
quinhentos e cínquenta metros (55G
m. ), três graus e trinta minutos sudeste (3 9 30' SE); duzentos e cínquenta metros (250 m.) , leste-oeste
(E-W) ;
mil metros O. ()<()O m. ) ,
três graus e trinta' minutos sudeste
9
(3 30' SE); duzentos e cínqúenta
metros (250 m.j leste-oeste (E- W) ;
mil quinhentos e oitenta metros Ü 580 m.j , três graus e trinta minutos noroeste (3 9 30' NVV).. Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do artigo 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do ~egulamento aprovado pelo Decreto n. 9 30.230. de l.1? de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o artigo 2.9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. 9 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no artigo 68, do
Código de Minas.
- .
Art. 3 .o Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer
das obrígações que lhe incumbem, a
autorização de lavra será declarada.

caduca ou nula, na forma dos artigos
3rl e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de

Minas.

'

O concessionário da autortzacão será físcahza.do pelo DeparArt. 5. Q

tamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código',
Art .. 6. 9 A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Ag-ricultura, após o pagamento da taxa de seíscentos cruzeiros (CrS 600,0{}) .
Art. 7. q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de julho de
1959; 138. 9 da Independência e 71. '?
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEX

Mário Meneghetti

DECRETO N. <) 46.506
DE JULHO DE 1959

DE

20

Autoriza a Conuianhu: Brasileira de
Alumínio a pesquisar hauri-la no
município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. o I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n. 1. 985, de
29 de janeiro de lS40 (Código de
Minas), decreta:
ç

Art. 1. 9 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Alumínio a pesquisar bauxita, em terrenos de propriedade de José Oswaldo Junqueira
no lugar denominado Campo das
Amoras, distrito e município. de
Poços de Caldas, Estado de Mmas
Gerais, numa área de eínquenta e
dois hectares e sete ares (,52,07 na.),
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a duzentos
e cínquenta e um metros e um centímetro (251,01 mr , no rumo verdadeiro de sessenta graus e vinte e
três minutos nordeste (609 23' NE),
do arco número quatro (4) do decreto de lavra número vinte e dois mil
quinhentos e noventa e nove (22,599),
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de vinte e um (21) de fevereiro de
mil novecentos, e quarenta e sete
(19'47) e os lados, a partir dêsse vertice, os seguintes comprímentos e rumos verdadeiros: setecentos e dois
metros e trinta centímetros (702,30
m.}, vinte e nove graus e quatorze
minutos nordeste (Z9<J 14' NE); trezentos metros e sessenta centímetros
(3OG,60 m .», cinco graus e cinquenta
e sete mínutos noroeste <51? 57' NW);
quinhentos e trinta e sete metros e
sessenta centímetros ,(537,60 m .) ,
vinte e três graus e vinte e um: minutos noroeste (23<> 21' NW); cento
e quarenta e cinco metros (145 m.) ,
oito graus e trinta minutos noroeste
(89 30' NW); cento e dez metros (110 m.}, oitenta e um graus e trinta
minutos nordeste (81 9 30' NE); cento
e quarenta e cinco metros (145 m.),
oito graus e trinta minutos sudeste
'(8 Q 30' SE);
seiscentos e sessenta e
oito metros e noventa centímetros (668,90 m.) , vinte e cinco graus e
Quarenta e seis minutos sudeste ":259 46' SE); duzentos e quarenta e
seis metros e vinte centímetros (246,20 m.) , doze graus e vinte e seis
minutos sudeste (12 9 26' SE); cento
e vinte e sete metros (127 m.) , quarenta e seis graus e trinta minutos
sudoeste (46 0 30' SW); quinhentos e
, trinta e oito metros e' oitenta centimetros (538,80 m.) , trinta e dois
graus e cínquenta e quatro minutos
sudoeste (329 54' SVV); setecentos e
sessenta e dois metros e cinqüenta
centímetros (762,50 m.) , sessenta e
cinco graus e sete minutos sudeste (65Q 07' SE); cento e dez metros (110 m.j , trinta e três graus e trinta
e quatro minutos sudeste - (33 lJ 34'
SE) ;
cento e noventa e três metros e oitenta centímetros 093,80 m.) ,
eínquenta e seis graus e vinte e seis
minutos sudoeste (56 9 26' SW); cento
e dez metros (110 m.) , trinta e três
graus e trinta e quatro minutos noduzentos e
roeste (33 9 34' NW);
quarenta e cinco metros e vinte centímetros (245,20 m .Y, oitenta e cinco
graus e dois minutos sudoeste (85':> 02'
SW); duzentos e quarenta metros e
quarenta centímetros (240,40 m. ) ,
sessenta e quatro graus e vinte e sete
minutos sudoeste (64 9 27' SW); duzentos e cínquenta metros (250 m.) ,
quarenta e nove graus e dezesseis mínu tos noroeste (49 lJ 16' NW); trezentos .e cinquenta e cinco metros e
sessenta centímetros (355,60 m .Y, sete
graus e trinta e seis minutos noroeste. (79 36' NW).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às

estipulações do Regulamento aprova-

do pelo Decreto n. <> 3D .23ú, de 1. 9 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substãneias a que se refere o artigo 2.9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. ':> O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quinhentos e trinta cruzeiros '
.
(Cr$ 530,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da.
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomen to da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3 . Q Revogam-se as disposições
'
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20 de julho de
1959; 138" o da Independência e "71. ~
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
DECRETO N. Q 46.507 DE JULHO DE 1959

DE 2{)

..A utoriza o cidadão brasileiro Euit
sio Abrtuites Pêço a pesquisar nuca
no município de Mcüacacheta, Eetaâo de Minas Gerais.
â-

O Presidente da República, usando:
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. '? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) '. decreta:
Art. 1'«? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eufrásio Abrantes Pêgo a
pesquisar mica, em terrenos devolutos no lugar denominado Pendanga,
distrito e município de Malacacheta,
Estado de Minas Gerais, muna área.
de sessenta e quatro hectares
(64 ha.) , delimitada por um quadrado de oitocentos metros (800 m.) , de
lado, que tem um vértice a duzentos
e quarenta metros (240 m.) , no rumo
magnético trinta e cinco graus 5Udoeste (35<> SW). da confluência dos
córregos Pendanga e Bananeira e os
lados que divergem do vértice consí.derado têm, a partir dêle, os seguintes rumos magnéticos: cinqüenta e
cinco graus sudeste (55e:> SE) e trín-.
ta e cinco graus nordeste (35~ NE).
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 30.230, de 1. 9 de
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dezembro de 1951, uma vez se' verifique a existência· na jazida, como
associado, de qualquer da~ substáncías a que se refere o artigo 2. º do
citado Regul2.mento ou de
outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. '? O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
seiscentos e quarenta cruzeiros
.
(01'$ 64'Ü,O'Ü) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3 . '? Revogam-se as disp osíções
em contrário.
Rio de. Janeir'o, em 20 de julho de
1959; 138. 9 da Independência e 71. C}
da Repliblica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Menegh~tti

DECRETO NQ 46.508 DE JULHO DE

DE'

20

1959

Declara de utHidacle públka, para
desapropriação, os bens a que se
refere, destinados à operação dos
serviços de. transporte de passaçeiTOs e cargas na baía de Guanabara.

O presidente da. República, usan. do da atribuição qUe lhe confere o
artigo 87. item I. da Constituiçao. e
com fundamento no artigo 141, § 16
da constituição e artigo 5'>, letra J,
do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art . 1'1 São declarados de utilidade pública, para desapropriaçao, .os
bens constantes da relação anexa ao
nresente Decreto e que com êste vaI
publicada, pertencentes à companhia oantareíra de Viação Pluminense, Frota oanoca S. A., Frota
Barreto S. A. e Estaleiros Cruzeiro
do Sul S. A. ou que se encontram
na posse das mesmas companhias.
Paragraro único. A execuçao da
desapropriação, ora decretada, com
caráter de urgência, incumbe à Comissão de Marinha Mercante.
Art. 2'> Os bens referidos no ar~igo anterior se destinam à Comissão de Marinha Mercante para operação dos serviços de transporte de
passageiros e cargas na baía de Guanabara.
Art. 3'> Após a reorganização dos,
serviços referidos no artigo anterior,
a Comissão de Marinha Mercante

EXECUTIVO

proporá ao forma definitiva a ser dada
à exploração dos mesmos.
Art. 4'> Éste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçõés em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de julho de
1959; 138'> da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Lúcio Meira

RELAÇãO DOS BENS A QUE SE
REFERE O ARTIGO 19 DO DECRETO Nº 4B. 5G8, DE 20 DE JULHO DE 1959.
<,
COMPANHIA

CANTAREIRA E
FLUMINENSE

VIAçÃO

Terrenos e Prédios

Estação das Barcas à Praça.
Martim Afonso com todos os seus
pertences.
Terrenos de acrescidos de marinha.
dos quais a Companhia está de posse POl' aforamento, sendo:
Lote n Q 373 - Rua Visconde de Rlo
Branco - Carta de aforamento de
a)

22-3-1904.

'

Lote n Q 373-A - Espaço de mar
abrangendo uma faixa 18,50 mts. de
cada lado do lote 373 por duzentos e
cinqüenta (250) de extensão para o
mal', conforme carta de aforamento
de 29 -4-1935 .
A parte 'aterrada e ocupada .(Jela
Companhia, mede 2,743 m2 e o edifício de dois pavimentos, utilizados
pela Estação de Passageiros, mede
1.060 mz
.
Domínio útil de uma

faixa

rtlt::-

dindo 25 metros de largura por 202
metros de comprimento, de que necessitará a Companhia para suas
projetadas obras futuras, cuja .concessão já foi solicitada ao Domínío
da União.
b) Estação de Cargas -, Rua \]isconde de Rio' Branco com todos os
seus pertences.
Lotes ns. 593 e 649, de acrescídos
de marinha, dos quais a Companhia
tem cartas de aforamento de 21 de
dezembro de 1905 e 14-9-1904.
Lote lateral n 9 331, medindo 1.320
mz, recentemente adquirido de D.
Laurínda da Silva varela.
Ocupação das' áreas laterais, medindo 573,24 m2 e 122,65 m2,' já solicitada ao Patrimônio da União a
inscrição devida.
C) Estaleiro Cruzeiro do Sul S. A
à Rua Miguel de Lemos nv 53, com
todos os seus pertences.
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Terreno medindo 7.585 m2 bem como a parte ainda ocupada' por terceiro, medindo 3.519 mz.
Terreno fronteiro, medindo ·z.037
· metros quadrados.
à) EStação e Armazéns à Praça
15 de Novembro 5-27 no Distrito Fe·deral com todos os seus pertences.
A Companhia está de posse désses
terrenos por fôrça de arrendamento
a titulo gratuito, concedido pelo Govêrno Federal, mediante têrmos de
23-7-1872, 11-2-1890, 22·11-1897 e
22-10-19Ú3, e atêrro recentemente
concltúdo para a construção da Es·
taeão de Cargas da Oantareíra e
F!ota Carioca.
e) Estação situada na Ilha de Pa..
quetá com todos os seus pertences.
Terrenos .de acrescidos de marinha
situados à Praia dos Tamoios nv 14
(antigo 4 e 6) .
Embarcações

1 - Cubango - Provisão de Registro (T.M.) n 9 912 de 4 de junho
de 1940. Inscrição da Cap. dos Portos do D. Federal e Estado do Rio
de Janeiro n'? 4.325 de 1940.
2 - Martim Afonso - Provisão de
Registro (T.M.) n9 1.914 de 29 de
setembro de 1944. Inscrição da Capo
dos Portos do D. Federal e Estado do
Rio de Janeiro nv 364, de 1908.
3 - Sétima - Provisão de Registro
"(T.M.) n Q 1.917 de 29 de setembro
de 1944. Inscrição da Cap. doa Por...
tos do D. Federal e Estado do Rio
de Janeiro n 9 378 de 1914.
4 - Duarte Martins - Provisão de
Registro (T ~ M.) nv 1. 919 de 29 de
setembro de 1944. rnscnção da Oap.
dos Portos do D. Federal e Estado
do Rio de Janeiro n 9- 323 de 1903.
5 - Gávea - Provísâo de Registro
(T.M.) n'? 4.117 de 19 de outubro de
1957. Inscrição da oan. dos Portos
do D. Federal e Estado do Rio" de
Janeiro n~ 10.682, de 1956.
6 - Leblon - Provisão de Registro
(T.M.) nv 4.143 de 13 de novembro de 1957. Inscrição da Oap. dos
Portos do D. Federal e Estado do
Rio de Janeiro n Q 10.683, de 1956.
'1 - Gragoatá - Provisão de Registro (T .M.) nl? 1.909 de 29 de setembro de 1944. Inscriçã.o da Cap .
dos Portos do D. Federal e Estado
do Rio de Janeiro nv 461 de 1925.
· 8 - Barca Guanabara .- Provisão
de Registro (T.M.) nº 1.910 de 29
de setembro de 1944.
Inscrição da
Oap, dos Portos do D. Federal e Es-

tado do Rio de Janeiro n9 300, de

lfH'S.

.

9 - Barca Terceira - Provisão de
Registro (T. M.). nv 1.9-18, de 29 de
setembro de 1944. Iriscrrçâo da Oap,
dos Portos do D. Federal e Estado
do Rio de Janeiro n 9 368, de 1911.
10 - C. C . V . F. nQ 1 (Bate Estacas)
.- Provisáo de Registro (T. M. ), nú ~
mero 1.923, de 29 de setembro de 1944.
Inscrição da Cap , dos Portos do D.
Federal e Estado do Rio de Janeiro,
119 321, ce 1908.
11 - C.e.V.F. nO 2 (Saveiro 2) Provisão de Registro (T. M.), numero 1.922, de 29 de setembro de 194-4.
Inscrição da Capo dos Portos do D.
Federal e Estado do Rio de Janeiro,
ni? 6'19, de 1908.
12 - Saveiro ns 20 - Provisão de
Registro (T. M.), n 9 1.921, de 29 de
setembro de 1944. Inscrição da Oap.
dos Portos do D. Federal e Estado do
Rio de Janeiro, n'? 678, de 1908.
Aparelhos, máquinas e motores do
equipamento do Estaleiro Cruzeiro do
Sul e do aparelhamento referente ao
Depósito de Carvão, que se encontravam no dito Estaleiro em 22 de maio
próximo passado ou a êle pertenciam.
embora em outro local, e as que atualmente lá. se encontram.
Móveis e utensílios existentes nos
escritórios situados à ?raça 15 de Novembro, 21, sobrado, em 22 de maio
próximo passado dos adquiridos após
aquela data.
Aparelhos, máquinas e motores do
equipamento do Estaleiro Rodrigues
Alves.
Material sobressalente existente no
depósito situado à Rua Visconde do
Rio Branco, n 9 225, em Niterói.
Material sobressalente de uso nos
diversos tipos de embarcações em tráfego. lanchas das Frota Barreto S. A.,
Complmhia Cantareíra e Viação Fluminense e Frota Carioca S. A. existentes em depósito e no almoxarifado
dos Estaleiros Sáo José e São FranI

cisco de Paula.
FROTA CARJOCA S. A.
Terrenos e Prédios

Estação de passageiros à Praça
15 de novembro, no Rio, com todos os
seus pertences.
~tação para embarque e desembarque de passageiros, situada na Praça
15 de Novembro, no Distritc Federal,
ao lado da Estação de -embarque e
desembarque da Companhia Canta. reíra e Viação Fluminense, em terreno cedido a título precário pela Pre~.
a)

.
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feitura do Distrito Federal, medindo dos Portos do D, Federal e Estado do
22 m de frente pur'à a Praça 15 de. Rio de Janeiro, n'? 7.262, de 1949.
Novembro, 2-D m da frente ao fundo
7 - Mexicana - Provisão de Reaté o mar, área essa totalmente consgistro (T. M.) n 9 2.693, de 9 de jutruída com a ceferida estação e suas
nho de 1949. Inscrição da oap. dos
dependências.
'
Portos do D. Federal e Estado do Rio
t» Estação de passageiros à Praça
de Janeiro, nv 7.422, de 1949.
Martim Afonso. em Niterói, com todos
8 - lankee - Provisão de Registro
os seus pertences.
(T. M.) ·n'? 2.645, de 10 de ianeíro
illstação para embarque e desembarde
1M9. Inscrição da Cap. dos Porque de passageiros, situada na Praça
tos do D. Federal e Estado jo fWo
Martím Afonso, na cidade de Niterói
de Janeiro n'? 7.167, de 1948.
Estado do Rio de J anerro ao lado d~
9 - Peruana - Provisão de RegisE-stação de embarque e desembarque
tro (T. M.) TIl) 2.644, de 10 de jada oompanma Ca.ntareíra e Viação
neiro de 1S49. Inscrição da Cap. dos
Flummense, em terreno cedido à tíPortos do D. Federal e Estado do Rio
tulo precário pela Prefeitur-a de Nid,:: Janeiro, n'? 7.166, de 1948.
terói, medindo 11.50 f i de frente para
10 - Guarapiranqa - Provisão de
. a Praça Martim Afonso e 2 m de
Registro (T. M.) n() 2.982 f de 28 de
frente ao fundo até o mar, área esta
janeiro de 1952. Inscrição da :.~'1.p.
totalmente construída com a referida
. dos portos do D.
Federal e Estado
estação e suas dependências.
do Rio de Janeiro. n() fUJ31. de ~951.
c) Ponte da Estação de Passagei'7
11 - Piraáâ - Provisão de Regisros da Praça 15 de Novembro, no 'Roio,
tro (T. M.) nl,) 2.996, de t,6 de oucom todos os seus pertences.
tubro
de 1952. Inscrição da Sap dos
Ponte de embarque e desembarque
Portos do D. Federa! e Estado do L~i()
de passageiros. com atracadores, flude Janeiro, nl) 9.165, de 1952.
tuantes. toldos e demais instalações.
12 - Piraiba._ Provisão de Regisd) Ponte da Estação de Passageitro (T. M ) nl? 2.995, de outubro de
ros da Praça Martim Afonso, em Ni1952. Inscrição da Cap. dos Portos
terói, com todos os seus pertences.
do D. FederaJ é Estado do q,io d.e
Ponte de embarque e desembarque
Janeiro, nq 9.162, de 1952.
de passageiros com atracadores, flu13 - Piraooro. - Provisão de Re~
tuantes, toldos e demais instalações.
gistro (T. M.) n q 3. 2Gl, de 21 de Janeiro de 1954. Inscrição da 0ap. dos
Embarcações
Portos do D. Federal e Estado do Rio
de Janeiro. nv 9.604, de 19'53.
1 - Itaipu - Provisão de Registro
14 - Samira - Provisão de Regis(T. M.), nv 2.992, de 1·6 de outubro
tro (1.'. M.) n q - Inscrição da 0a,p.
de 1'9-52. Inscrição da Cap . dos Portos
dos
portos do D. Federal ê 8stado
do D. Federal e Estado do Rio de
do Rio de Janeiro, nQ 8.661 de J.':! de
Janeiro n 9 9.15-7, de 1952.
novembro de 1950.
2 - Neves - 'Provisão de Registro
15 - Carioca 19 roaíques) - tns(T. M.) n Q 2.991, de 16 de outubro
de 1953. Inscrição da Capo dos por- crrçâo da Oap dos Portos do D ~'e"
tos do D. Federal e Estado do Rio de deral e Estado de Rio de .Janeiro, número 5.1&'1, de 28 de ag')Stú de .'J'rt·.
Janeiro n Q 9.156, de 19-52 ..
16 - Carioca 29 (Caíques) - Idem,
3 - Lagoa - Provisão de -Registro
nq 5.199, de 28 je agôsto de 1945.
(T. M.) n 9 2.993, de 16 de outubro
17 - .lancha t, Paraguaia" .
de 1952. Inscrição da Capo dos Portos do D. Federal e Estado do Rio de
FROTA BARRETO S. A.
Janeiro n'? 9.158, de 1952.
4 - Maracanã - Provisão de ReTerrenos e Préâio«
gistro (T. M.) nq 2.994, de 16 de oua) Estação do Rio
de .Janeiro à
tubro de 1952. Inscrição da. Cap. dos
Portos do D. Federa1 e Estado do Rio
Praça 15 de Novembro e Obras de
acréscimo futuro de recente construde Janeiro, nv 9.159, de 1952.
5 - Petrópolis - Provisão de Reção, com todos os seus pertences.
gistro (T. M. ) n<? 2.411, de 19 noSituada na Praça 15 de Novemnro,
no Distrito Federal, ocupando .rma
vembro de 1947. Inscrição da Cap.
área de cêrca de 336 metros quadrados portos do D. Federal e Estado do
dos, compreendend- uma pequena plaiRio de Janeiro n 9 4.165, de 19'47.
6 - Elumineneinha - Provisão de
taforma onde se acham instala-tos 05
Registro (T. M.) n 9 2.660, de 11 de
marca <ines de passagens e, em sete /ereíro de 1949. Inscrição da Capo guímrr to, uma ponte de madeira. CG-
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berta. e um flutuante, bem como de,pendência para o serviço sanitário.
Embarcações

1 - Alcântara - Provisão de Registro (T. M.) nl? 3.256, de 20 de setembro de 1954. Inscríçâo da Cap
dos Portos do D. Federal e Estado do
Rio de Janeiro nl? 9.814, de 1954.
2 - Fonseca - Provisão de Regis-,
tro (T. M.) n Q 3.241, de 22-'i-M.
Inscrição da cap. dos Portos do Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro nv 9.689, de 1954.
3 - tna« - Provisão de Registro
(T. M.) nv 3.240, de 22-7-1954. Inscrição da Cap. dos portos do D. Federal e Estado do Rio de janeiro, número 9.6'00, de 1953.
4 - Arariooia Provisão de Registro (T. M.) nl? 3.229, de 22-7-54.
Inscrição da cap. dos portos do Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro, nv 9.599, de 1953.
5 - Barreto - Provisão de Registro ('I. M.) n 9 4.327, de 12-11-53.
Inscrição da oap. dos Portos do Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro, n') 11.244, de 1958.
6 - ltapuca - Ficha n 9 10.G67 da
Capitania dos Portos, vistoria em ~ê
co realizada a 9-6-19'59 e flutuando
em 12-$-1959.
DECRETO NQ 4U.509 -

DE

21 DE

1959
Suprime cargo extinto
JULHO DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q artigo 87, n 9 1, da Constituição Federal,
e nos têrmos do art. 1Q, alínea b, do
Decreto-lei nv 3.195, de 14 de abríl
de 1941, decreta:
Art. 19 Fica suprimido 1 cargo de
Tesoureiro-Auxiliar (Delegacia Fiscal
do Tesouro
Nacional no Estado de
Sergipe), padrão M do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda,
vago em 'virtude do falecimento de
João Marques Sobral, devendo a dotação correspondente ser levada a
crédito da Conta-Corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 21) Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Ianeíro, em 21 de julho de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.

DECRETO Nl) 46.510 -

DE

21

DE

1959
Dispõe sõbre a Tabela Numérica de
JULHO DE

Extranumerário Mensalista do Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em Transportes e
Cargas, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87 item r, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 19, § .10 da Lei n 9 1.765, de 18
de dezembro de 1952, decreta:
_ Art. 1° Fica aprovado, na forma
da relação anexa, a I'abela Numértca de Extranumerário Mensalista
do Instituto de APosentadoria e
Pensões dos Empregados em 'I'ransportes e Cargas.
Art. 2~ O preenchimento das runçôes integrantes da Tabela a que se
refere o artigo anterior será feito pelo Presidente do Instituto.
Art. 3 9 Os valores das referências
de salários das funções de extranumeraríos mensalistas do LA.P.E.
T. C. são os fixados no art. 19 da
Lei nv 2. '745, de 12 de março de
1956.
Art. 49 Os servidores que por fôrça do presente decreto forem encuadrados na referência "'1.10 valor seja
Inferior ao salário que efetivamente
percebem farão jus a respectiva diferença.
Parágrafo único. A referida diferença deixará de ser 1evida quando, por qualquer modo o servidor
fôr beneficiado com acréscimo de
retrrbuicão a ela igualou superior,
ressalvada a hipótese de gratificação
adiciona! por tempo de serviço.
Àrt. 5-9 O Presidente do LA.P.E.
T. C. expedirá portaria declaratória.
da nova situação com respeito a cada servidor atingido pelo disposto
neste decreto.
Art. 69 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 71! Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 21 de julho d-e
1959, I3S'? da Indeendência e 719
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

.S . . Paes de Almeida.

Fernanào

Nóbrega .

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES
Tabela Numérica de Extranumerário Mensalista
SITUAÇÃO ANTERIOR
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Número I
I
de
I Séries Funcionais
funções /

I

1

Referência
ou

Tabela
ou
Parte

Salário

Número
de
Iunções

Séries Funcionais

.1

RefeI rencia
A

1

I Assistente Social

-" .1

I
I
- I
I Assistente Social .. 1
I
I

I

15 I Auxiliar Acadêmico [

I

.

I

I Auxiliar Acadêmico I
1
. té -I1
2 I AUXl-]"lar d e Dle
I tíca . . ··· .... ··.1
3 I Auxiliar de Dieté-I
tíca
)

35

I

1 .

iI Dtetísta

.

Ii

'l'NM)

24

HRe)

10

I Dietista
I
.
II EnfermeIra

/

II
/

19

TNM)
HPA )

II

19

I

23

)

1

I

23

I

24

TNM)
HRe )

241
-

23

\

TNM Y
HPA )
TNM)
)

1

I

I

5

HRe)

2

)

19

J

,

\

~

d)
(;11)

3D

Exce~ I

\
r ProI
I Vagos VlSO[dentes I
rios
I
j
I

I
- I
!

I

1

1

I

Aux-iliar de

tíca

Dieté-I

. I

.. · . . . . . . 1

23

II Dietista . ··· ... ··.1I

24

rEnfermeira

.....

'1

I
I
I
I
I
I

II
I

1

-!
23

I

~
H

I

rn

i

'"ti

I

t.:l:j

-I

o

8

~

;:a

I

I

)

)

I Auxiliar Acadêmico

I

TNM )

HRe )

24

!

RRe )

HPA)

23

'1

Assistente Social

I
I

)

HPA)
TNM)

I

trmca

I

,I

TNM)

)

I Enfel'meira

50

)

TNM,)
20

·2

)

)

1

I

TNM)
HPA)

24

•

. J~
I I - Série Puncio: I
I tuü de neterência I

I

I

CARGAS

SITUAÇÃO NOVA

I
I

E~

~

l':l

o

~

~

1

J

I

. I

Enfermeh;a. Chefe .1

1 I Enfermeira Chefe .! -

'-

I

I

8
1

1

I! Enfermeira
Enca.r-I
regada.. "...... ,
- I
Médico Anátomopatologista . ...
I
II Médico

I

If Médico Anestesista
-

1

1

,
I

5
2

25

I
I
I

I

I
II

Médico Cirurgião . r

I Médico
I

I
I

Clínico ... \
r

Clínico ... 1

I

11

2 1 Enferme1ra

Chefel

)

HPA)

)
TN'M:)

)

II

14

Encar\ Enfermeira
regadâ..
I

24

2

Médico' Anâtomo-patologista . ..· .. 1r

27

HRe))
TNM

)
HPA )
))

I

I )

I

I

25 .'

:;1&

TNM )

TNM:
25

HRe)
TNM)
)

I

~

HPA

B

I Médico

I

I

Anestesista

I

\
27 I

II -

25

I

1

)

Médico

I
I

)
~

TNM)-!

25

HPA

I
25 "

I.

I
,I

)

HRe )

~

)

llRe )

8

l

f

I
'I

II

II
'"'!
r

Médico Clínico

I

-

j

:>-

I

_ -/

I

27 I

-

I

I

',11

8
-

-

I
I
I

\

I

,I

~

trJ

_ -

I -

~

o

,I"

~

I
-

~

i:1

,I

II - I

27 \

tn

I

I

:

I

I

'I

11 I Médieo Cirurgião.1

TNM)

TNM)

27

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

I

TNM")

I
I
25 I
I
1

I

Oardíolo-

gísta

HRe )

HPA

-

II

HRe)

TNM )

25

I

(:5

TNM)
25
)

I )
I

I Médico
I

6

I

ta.. ...... ; .. ""II

II
I
I

24

Médico Cardiologis-

'Médico Cirurgião .

I

24

)

)
HRe)

II

r,

~

TNM)

·1

I

I
6

HPA

Anátomo-

'J patologista.... \
I
I
3 I Médico Anestesista]
I
1

5

25

I
- I.

6 1 Enfermeira Encãr-I
I regada..
I

TNM ) -

.:;16

I
I
I

II
I

-

I
I
1

~

, ~

.......
-::J

C
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Número

Referência

de . r Séries Funcionais
funções
Médico

3

4

gista

1 Médico
I

rista

.

ou

Salário

.

I

~~~C~~~~I

25

Laborato-I
_ .

25

I

I
I
I

I

4

·1
l
l
I

I Médico Obstetra .-

25

I

Tabela
ou
Parte

Número

1

25

] Médico Obstetra

I Médico
gista

I

25

.

I

TNM)
)

HRe)
TNM)
)

1

,

I Médico

Otorrinola-]
ringologista.. .. I

I

I
2 I Médi-co Otorrinola-]
.I ringologista.. . -I

25

2

I

gísta

·•·•·•· .. ·1

Médico

Laborato-\

rísta

25

.... ·... ·i

27

27

II

Médico PecMatra

i

s
~

o

12

27

Médico Obstetra

.~

TNM)
)

I

)

HPA)

l':l

o
C1

I

HRe)
3

)

.

~

~

I

oftalmolo-1
I Médico
gísta .•.... - •...
, I

HRe)

27

i

I

)

3

Mé~ico

3

Médico ·Pediatra

TNM)

<?torinOla-\

ríngclogísta

. _..

27

)

HRe)
)

HPA)
)

TNM)

25

-1

)

HPA)

)

25

J

TNM)

TNM)

Médico Pediatra

I

'ti

HPA)
25

I )

\

Ginecolo-j

TNM)

1

I

4

II Médico

HRe )

)

gista

3

TNM)

2 I Médico Oftalmolo-

I

I

TNM)

ortaimoio-

. .

I ProI Vagos I vísórêncía .dentes j
I rios
I.
." I
I

l

I

)

8

I
I
aere- I Exce- \
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de
I Séries Funcionais
funções I

)

HRe)

"I

27

-I

7

I Médico Plallt~nistai
I

7
2

I

II Médico PlantonistajI
I

r

I

MédiCO Proctologis- [

ta ....... ; ...... )

'

1 I Médico Radiotera-I
I pista.. ........ !

I

3

J

I .ta . ············1
I
I
1

\
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ta ............. 1

2

2

4
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I
I
. I
I Médico Radiotera-I
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1
I

I
I '

MédICo Traumato-l

!

ortopedista.. . ·1

I Médico
Traumato-I
ortopedísta . . ..

TNM)

I

HPA)

II

I'
I
25 I
I

I

TNM)
)

\

I

I Médico

urOlogistal

1 \ Recepcionista .....

19

I

1 \ Recepcionista ..... J

6

)

2

2

)

TNM)
HRe )

I,

I

HPA)

j

9.575,00

1

Recepcionista

I
\

I

-

-

,-

I

'

I

I

'I
I

I

-

.. i

I

J

II -

27

- I

27

J

\

-

! -

I
I
I
I

I

I

I

I

27 I

27

I
I

I
I
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II

I
I
19 I
,I

-

I

-

I

I

-

-

-

-

-

-

-

I

I! ,
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I
I
I
I
I
I
I
I

>-

-

t5

CIl

8
"ti

o

-

~
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I?j
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~

-

~

~

I
!
I

1
1
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I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
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I

\
I
I
I
I

I
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I
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J
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I
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1

I

I
I
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-
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I
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I
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I
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I
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)

I
I

I

2

)
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I
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HPA)
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)
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I

)
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I

2

I pista .......... 1
I
I
I
I
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)

27 I
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I
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I
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I
I
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I
I
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I
I
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I

I

I

)
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)
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25 I
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)

I

25 I

)

Médico Radiologis-I

I
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1

I
I
I
I
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I

I

1

-

I

\
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Numero
de
funções

I

I
I

Séries Funcionais I

Referência
ou
Salário

I,

,
Encarregado I

1

de Instalação el
Equipamento ...

)
)

8.125,00

-)

1

Pedreiro ..........

7.500,00

-

1

\ Pedreiro ..........

7.350,00

-)

1

I Cozinheiro-Chefe .1
\

vandaría .......

, i
1

_
I
Encarreg~do de La- \
COZinheiro:Chefe

.1

II Encarregado de La-jI

van-da.ria.. ..... ,
1 I Estofador ...... ··1

22
22

.1

I

1100

•

Hidráu-I

I

,

I

I

)

TNM }

22

\

6.890,00

,I

I

)

HRe)

)

-)

-

)
)
),

2

Carpinteiro ....... \

6.500,00

1

Eletricista ........ \

6.500,00

,
.,

-)

1 'I El etro-Mecâní
ro-Mecamco .. 1J

6.500,00

1

-)

1-

1

"

,"

" . , , , 1'" •••

f

24

-

6

-

28

-

11

-

,
,

19
"

1

..... : ........... I/
','

22

-

I

-

14

)

)

1

I

I
II

,I

I
!
I
I

I,,

I

I

I

I

. I

,

I

I

I

i

I I

i
8

r
~
l:1:l

,-

HPA)

TNM )
HRe )
-)

• ••••••.••

,''' "

HPA)

,

,
I,

11

TNM )

TNM}

6.500,00

" ...................

8

)

22

1

Bo~beiro

I

)
)-

II

I1

,

rêncía 'dentes

TNM)
HPA)
TNM )
HRe)

1

Pro-

vísórios

Vagos

"

24'

24

1

II Exce-

I

I.

I

Refe-

Número'
I Séries Funcionais
de
funções

Encarregado I
de Instalação e
Equipamento .. ·1
Mecânico .........

1

I

I

Tabela
ou
. Parte

I

I

1
1

,

I

I Pedreiro

I

/ Pi~tor

, I
/

'

{

1 'I Técnico de ãnter-]
I Comunicações.·1

I,

,

1 I Técnico de AscenI sores
:.1
1 I Padeiro Encarrega-l
I do

;.:;.1

I

Carpinteiro
.
1
Auxiliar de InterI Comunicações ..
1

6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00

'\

)

I
I

-)

1

-)

I
I

I
II

)

II Auxiliar
de Inter-I
Comunicações .. /

1 \ Oficial Eletricist-a . I

1 I Oficiai Eletricista "I

1

PedreIro

3
3

TNM)

I

~I

·1
19 \

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I

[

I

I

j

)

20

20

8
"C

;

TNM)
HPA)
)

20

TNM)

HRe)

-)

5.954,00
5.954,00
5.954,00
5.954,00

-)

La-l

111

TNM )
HPA)

6.000,00

" .. ",.1
de
yandena., .. " ..
Foguista '
1
Mecânico
,

~

HRe)

".. , , '/

I A~~~r.• ~~ ..~l,~t.l'~~1

1
2

.

I

)

-)

Eletricista ········1
Pedreiro. ,
1
Pintor.".,
1

Encarreg~do

J

)

6.000,00

I

II Eletricista

I

-)

/

I B~~b~~~~ .~~i~.r~.~l~~1

1
2
1

I
I

)

20

I
I
I
I

I!

-)

)

1
1

t

)

-)

I

·1

)

-)

21

I

-)

6.150.00

~

I

)

)

Bombeiro

30 I ••••• , •..••...•.... 1

)
)

6.240,00

- I

1

l

)

I

1

)

,

1 I Encarregado I
I
de Instalação ej
Equipamento ... /

41

I

..

20

37

~

a
~

)

-)

-)
-)
)

5.850,00
5.850,00

-- )
-)

5.850,00
5.850,00

-)
-)

5.850,00

-)

)

~

,...
-.J

',.-.:; ~.:;~;:.:;>r:~;~ )

~
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I

Número
I
de
Séries Funcionais
funções I

I

SITUAÇÃO NOVA

Referência
ou
Salário

ou
Parte

I
1

II Of"roia 1 Aux.
t

Bombeiro

deiI
[

1
O~~ia.l. ~~. ~.l~~~i.C.i~~
1 I Pedreiro
I

i

1
1

j

2
2

I

I

Mecânico
Cozinheiro
Bombeiro

.

1

1

\ Bombeiro Hidráuli-l

I

co
.
3 I Carpinteiro
,
1 I Eletricista
.
6 I Pedreiro
{
7 / Pintor
.
2 I Ajudante de oar-]

I

pinteiro ........ ,
1 I Ajudante de Cozi/

nha

/

1

I Ajudante de Esto-j

1

I Ajudante de Pintor

1

I

fadar

I Auxiliar de

.

I
Bom-

1 I\ A~:fíi~r
.de.'Ei~tri:. I
císta
2
4

2
10
1
1
1

I Bombeiro

I Carpinteiro
J

Costureira
Cozinheiro

.
.
.
.

I Encarregado de Pe-I
I dreíro
:

I Estofador

.

Foguista
.
1 I Jardineiro EncarreI

gado .. ····· .. · .. 1

I
5.850,00

I

Número I
'de
/ Séries Funcionais
funções \

Tabela

)

I

1

!

I Vago;:.,

I Exce- I

rêncía [dentes I
I
I
-I
I

)

1

-}
)

5.850,00
5.824,00
5.700,00
5.525,00
5.421,00
5.421,00
5,421,00

-)

I
I

5.421,00

5.421,00

.

5.400,00
5.400,00

I

I
I

5.400,00
5.400,00

-)
-)
-)

5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00

I

I

I

I

I

65 !

19

58

);

'- ))
)

-)
-)

-)
-)
-)
)

I

-)

,I

-)

I

-)

-)
)

i

I

o

t:l

~

-

! -

tt.1
K

l.':I

8
I"l

la
o

)

-)

>
:3til

"é-

II

-)

-)
-)
,

I

I

8

r

)

5.400,00

rios

-)
-)
-)

5.421,00

I

-)
-)
-)

Provísó-

,I
I

I

6
2

I

Mecânico .. ~ ..... ·1
Oficial de Bombei-I

ro .....

1 'J Oficial

'.1

5.400,00

Eletri-\

de

císta

6
1

o o ••••••

5.400,00

1

I Padeiro

.

o ••••••••

I Pedreiro

2 I Pintor

I
I

· .. ·1
I Técnico Especiali-I
I zado em Trata-I
I menta de Águas]
:1 I Auxiliar de ãnter-]
I Comunicações. ·1
1 I Pintor ....' ....
I
1 I Mecânico Elétrico .1

5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00

1

2

o ••

'

,

.
I Pintor
II Pedreiro
en carr egado ...
,

I

19
19

I Mâ~~~i~~ ~~ ~~~~~
I Magarefe

4

I Foguista

6

I\

19

.

19

o •••••• o •

'\I

Cozinheiro

I

neíro

1

I

1

.

I

-)
-)

I
I

)
)

I

I
I
~

I
I
I

-)

-)
)

-)
-)
---:)
)

TNM)

HRe)
TNM )
HRe )

TNM)
HRe)
,TNM)

19
19

TNM')

HRe )
H'Re)

19

TNM )
HRe)

19

TNM )
HRe)

I P a d e í r o encarre- i
I gado ..
1

19

TNM )
HPA)

..

19

TNM )

0

1

t

)

)

3 I Bombeiro .•....... 1

I

-)

)

-)

, HRe )
TNM )

1 I Carpinteiro marce-]

I

I

I
I

)

.

J

1

-)

)

o •• o ••••

..

5.400,00
5.330,00
5,265,00

I

I

1

5.400,00

I

1
I

••••••••

IM~~~ni:~ ~~.~::~~~

1

I Magarefe

2

I

.....

o o ••

1

)

)

HPA)

19

TNM )

19,

TNM )
HPA)

HPA)

Bombeiro' .. .: ·,.... 1

I
II
I

I
I
I

I

I
\

I
I

I
I
I

I

I
I

,

\

\

\

II
I
I

\
I

I

I,

\

\
I

II
I

\
I

I
I
I

I,

.1

\

II
I
!
I
j

I
Ir
>

t5

tI:l

8

I
I

'"ti

ot:I

!:':I

:>;l

l:I:l

I
I

I

~
o

I
I

I

o

I
I

I

I
I

I

q
~
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I
I
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I

I
I

I
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SITUAÇÃO ANTERIOR

Número

I·

I

de
Séries Funcionais i
funções'
\
1
3

I, Carpinteiro

marce-!
neíro ........... /

I

I Cozinheiro

I

········1

2 I Foguista ..........
I
I
1

I Pintor

I

1 I Pintor
J

11
1
1
5
1
1
1

1.
2

Artifi~e

I

I

r.ha

1
1
7
1
1
1
1

I císta ......
de Eletri-I
, ....
I Carpinteiro
...... '1
Costureira ........
A~iliar'

I Pedreiro ..........

I

.I
I
I
I

HI>A)
TNM )
HPA)
TNM )

4.347,00

-

I
.
1

I

I

I

-)

-)

-)
-)
-)
..:-)

-)
-)
)

-)

4.347,00
4.170,00

-)
-)

4.023,00

-)

4.023,<lO
3.847,50
3.847,50
3.847,50
3.847,50

-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)

)

)

,3.B34,00

Estofador ......... J

3.780,00

I

I

I

I

:>

I

I

~

Cfl

i

8

I

l-(j

I
92

)

\ Pintor ............ ,
Estofador .........

I

I

I

HPA)

HPA)

4.792,50
4.606,00
4.5-90,00
4.5-90,00
4.590,00
4.580,<10
4.580,00
4. 352,<lO

.I

I

)

19

.

Número
Refe- ') Exce-' \
\ Prade
I Séries Funcionais I
\ .
Vagos vísó\
rêncía
dentes
.
rios
funções I

ou

TNM )

4.860,00

neira···········1

I

Parte

19

J

I

Tabela

TNM )

1
......... ···1
I

.... ········1

1

19

19

Bombeiro Hidrãu-I
I lico ............. 1
1 I Pintor ...... ·.····1
1 I Ajudante de jardí-]

2

Referência
ou
Salário

............j

........... ,
Pedreíro ......•...
Artíf~ce ........... J
I Barbeiro .......... I I Eletricista ....... ·1
I Bombeiro .........
I Mecânico ...... ···1
I Pintor ............ j
I Ajudante de cozi-

Q)

SITUAÇÃO NOVA

I
"I

I

I

18

I
\

o

-

91

I

1

I

I
I

II

1

I
I
I
I
I

I.

I

II

I

I
I
I

I

I
I
I
I
I

1
I
I
I
I

I

r

I

• I

I

I

~
t::I:j

xM
o
c::
l-'l

8

----

1
1

I

~-

-

~-"-

I Pedreiro
císta .... ·........ /
..... ....
~

1 I Auxiliar
4

-----

de' Eletri-[

Oficial

COZi-I
............
de

I nha
I Ajudante de CoziI nheíro··········

I

1

4

I

Pe-l

.: ...... ·1

17

-oostureíre ........ ,

16

Mecânico ...... ···1

17

I

6

I Ajuda.nte

,I

17

.

16

1

.I

3.780,00

.......... /

I
I Barbeiro
I
j

de

3.780,()O

17

2 I Ajudante de Ele-j
I trícísta .........

I
1 I Ajudante
I . dreíro

3.780,<JO

I

I·
I

2 I Ajudante de' Eletri-I

císta ............

)

I·

TNM )

I

I
I
I

17
....

HPA)
)

HPA)
)

TNM)
HPA)

TNM)
HPA)
TNM)

HPA)
TNM )
HPA)

I
I
I

2

I

I Ajudante
de pa-j
.deíro .•••..••..•
I

2
2
2

1

)

17

.

TNM )

I
17

HRe )
)

TNM ).

HRe )

I Ajudante de Pe-l
I dreíro .... · .. ···1

16

TNM )

I
·
I Ajudante

17

TNM)

I

de Pintor

I

.

! Barbeiro .......... I
I I
estofa-I
dor ....'.· ....

) Colchoeiro

II

····1

)

17

HRe )
HRe )
TNM \

HRe.>
)

17

4

I oostureíra ········1

16

1

Oostureíra ........ 1

2.200,00

TNM)

HRe )
)
HRé )
-)

~TNM

I

I

I

HRe)
TNM )

\

I

I

I
!
I
I
I
I
I
I

\

\
I

I

HRe)

2 "[ Ajudante de Mecâníco ~ ....•• ',"

,

\

\

I
I
'I

1

)
TNM)
)

17

I
I
I
1
I
I
I
I
I

)

TNM)

I

1

~)

I

.I

de COZ1-!
nheíro .•........ /

)

-)
-)

I

I

I

I

i

J

II

:>

~

In

t:I

o

tO

o

t:l
t"l

I

l'j

I
I
I
I
I
I

M

~.(')

d
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<:

f

o
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I
I
r

I
I
I
I
I
I
I
I

1

I

I

1

I
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~
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SITUAÇÃO ANTERIOR

~

SITUACÃO NOVA
'~'"':~'?~~~'

I

I

Número I
I
de
I Séries Funcionais I
funções I
I

r

f

I

I

I

Referência - I
ou
I
Salário
I

ou
Parte

I

I

1 I Pedreiro - . ~ ...• " .. I
1 -I Pintor .':'" .. · .. ··1
1 I Costureira
1
1 I Ajudante de pe-j
I dreíro
1 I Mecânico
1
1 I Ajudante de Cozi-I
I
nha _
I
1
CostureIra
/
1 i Elf'tri~~ta
./
1 l Oosturetra
,
1 1 Ajudante de. Bom-.
_ I beiro ..... , ....
19 I Ajudante de Cozii nha ,...........
2 I Ajudante de Jardi) neiro .....-.. ·· .. 1
3 ! Ajudante de Mecã-l

3 480,00
3.510,00
3.SlO,OO.
3.766,50

-

3.780,00

-

I

'I

2. 4(}(),OO t
2.400,00 I2.600,00·

3 360.00
3 375,00

-

)

I

I'

)-

I Ajudante de' Pa-I
I deiro ..... " .... 1
3 I Ajudante de
Pe-;

3-7BO.OO

-

dreíro
1
I Ajudante de pint<Jrl
6 I Costureira
". ,I
1 i Eletl'isista
,.
1 I Pedretro
,.·1

3 780,00
3.780.00
3 180.00
3.780,00
17

-

-

2

272

I
I

!

ra.:';:"

~_;_~;.

•••••••••••• :

J

)

)
)
)
)
)
)
)

I

HRe)

- I

.~ ••~~_.....-..... __~.~~

-

~

til

I

8

II

'8

I
I
I

~
gl

t::I

~
!'-j

H

~

I
II

119

17

I
I

I
I
I
I

-

I
-I

li

--/

I

Ascensorista

I
I
=~
4

I

I

I

272

-

I

I
I

)))

-)
TNM )

!

.. ;

)

I

'I

-I

-I

)
)
)
)
)
)

-

f

I

-

3.780.00

I

i

-

I

~

1

J

I
I

)
)

I
3.780,00 -

I, níeo

I

I
I
I

-

3. 780,00-

I

)))

I

-I

I

I ProNumero I
. 1- Refe- I Exce-I
I_
I Vagos I VISOde
I Séries Funcionais I
I rêncía '-dentes I
, rios
funções I
I
I
I
I
I

Tabela

',0

.~.~

J

_.~I

••_ . •
_•

I 178 _ I -178 III
/ II II
1
J

2L

20'

4

--.

16

J

1

-

3

I Ascensorista· .....•. 1
I

•• •·•••· .. ·: .. · ... 1

Ascensorista
4 I Ascensorista
1 , Ascensorista
3 I Ascensorista
2 I Ascensorista
2
2
~

1

3
1

4
<1-

~

38

4.455,00
4.347.00
4.432,00

Cabineiro ......... 1
: At>cem01'tsta ....... 1

3. 78D,OO

I Ascensorista.
! Ascensorista
I Ascensorista
I Ascensorista
I Ascensorista
I Ascensorista

3.510,00

I

I

Oabineíro ......... ·i

I

....... /
....... /
...... ·1
....... 1
....... 1
...... ·1

I

3.834,00

3.78<J,04J
3.510,00

I
I
J

I

I
!
)

I
I

-)
.-

I

,I

-)

I

-~

II

I
I
I
I

HRe-)

i .................. )

-I
- I

-

I

I
I
...... · ..•• · ••:.. ·1

I

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

.'

I

I
I
I Almoxarife ........ 1

I

I Auxiliar
1

I

9.100,00
24

trativo .. ......... 1

I

-

I
I

-

I

-)

I

24

24
24

)

I

I

I .................. ·1
1

••••.••••.. · . . . . . . . 1

I

I

I

I
I

5

I
I

I
I

·1

I
I
I
II

TI'-."M }
HPA )
TNM)
HPA )
TNM )
. HPA )

I

I

I

I

,

,I

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

I
I
I
!
I
I
I

I
I

I
I
I
I

1

I

I

37 , I.

-

I-

I
251

\

I
1

I
i
I
I
,I

i

I
I
I
l- I- I
I 37 1 37 I
l
I
I
I
I
'1
f
I
I
I

I)

28
27 I
26 ,I

I
I

\

\

I
I
I
I
I

I

I

9
'18

II

I
17

I
I

I
I
I

I

I

4

)

.1
I
I

nistratívo

-

I

I
II

/ .................... 1

)

I

Auxiíar Admi-

1
2

I

) -

TNM )
HPA )

,I

I

-'I

,I

38 I .................. I

)

J

I

I

I

l· .................... ·1

-

I
I

-)
-)
-)

I

Admínís-]

I
I
I Contabilista ....... /
I
I
I EstaUstico ........ 1
1

9.375,M

I

I

I

I
I
I

II

1

I

I

I

II

9.900,Oú
' 9.9{)O,OO
9.900,úO

-

I

I
I
I
I
I

I
I

\

I
I
I
I
i'

I

'-

-)
-}

TNM)

18

I

-)

HPA)

19

I

I

- )
-)
- )

-)
TNM)

16

18

)

I
I
3,360,00 I
2.60U.OU I
1.'764,00 I
,
16

\ :::::::::'::.:::~:::"\

1{i

-:-)

I

I Assistente Adminis-I
I trativo ........... !
]
I Assistente Técnico .1
1 I Despachante ...... ·1
1 I Técnico de Mecani-I
I zação ............ 1
1 I Oficial Administra-I
I tiva ............... 1

1

4.212,UO

L

t

I

1

-

....... 1
..... .-·1
....... 1
....... 1
....... 1

I

I
I
I
I
I

4

5.421,00

I -

.I
r

i

I

I
I

I
I
I
I

I
I

I

I
I

I
I

.-

I

I -

1
2
·4 I

II

1

I

I
I
I

I

I

I

,i

i

I

I
I

!
I

-\

I

I
I

t11

g
l:t:l

::o
t%.!

t>j

n

I

-

8

~

I·

r'

1

>

(3
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~
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~
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I
I
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I
I
I

1

I
I

I
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!
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SITUaçÃO ANTERIOR

I

I
I

Número I
de
I Séries Funcionais 1
funções I
I

I

1
4
1
1

I

Referência.

ou

salário

I
I

24

I fia .... ~ .......... 1

24

Contabilista ... · ... 1

I

I

I

20

-8
1

I
I
I
I
I
I
I

I

1

I

I

l-

-

5.421,00

I Enfermeiro ...... ·1
I
I
\ Enfermeiro ....... ,
1 Enfermeiro ...... ·1

II
I

I

HRe)
Tr-..TM )

HRe )

8

- 20

I

4.812,00
4.810,00

II

I
I
I

95

-)

TNM )
HPA )

4.863.00
4.861,00

24

)

)

I

';

220 I

I
I
I
I

)

TNM )
HRe)
-)

-'

)
)

-)
-)

I

350

I

•.••••..•....••.•• ·1

-

I ........... ········1

II

I

21 I

20

19

\
I
I

I
I
l.

I

I

I

t

7

17
I
I

18

I
I
I
I

--

II -

I -

1- I

11

I

I
I
I

I

I
I
I

I

I

95 I
I 145 I

I
I

I
I
I
I

I
I

I -

j

I

1

I

I
I
I
I
I

7

I

I

>
(5

II

\

.I

I

I

I

I

1

I
I

\

I
I
I

II

I

I
I

I'"

II .......... ·········1I

................- .. ,I
145 '1, •• ••.••••••••••••• ·1
I
II
I
. I

--

I

I
I

I

I
I
I
I

I

'1

I

I

rermagem

I
II

,

I

I

I

\-

1

I

.

I

I

I ................... 1

o

I
I
Ref. I Exc. I Vagos I Prov.

I

\

co

I

I Auxíüar de EIl- I

19

19

I

I
I

t
I
I
I

liRe )
TNM )

-)

I

I

TNM )

5.265,00

I

I
I
I
I
I
I
I

HRe)

I
I

I
I

,

TNM )

I
I

t

12D ! Auxiliar de Enfer-l
I magern ........... 1
I
I
1 I Enfermeiro ...... ·1
1

I

I
I

funções \

)

I

II

60 I Auxiliar de Ellfer-I
I magem ........ , .. r

1

24

I

I .. · ... ···•···· .. ··1
I .. ·········· .... ··1
I Eniermeko ....... /
I Auxiliar de -Ellfer-j
I magem ........... 1
j

I

)

I
I
I

-

Número I
I Séries Funcionais I
de

Tabela
ou
parte
TNM )
HRe )

I
I

I,

I
I
I
24 I

I
.I
24 I

1 I Estatístico ......... 1

-

I
I

I

I

I

I

'\
\

I Almoxarife ·.·.·.,.1
I
'I
I Auxiliar Admínís-]
trativo
...........
1
I
I
I
I Chefe de Tesoura-I
I

I

SITUAÇÃO NOVA

til

t:::l

'o

"'CJ

o

-

I

31 I
I
I
I
I
I
I
346 I
J

I

1:':1.

xl"1

o
q

~.

o

--

I

II

t:::l
~'

-

1
1

1
6
10

5
3

1

I Enfermeiro

•..•... J
I Auxiliar de Enfer-I
J
magem .....•...
\ Auxiliar de Servi-I
ços Médicos ..... I
Atendente ........ 1
I Auxiliar de Enfer-I
Imagem ........ ·1
I Auxiliar de Servi-l
) cos Médicos .... 1
-I Enfermeiro _....... 1
I Auxiliar de Enfer-I
I magem ......... )
I Auxiliar de Enter-I

I

magem

••••••• .. 1

2 'I Auxiliar de Enter-l_
rnagem .. ·l·····1
I
1 I Enfermeiro ......• 1
448 I Auxiliar de Enfer-I
I ma -er ..... ·····1
1 ! Auxiliar' de serví-!
I
ços Médicos ••.. I
3 ) Enfermeiro ....... 1
Auxiliar de Enfer-l
1
I magem ........ ·1
1 I Auxiliar de Enfer,:, 1
I magem .......• ·1
,8 I Auxiliar de Enfer-I
1
1

I rnazem •••.••.•. 1
I Enfermeiro ....... \

I Auxiliar de Enfer~
I . magem .... ·· .. ·1
1 I Auxiliar de Enfer-I
I magem ........ ·1
I
I
4 I Atendente ........ 1
. I
I
_14 I Auxiliar de En:fer~1
1

I

,

magem ........ ,I

I

-)

I
I
4.752,<::> I

-)

4.797,00
4.752,60

I

4.563,00

I

4.563,00

1

-)

4.455,00
4.370,00
4.360,00
4.360,00

4.347,00
4.347,00
4.347,00
4.340,00

I
I

I
I

(

-)

I
I

-)
-)

II

I
I

)

I

I

I
I
I

-)
-)
)

I

I

)

-)

I

I
I

)

I

I

I

)

-)
-)

4.563,00
4:..553,00

I
I

)

II
I
I

)

I

)

-

,-

~

I
I

)

-)
)

I
I.

-)
)

I
I

-)

4.293.00

')

-)
-)

4.266,00
4.~6,OO

4.265,0{)
4.230,00
4.212,()O

4.212,00

I

I
1

I

I

I

II
I

I

1

-)

I

)-

I

-)
)

I

)

-)

-)

II
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I

., I

I

II

I

I

I

I

I
I
I

'I
I
I

I
I
I
I
I

I

I
I
I

II

I

1
I

l

I

1

I
I
I

I
I
I
I

I

I

I

I
I
I

.I

I

1

I

t

I

I

II

I,
I

I

I

I
I
I
I
I
I

I

-)

-

II

I
I

-)

-

I

I

)

-

I

I

'I

I

I

I
I

I
I

I

I
I
I
J

a

II

(I:l

g

I

1'0

o

J

t:1
M

I
I

,

~

r

o

~

t.lJ

~

I
I
I
I

-~

8

~

o

,

,
I

I
I

,

~

I
I

I
I

I
I

I

1

I

'>

....
ee
....

1

I Auxilíar de E..'1fe~·-1

Imagem

·1

I

!

1 I Atendente
9

J

I

.
I
I Auxiliar de Enfer-)
i _ .nagem
(

2

6

I
I

I

3. 375 LOO

3.375,00

!

I

1 I Auxiliar de Servi-I
I ços Médicos .... I

3

3.-384,00.

!

Enfermeiro

1

I

I Atendente

I
I Auxiliar de

Imagem

I

/

3.375,00
3.375,QO

3.360,00

..
3.360,00

I

,1 - I Auxiliar de Dentís-!
I

I

1

,

l/Enfermeiro

J

1 _I Enfermeiro ..•....

j

4

2
2'

1
~

ta

I
I

.
Atendente ~ ....... I

I I

3.360,00
3.360,00
. 3.348,üO

3.307,50

I Auxiliar de Enfer- i

I

mag-

·1

I·
I
I Auxiliar de Enfer-l
Imagem
··1
I

I Atendente

I

........ 1

I

~

I

3.307,50

-)
-}
-)

I
(

-)
-)

I

-)

1
I

-)

I

-)
-)

I

-)

-)

II

-)

-)
-)
-)

j
[

I

....:.)

I
·1

-)
-)

I

-)

-)

1

3.24(},OO 1
·3.220,00

-)
- )

/

I

I

I
I

-)
.

-)

-)
-)
-)

-

).

-)

-)

I
I
1 I Auxiliar de Enfer-j
I magem
.

3.220,00

1

I

-)
-)
-)

1

3.151,00 \

-)

l
.
I Enfermeiro ....... 1
I '.

I

I

-)

1

I

I
I
I
I
I
I
I
t

)

"'I
I

I
I

I

)

-)

I

Enfer-I

'·1

-

1

-)
-)

.

I
I
I

1

I
I

II

I

II

II
-I

II

I

I

I

I
\.

I
I

I

II
I

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
-I

1

I
I

I

1

I
I

f

I

I

.1

1-1

I
I
I

I

II

,I

I
I

I

I

I

\

I

I

I
I

I

t'1

:>:l

~
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o

S
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II

I
I

1

~
s
~
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r

I
I

I
I
I
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•
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SITUAÇAO ANTERIOR

I

.
I
Número
1
de
I Séries Funcionais I
funções I
J

1

1

Referência

.
I Enfermeiro .......
I
.... ···1

ou

Salário

1

parte

1

11 Enfermeiro ... ·· .. 1

2.730.00
l.8DO,OO

1

810

I

I

I

I Enfermeiro
I
I
II
I

I
I

1

a

I

I
I

3

II

-

Farmácia ...... 1

I

Ma n i p u ador dei
í

Farmácía.. ... ·1

I

I

II

I

- )
I
- )'/

I

II

I

I
I

)

I

I

1

I

1__

I

I

I

I

I

- )
-)

.-- ))
-

I
I
\

J

I-

-

)

- )

íI
I

I

I
II
I

Auxiliar de Enge-I
nheiro
I

1 I

I

810

I

-

I

'I

I

I

I

'

I

Auxiliar ele
FarmáMa

I T:) I 5 oo" o.
I

H.Re )

19 I

TNM )
HP A )

I

)

000

00.000

ooI
I
I

\

617

I

l\
I

I
I

I

I

1

J

1

L
I -

I

j
1
j

I
I

~

I

1

I
1
I
I
I.

5,\
2

8

I
II
I

-

C5
rI.l

'"d

617

I

-

:>

I -

--\

I

I

-

1

20! 19

I

I

I
18

'I

8 . . . . . . . . . . .. .. . . ..

I
I

I

I

-I
1

II

I

I

I
617

lI

I

I

I

I
17

I

-I

I

:

I

)

4.900,00 I

I~~o~oio~o~;~~~~ o~.1

I

I

\
I

Exc. I Vagos I Prov.

-

I
I

I

-

I

I
I
I

I

I

I
I

J

aer. -I

I

I

600,00

)

I

jI

I Séries Funcionais I

"'""

~

~OVA

I

I
I
I
II
I

Enge-I

I
J

I

J

600,00

I

1 I Auxiliar de
I nheiro

I
I

1.500,00 I

1 (1 Auxiliar de Enfer-/!
Imagem

Numero
de
funções

I

I

1

Tabela

J

I

! Enfermeiro

II

ou

I

I

1

SITUAÇAO

I
I
J

o

~
t:'1
g

~

o

1

Ileia
p~âti~~' de' 'F~~m~_l
.. ,..........

1

1
7
2

ela ............

I

Manipulador . . . .. 1

I Auxiliar de

Farmà~1

ela ............
1 I Auxiliar de Farmá~1
I cia ...•........ 1
9 1 Manípuíador . . .. /
1 I Auxiliar de Farmá-I

!

cía ............. 1

I

1 I Roupeira ........
1 I E n c a r r e gado de
Rouparia ......
. J

1

1
9
2
3

19
4
5
49
1
1

-

4.266.00
3.780,00
3.780,UO

II

3.307.50

j

-

-

-

)
)
)
)
)
)
)

I

I Lavador .........

1

I Roupeira . . ...... 1

I Lavadeira . . ..... /
I Roupeira . . ...... I
! Passadeira . . .... 1
I Lavadeira . . . .... 1
I Lavador ........ -1
I Passadeira .... .:
1 Roupe1ra _ . __ .... I
I Lavadeira. .. . - .
I Lavadeira 'I .. ' . , .

'l

I
-

)

)
)

- 2B

-

--

21)

)

TNM )

II

~A ;
TNM )
H.Re)

19

4.347.00
4.212.00
4.212,00
3. 847.5l>
3.847,50
3.845.50
3.7&0.00
3.7&::J,OO

I

I
I

I

I
3.780,00 I
3.780.00. I
3.600,00
2.200.00

I

------

I
I
I
I

171

A uxitun ae
Ltuxmàaria

! ..................

51}

I

I
I

•

....

41 •

•

.....

'"

.....

~

I

...

J

- 22

22

I

!
20

I
I

-

18

-

r'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

20

-

I

I

)
)

I

I

17

I
-I
I
I 160 I
I
,I

II
I

I

I

I
II

I
I
I

I

I
I
47 I
I
I
I

63 I

:>-

~

til

8

-

"ti

ot::l
t;j
~

-

~
~

o

~

O'

I

I

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

I
I
I
I
I

19

)

I

I
I

I

I
1-

)

-)
-)

-

22

I

I
I ..................
I
•

I
I
I

I

I

63
)
)
)
)
)
)

I
I

I
I
I
I
I
I
I

if

1 15 \
I
I

J
J

I
I ..................
r
I
I
J

-

1

)

19 1-

18 I

\

)
5.400,00

II Encarregado
dei
Rouparia ......
I·....·....·
....·· . I
Lavadeira . . . ....

I

)

II
1 . . . . . . . . . . . . . 411.: •••

1

-

4.563.00
4.401,00

I
I
I

1

15 I .................. 1

I

I Prático de F'armã-I

,

)

28

4.567,()J ..

-

I
I
I

I

I
I

I
I

I

I

....

co
t1I

.....

SITUAÇÃO ANTERIOR

-\
Número!1
de
I Séries Funcioaais
runções
I

I

I

I

I

I Passadeira . .

I
I Lavadeira • .
1
8 I Lavaoeira-p as s a-j
I deira
j

1

1

I Roupeira..

4

14
6

I

<

1

I
I

~

..•... I

I

Referência

ou
Salário

deíra ......•...

I

1

Roupeira . • •.•... i

I

I
I

1

I

'

2.200,00
2'18,00

da;

I

I

da •.•..•.••..• 1

I

I
9 .]

pa

1

I

c·~p~i·r~··:·.··.·.::::.r-

I
I

16
16

I

16

I

I

Tabela
parte

runções

,

19

II
I

I

19 _

I
133

19
19

3.780,00

I
I
I

I

"j

35
TNM)
,H.Re)

I
II

TNM )
HPA)

.0

,
,i
I

)

TNM)
aRe)
92'

-)

i
I

I

I
I
I

I
I
I

r

I
I
I

I

j

I

I

I

I
I
l- I-I

I

I

Copeiro

1

20 I
,II

I

)

TNM)
"RPA)

1

I
·1

I
I
I

I

I

I

I
I

I
I
I
I
I

l

I
I
I

I
I
i

I

II

)

I
I ,
I
I
Ret. I Exc. I Vagos I Prov.

I
I

II

TNM)
H.Re)
TNM)
H.Re)

)

I

t

TNM)
HPA)
TNM)
HPA)

j

I

I

-)
-)

,

:

Número
de
I Séries Funcionais I

ou

I

2 I Oopetra-encarrega-]

I
I
1 I Encarregado de cO-1
I pa
:
,I
I
I ,
1 I -Encarregado de co-I

J

I
I

16

I
I
I
1

I
I

I

I Oopeíra-encarrega-]

I
I

I

!
I

Lavadeíra-p as s ~-l

I
133

'I

~

SITUAÇÃO NOV/!

I
I
I
19 I
I __
I
I

13l)

I 130 ,

I

I
I 35 I
I
I
I'
I
I
I
I
I
I
I

I
~

I

44

'/

I

I-

I
I

J

I
l

I
92 I

I

I

I

I

I
18 I

I

I

I

I

>
~

til

t::I

o

"ti

o

t::I

M

~

l1j

[:1

o

c:=

~

r

96
Copeira
1 I Copeira
4 I Copeira
1 1 Ooperra
20 I Copeira
r

40

177
1
2
1

........ ·.1
.......... 1
. . ...... , . I
........,.. 1
.•...•...• 1

I
II Dentista.
I Dentista
I Dentista

I
I
I

'." •• ··1

.....

....... I

.. · .. ·1
.......
/
.... ··1
...... 1

.. •••··1

. . ..... 1

-; II D;~ií~t~":·,·:::::.!·1

1 . Dentista . . . ....
1 I Dentísta . . ••.... J

I' Dentista

·1

',' .....
........
.' ...,.... r
.......... 1
•.

········1

1
DentIsta: ......... \
1
Dentista ....-..... _I
3 I Dentista .......... 1
4 I Dentista ..........
1
Dentista .......... I

I

46

I
\
I

3.510.00
2.61JO,OO
16

I

I

I
II

16

I

'.(

13 1 Dentista
1 I Dentista
1 ) Dentista
2 I Dentista
1 I Dentista
1
Dentista

1

I

í

'

I Copeira .......... 1

3 I Dentista
.2 I Irentísta
1 j Dentista
1 [Dentista

I

3.7BO.(}(}
3.48D.O()

I

I
I

11.140,80
10.840,80
' 10.390,80
10.240,80

II

10.240,00
9 .lüO,OO '
8.512,5<)
7.732,50
7.306,UO

6.487,00
6,110,00

I

II
I

5.954,00
5.85-0,00
5.400,00 I
5.265,00 .

I

4.455,UO

)
.:.....)
)
)

H.Re)

- ))
-)
-

-

-

---

--

-

.....

í

I

)

3

s
7
)

)
)
)
)
)

-

)

-)

-

I

I

26

I

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

25

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

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

12 í .................
16

I

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

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

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

I
j

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

I
I

I

I

46

I

I

'\
I

I

I
I

I

24
,23

22
21
20
19

I 171 I 171 I
I,
I
I
j
I
I
I
I
I
I 15 I
I
.1
I
I
I,
I
I
2
I - I
I
3 I
,I - I
6
I - I
I
I - I 11 I
16
I
I
I
j , 4 I I
I
I
I
I,
I
I
7 I
I
I
I
I
I
I
I
I
(
I

-

-

-

--

--

~
8

m'

"'tI

o

~

.:;0

'l1j

-

~
M

n

§
<l

o

J

17

12 \

I

\

--

\

. I
I
I
l- I- I

I

Dentista

I
3

I
I

I

I
I

'1

I

I
I
17 1,171 I
I
I
I
I

\

I

)

I

II
-·1'

I

. t

177

-)
-)
-)
-)

I

-

\

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

TNM)

-- )

<,

\

)
HPA)

I

. 4.212,<lO I
,3.240,00 I
2.990,00 I
2.0-00,00 I
1.5QO,OO

8üO,OO

-TNM

I

I

I Obs.: As rererên-i
leias 17, 19 e 20 são]
I niveladas para ereí-]
to de melhoria de J
I salário.

I

I 381~
l-

i

I

I

I

I

....

co
-:J

....

co
CIO

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANtERIOR

I

Nllmero
de
funções

i

Referência
ou
Salário

Séries Funcionais

I

,
I

2

1
-1

I

.

I

I Desenhista ·······-1

'6·.B90,OO

Desenhista ... o••••
Desenhista o•• o••••

1

)

17

7

--

-

j Despenseíra
Despenseíra

I
-3

D

7

--

I

I
J

I
I
I

I

--

--I

....... 1
o. o• o•.

espcnseira ..... oo
.

I

-

I

-'

2
2

I
I

I
5.915,00 j
5.800,00

Desenhista o•••••••

J

-)

-

17

1

Parte

1

7.S40,OO

Desenhista ......-.. 1

de
funções

ou

I

I Desenhista ... oooo-I

1

Número -

Tabela

I

•. 590,00
17

17

1
1
1
2
2

-)
TNM )

H.P.A. )
)
TNM )

H.Re)

.

--

7

--

-

-

3
.(

-)
TNM)

H.P.A. )

I

I

TNM )

H. Re )

-

I
.
'
SérIes
Funci
onais

I!

!

!

I

I
I·

Desenhista
Auxiliar

I

I
II

I·
I

I

~l

=1

19

Provo

J

11
-2

---

-

-

-

2

17

Despenseira

I

l~ I

I -

J

3
4

7

I

7

j

~
~

-

18

8
~

_31_
-,

19

~

tfl

M

1

-

7 J

~
t'1

o

~

-

-

-

-

t:E.1

§

3

J

1

\

I Vagos I

-- --

I

-- i
7

I
I

I
I
I

I
23 I
22

J

I

I

I

20

II

I

Exc.

21

I
II

I
I

Ref.

EscTevente~Dati-

I

1-

I

I

1

'

I Auxiliar
de Secre~
taría .......... 0.1
I

I Fiscal

I

_·········-1

-Auxiliar de Secre-I
taria ............
1 I Auxílíar de Secre-I
taría ..•.....
1

3

o o ••

1
1

1
1

1·
1

1

1
1

11
1

1

6. BS'J,OO

Auxiliar de Secre-I
tarta .......... ;.1
Auxiliar de Secre-I
taria .
.1
I Auxiliar de. secre-]
I taria .... 0....... [
I Auxiliar de Escri-I
tório ........... : I
Fiscal ............ '1
I Auxiliar de Secre-,
I
tarta ......... ···1
Estatístico ..
I Auxiliar de Escritorto .....
0"1
Auxiliar de SeCl'etaría" ........
Escrevente - Datil6grafo
....
0.1
I
I Pagador .. · ... ·····1
Auxiliar de Escri-I
tório .•.......•.. 1
Auxiliar de secre-I
taría ............
1 Fiscal
....

I

o. o ••• \

I
I

I

o. o.

··1

0

•••

o ••• •• ••

I Redator ....•.......

I

I

--

I

-)

I
I

-)

. 6.370,00

6.1S.6,OO ·1
I
6.045,00

-)

5,954,00
5.954,00
5.850.00
5.850.00
5.780,00
5.720,00

I
I
I

1
1

83

)

-)
)

-)
)

-)

.:

)
)
-) .

-)
)

-)
)

-)

I

120

5.421,00
5.421,00

I

-)

-)
-)

I

I
5.421,00 I

I

I

I

-

114

1

I

II

>
1-]

o

rn

'8
"'d

o

t:1
M

I

::If

'trj

>l

I

o

I

o

t':l

q
~
~

I
II

j

I

81

1

I
I

I
I
I
I

..I
I

,

)

-I

I
I

-)

I

I

I·
II

I

I

I
I
I

I

I

I

-I

II
20

I

5.421,00

)

I

I

I

-)

-)

21

I

I
I

5.512,00
5.460,00

)

I

I

)

)
)

5.954,00

I

)

1

II
II

....

-)

.6.487,0'0 -/

60

I

)
)

=\ 3J

23
22

38
60

-)

6.500,00

I

o' ••••••• o

2

1

lógrafo

I

I
I

~

I

I

I
I

I

I-"

~

co
tO

.....

8
SITUAÇÃO ANTERIOR

. Número

de

funções

I

I

I Séries funcionais

I

,

I

Referência

ou
Balaria

I,
I

I

1 I Almoxarífe ....... ,li
1 I Auxiliar Admínís-:
2

3
3
1

I rra tívo .......... j
1 Auxiliar de Escri-I
r torro ........... ·1

I tarra ........... ·1
i Redator .. · ........ 1
J Auxiliar de Secre-: I

! _ tana ............ '1
I Auxíltar de Escri-'
1 tório ... ~ ........ i
3 I Auxilíar de secre-]
I taria ....... " ... i
1 I Datilógrafo ...... ·1
1 I Auxüíar de secre- i
I
taría ............ i
I Auxiliar de Secre-I
taria ..'..........
Auxítíar de Secretaría ........... ;
3
Correntísta ....... ).

j'

I

6

5,400,00
5 4-00,00

5,400,úO
5,400,0'0

5,331,80
5.265,00

Correntista

•• , ••

I
",1"
I

II
1
I
I

I

I

I

I,

ou,
Parte

I
-)

)

-)
)

-J
)

-)

-)

5,241,00

-)

)

19
19

I
I

I
I

I/

\

)

-)
)

-)
TNM )-

HPA. )
TNM)
HPA)
TNM)

H. Re )

Ref.

I IV~oS
Exc.

I

\

I

I

I

j

I

I

I

j

I
I

180 I

!I

19 I

I

I

I

I
I

I
I
I

.-~

II Prov.

I
I

I

-)

5 265.00

5.22"5.00
19

I

I

-)

-)

I

-I

J

)

I

I

l

!
I

-)

5.265,00

5.240,00

SITUAÇÃO NOVA

Número I
Séries funcionais
de
funções

Tabela

)

Escrevente
grafo

Datil6-1
....... , ... i

I
I

)

i Auxiliar de secre-]

1

14

-5 400,00

<>

I

I

I
I
I
I
I
I

I

I'

I

!

I
\

I

I
I
I
I
[
I
I

I
I
I
I
"I
I
-I
I

II
I
I
I
I

I

I

j

I

1

I
I

I

I

I

I

I

I

'I

I

I

II
I
I

801

i.

I

~

til

-

s
"ti

ot::l
t'1

"l::r.l
>l

l'1

o

I

1

-~

Escrevente Dntil6-i
graro
(

34

Perfuradora

2
1

'

1

taría
1
Auxiliar de Secl'e-\
tarta

1

1

Auxiliar de Escri-l

2

Auxiliar de Becre-:

tórío

•........•. 1

taría/
2, I, Estoquista
i
5 I Estoquista
I
33 I Auxiliar de Secre-,
1 ria
!
I

3
1

I FISCa.1
E~criturário
.

1

de

Escri-,\

de

Escri-I

I Atono
~x~liar

I At!x~liar
torro

10
2

'1'

J •••••••••

,I

1

Auxiliar de secre-,
ria
[
Auxiliar de
tório

ESCri-j
',' ..

4

Auxiliar de Secre-

1

ria
Auxíliar de

1
9
2

1
2

ría

Conferidor

Auxiliar
tóríó

5,110.50
4.941,00

I
r

I
I
I
I

4.860,00
4. 7~::l,OO

i

4.789,50

I,

4.752,00
4.152,00

I

4.752,00
4.740,00

4.731,00,

I

I

y

)
)
)

-)
)
)
)
)
)

)
)

)
)
)

-}
)

4. '725,00

-)

I

4.623,70

-)

4.590,00

-}

I

I

I
I

I
I

I

1

I

~

{Il

t:1

o

'"d

o

i

:.1

I

326

18

::o

-)
-)

'
1
de Escri- I

I
.·· .......... ·····l

-)

4. '725.00

i

333

}

4.660,50
4.657.00

.
Secre-'

I

!

)

)

4.731,00

II

H. Re )

)

4.860,00

I

)

TNM)

.)
)
}

Auxiliar de SeCl'e- 1
taría
Encarr e g a d o de:
Pôsto Médiço .... I
Auxiliar de SeCl'e-!
taria
,
Auxiliar de Escri-I
tório

2

5 197,50

Auxiliar de Secre-I

1

1

19

)
)
)

4.567,70

)

4.563,30

)

4.563,00

)

)

)

~

/:tj

>ol
t<j
(')

q

~

<:

o

....

SITUAÇ~O ANTERIOR

Numero j
de
I Séries funcionais
funções I

I
'.

3

II Auxiliar
de
taría

3 I

I

1 I
I

1
':8
1
1

I
I

I
I
I
I
I

1 I

I
47 I
I
2
I

1

I

I
i

I

I
2

1

44
3.11

I

Tabela

ou

de secre-l
taría
/
Escrevente Datiló-l
grafo .....•.....
Pagador
1
Auxiliar de ESCri-j
tório
.
Auxiliar de Secre-I
taria
1

Número

ou

I
I

1

4.510,50

I

4.412.00

I

4.360,50
4.360,50
4.360,50

4.360,00

J

II
I
I

J

I

)
)

-)
)
)
)

)-

4.347,00
4.347,00

I
I

,o-- )

4.320,00

!

-)

I
I

I

-)
)

-)
)

)

-)
)

-)
)

4.266,00
4.266,00

-)

4.212,00

-)

-)
)

4.212,00

I

)

-)

I

I

-I

,

,

.

!

Vagos \ Prov

t

-)

-)
-)
- )
-)

Exc.

I

-)

I

4.266,00

Rei.

I
II

-)

4.347,00

4.312,00

I

)

,
4.563,00

I

de
, Séries funcionais
funções

Parte

Salário

sccre-]
;./
Auxiliar de secre-:
taría
· ... · ... ·.·1
Auxiliar de Secre-\
taría
.... ··· .... 1
Auxiliar de Escrí-]
tório
.... '" .... 1
Auxiliar de Secre-I
taría
· .. ·1
Escriturário
1
Auxiliar de secre-.
taría
·1
Auxiliar de Escri-I
tório
·
·1
Auxiliar de secrc-.
taria
,
r
Escriturário
1.
Auxiliar de Secre-I.
taria
/
Auxiliar de Escritório ... ·.·· .... ·1

! Auxiliar

1

Referência

I

~
~

SITUAÇÃO NOVA

1

699

17

1

!

-I I

i
t:.1

o

~
~

:>:I

~
l.'1
g
~

O·

.

1 ,Escriturário .... ·1
I Escrevente Datiló 41
grafo
·1
Auxiliar de Escri-I
1
tório
.
3 I Auxiliar de secre-l

10

I

I
1 I
1 I
I
61 I

taría

.

2

Perfuradora
I
Auxilíar . de Secre-,
taria ··· .. ·•· .. ·1
Auxiliar de Escri-I'
I tório ....... · .. ·1
I Auxiliar de Secre-I
I taria
r
I Escrevente Datíló-]
I grafo ·.····.·.··1
I Escriturário ..... ·1
) Encarregado
de I
I Pôsto Médico .... I
I Auxiliar de Escri-I
I tório · ...... · .. .]
I Auxiliar de Escrl-1
I tório ~ .I
I oorrespondente
.. 1
I Auxiliar de Secre-!
I taría .. · .. · .... ·1
I Esc~evente Datil6-1
I grafo ...... · .... 1
I Correspondente
.. 1
1 AUXiliar de Secre-I

1

I Correspondente

63

9
2
2

1
4

1
3
1
2

1,

1
1
3
-1

I tarla

{

.. i

Auxiliar de . Becre-!
taria
.
'Auxiliar de Secretaria
.
Auxiliar de Escritório
.
Auxiliar -de Secretaria
1
Escriturário
i

'-

)

l

4.036,50

-)

I

3.930,00

-)

3.900,00
3.850,00

-)
-)

4.212,00

)

)
)

)

3.834,00

-)
)

3.780,00

-

3.780,00

-)

- 3.780,00
3.780,00

-)
-)

)
)
)

)

3.780,00

-)

3.700,00,

-)

)

)

3.510,00
3.442,50

-)
-)
)

- 3.375,00

-)
,

3.375,00
3.360,00

I
I

I
!

I

I

-)
)

3.360,00
3.307,00

-)

3.284,00

-)

3.170,00

-)

)
)
)

I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I

'>
2j

I

I

o

I

I
I

I

)

-)

\

I

I

I

IlII

til

t::l

'1:l

oC:l
I:".l

::ti

- ~j
~

t;l

(')

~

~

b

I
I

I

)

3.120,00
3.120,00
2.520,00

-)
)
)

-)

......

(D

Co-'

I-'

.~

~

SITUAÇÃO ANTERIOR

I
I
Número I
I
Séries
funcionais
de
I
I
funções I
i

I
i

I

3
1

- 814

I
j

I

Auxiliar de Escri-i
tório
.......... oi
Auxílíar de Secretaria

··· .. ·····:1

I

I

, .....•.••.••.....• j
•••

1
1
2

8

.

.- • • • •

0

I Farmacêutico
I

I

Farmacêutico
Farm acêu tíco

I Farmacêutico
I

.!

••••••••••

1

..• ·1

I

.... I
•.• ·1

I

·.. ·1

1.764,00
1.000,00

I

I

I

Tabela
ou
Parte

-)

-)
HPA)
TNM)
TNM)

H. Re )

-

4.347,00

\
' I

I

-

2

3

i

I
j
I.

I
•••••••••••••• o"

-

•• 1

................... ,
i.

..······ ....···..··1..................

I

-I

699 I

/

!

1

I
I
26 I
25 I .

I
I
24 I
17

I
I

---'-

8

1

í

I

I
I

Farmacêutico

,
3

I

I

Ij

·1

6.500,00

-

I
I

I
Fotógrafo

--

1
1

. . . . . . . o"

.........

1

I

I
........ 0···········1
J

I
1

Vagos. Prov .:

Exc.

Ref.

i
i

I

li

-

24
24

Séries funcionais

814

-

8.512,50

I

Número
de
funções

)
--:-)
)

-

I

I
I ~~~~~~~~~ ..:::: ~ :::I
I

I

I

I
I

I

1

11

I
I

I

l-

4

Referência
ou
Salário

SITUt\ÇÁO NOVA

I
21 I
20
I
I

I

I

I

I
I

!

I

I
699 I

I

I

I

I

=1

I

I
I

t'

o

~

ot'

/-

I
2 I
3 I
I

I\

I

I

j

~, '-5/

-\ 11

-/

l

o

I
I
I

-I
!
I
-I

3 )

..,

~

rn

1

I

trI

-

-

:n
t:Ej

:<
l.'1
a

c1
\j
~

o

1 _I. ~Ot6grafO - . - . - - - - -I

1

1

3

)

-

Fotógrafo

·.. ·····1

..•..••••.•. ," ..... ·1

1 I Técnico de Labora- i
tório ...... " .... i
1

Té;~ié;' d~' L~b~;~:1

I Auxiliar
tório ············1
de. Labo-

I Laboratarista
ratório ......... ·1
.... 1
I Prático de Labora-]
tório

I

8

1
3
23

I

-

.....•...•.. /

7.750,00

-

6.500.00

I Auxiliar
rat6rio

de Labo-I
....... _.. 1
I Auxiliar de Labo-I
I rat6rio .......... )
Auxiliar de Labo-i
ratório ......... '1-

I

109 I'

I

I

I

lj

I

I

I

!

.................. /
.................. 1

I

I

HPA)

1

)

TNM )
H. Re i

I
I
I

I

-

1\

5.824.0.0
5.400,00

19

I.

Prátíco d:ô) Labora-:
tório ............ ,

TNM )

-

3

I

1

I

I··.. ·····.. ········:
I

I

1 I
1
8

I
I

19

~

I

63

lt

-

5

--

8
11

-

26

I

I
••..•............ ,.1

I
'I

HPA )

,

••

,

,

...

,

.......

~

I

-)
TNM)

•

)

••••••••••••••••••• 1

4 ..663.00

4.563,00
4.212,00

I

II

!

-)

)

)

. )

-)

-

I

109

I
-

-

I
I'

2
2

II

20

I

!

................... i

Ii
II

I,

I

!

•

•

•

...

•

...

•

43

-I

I

I

17

I

20 I

•

,

"

~

I

I

>

:3

til

'8

-

~
t;l
t'1
::r:I

t.:rj

X

.0

c:

~

<:

o

-I

27

--I

-

70

f

-

~

I

I

I

I
I

I

I

...............
•

261

!I

\

..

I

I

-)

I
21 i

,'

•

\

I
19

..

..

I
I

I

i
21 I

•

5

I

f

I .........

,I

II

I

I
lI-:fassaotet«

~I'

=)I li II

1

r

I

1

.1

-)
I

l
21 I

I

·1

-

I

I
23
22

I

H. Re)

-)

1 I

I

)

TNM )

19

24

I

\

I

39

)

I

i
•··•· .. ·• .. · ...... ·1·
................... [

20

-)

"

. 1\
-)

I.

I

••••........•.••.. ·1

lI
I

i

Laooratorista

••

19

70

I

I
I
I

-I

-1

!

!

I

I
I

\
1

2 I
2 I
f/

I

.....

to
~

I-'

SITU.Ii.ÇÃO ANTERIOR

!

I·

Número I
I
de
I séries Funcionais I
funções!
f

Referência
ou
Salário

l

II Massagista
Encar-I
regado ·········1

I

3
1
2

-

7
1

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

II Massagista
.

I
I
I

Médico
Médico
2
2
Médico
9
Médico
26
Médico
Médico
1
1
Médico
1 , Médico
20
MédICO
3 I Médico
1
Médico
Médico
2
MéCUco
34
9 I Médico
2
Médico
f

I
I

I

1
2
4

1
3

I

Médico

i
I
I

.......... ·'1
I

I

.,· .... ·· .. 1
.........,.. i
........... 1
........... 1
•·•· ..
.. , .•...... ,
........... 1
........... 1

·····1

..•..•••..• 1

...........
.. , .•••.. ··1
.......•... 1
.... ; ...... ~
......... ,. I
........... i
< .......... }

I Médico •.......... !.
! Médico ........... 1
\ Médico ....• , ..... i
Médico ........... [

5.850,00
5.400,00

19
19

I
I
\

I
I

I

I

I
:1.140,80 11
10 840,80
10.690,80
10.540,80 [
1Ü.24ü,80
10.200,00
10.110,00 I
9.328,00 J
8.512,50
8.512,00
7.732,50
6.736.50
6.487,00
6.370,00

l

6.24<l,OO

6.110,00
5,850,00
5.400.00
5.310,00

4:. gf)O,OO

parte

I
II
I

funções I
.

I
-.1
7 I
I

-)

I

)

I
I

-)

....;.)

II

>

)

)

I
.I
I
I
I
I

-)

---

.)
)
)

)

-)

-- )
)

-)

-

)

-- ))

I

I

I
I

IVagos II Prov.
I

J

.................... I/

3

-)

-

1

I
I

I1

TNM)

---

\ Exc.

I

~

TNM)
HPA)

H. Re )

Ret.

í
I

-)
-)
)

I

~

I

/

I

(

J

Número I
I
I Séries Funcionais i
de

Tabela.
ou

to

m

SITUAÇÃO NOVA

11

160

Médico

I

-

I

I

-I

4

I,

i

-41

4

I

I

\

I
I

il

I

i
I

I

I

J

I

/

I

II

I

I

i
I

It :

i

I

I

I

f .................... 1
I
I
I
I

19

I

I
I

I

27

II
I

I

-

I
I
I

-

I
I

II
i

I

I

-

>
~

CIl

8
'"ti
oe
t:!

;a

~
~

~-

~

1
1
1

:'1
3
1
14

I

2

I

1.

I
I

- I

160

1

Médico, .• ,',.,., ,I
Médico." ...••• ··l
Médico
·1
Médíco '
, , , .. , I
Médíco
;., I
Médico
;i
Médico
J
Médíco
_
,··-1
Médico .,.,' , •... ' I

1

1 I Motorista
3 ) Motorista
1 I Motorista
1 I Motorista
4 I Motorista.
2 I Motorista
1 I Motorista
3 I Motorista
4 I Motorista
8

~

1

I Motorista

2

20
1
2
7
1
1
7
1

-

1
4

77

·1

5.700,00
5.550,00
5.421,00
5,400,00
5.330,00
5.265,00
19

:!

,

-1
.

Motorista ,.,',.". I
I

'I

!

I

1

19
5.130,00
4.995,00
4,860,00
4.563.00
4 455,00
4.347,00
4.293.00
4.230.00
4.212,00
4.170,00
3.969,00
3.780,00

II

,I

L

)

!

I

)

)

I

,j

)

)

•• .-•

)
)

24

I

I

I
i
!

2Q

)
)
)
)

)
)
)
)
)

77

i
i

I

I

I

o •• o •• " ' /

18

6

,
i

\

I
,

I
I

I'

I

i

I

(I , •••••••••

I
I'
I

4

I

I
I

)

I

J -

II

HRe )

19

[ ".,.,. _.•...•. ,.,.

-I
I
I
I

TNM)
HPA)
TNM-)
)

í

j

I

)
)
)

,

,

1~ I

'21
20

I

-)
)

~~~~~~3.t,rt.. _.. 'Il

. . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . .

!
I

-

I
I

I

16
)

I

I

-)
8

.,
' .. -. , , .. -.1
" ..,
,', .
_ I

'I
- ..

I

\

.

6.500,00
5.954,00
5.850,00

I

!

)
)

160

....•.... I

,.' - .. , - ·1
Motorista .. _, _, . Motorista, .. , , , , ..
Motorista ,. .
Motorista .. , " , .1
I' Motorista
1
I Motorista
I
I Motorrsta .. ' _
I
I Motorista ,."
,. I
I Motorista
!
Motorista
,
Motorista
,
-,

I

)

II

I~~t.~r.~:~.::::::::::

I

4. Mb,QO
4.310,00
3.229,20
2.990,00
'2. 580,<JO
2.500,00
2.00(},OO
1.800,00
500,00

'

I

17

2~

29

29

I

>
C5

ln

8
'"ti

ot:1
t'1
~

-~

~

o

.......

~.

co
SITUAÇÃO ANTERIOR

I

Número
de
funções

Séries Funcionais I

I

SI'I'UAÇÃO Nova

Tabela

Referência

Número
de
funções

ou

ou

parte

Salário

-,
I

I

Séries Funcionais

1.

1
1
1
4

5
1

1

1

16

0-' ••

xl
._.···.. ·.·· ..... · .. ·1

I
XI
XI
x

I

I Operador de Raio
Operador de .daio
I Operador de Ralo

xl

Operador de Raio

x:

I Operador de Raio

I Operador de Raio xi
·ci~ ·R·a:i~· xi
I(Á~·';íiia:;
Auxiliar de Raio X
I

Operador de Rato XI

I

I

1
-

7

TNM)

19

HPA J
TNM )
HRe )

4.563,00
3.780,00

2.000,ao

~

I

!

5.460,00

.

1.4úO.OO

o •

J

I

4.563,00
1.5CQ,OO

I

I
I

I

II ....·...·· ..····.. ·1I
,

-

f
;
[
.I
,
1
. .
6 I •••••••,•.•... -. ..••.

I

)
)

I

I

I

.

16

\

••••••••••••••••••• 1
I

21

I
20

19

parteira

}

I
-

..
.

I
I

7

1

I

3

I

21
20 I
19 I
18

1
'

17

~

I
i
I
I
I

C5

[Jl

t2-

o

"'O

i

I

I I
I - I
6

I
I
I

{

I

I

I Prov.

2

I
I

17

I

I;'

700,00

5

18

I

I

I
I
i
I

1

j

I

1
2
2
2

I

I

I

I

5

1

'/
I
,I

'1
i

I

I
I
I

)

I

I

,

3

)

!

I

• • .. .. • • .. • • • .. ..

Obstetriz
"
Obstetriz
Obstetriz. ,
Obstetriz
Parteira

)
)

.I

I

,

1

19

lI
• • .. •

1

6.260,00
6.110,00
6,060,00
5.460,00

)

~

:

1

2

I
I

I

1

3
-

\operador de Raio

o• o•• r

Vagos

" Exc.
1-

I

f ... o••••••

Refo

I

I

r
I

I

I

I'

1

I

J-I

B I

8

I

I

I

4

I
I

2 I
--I
2 I
I
I
- I

1

I

$

1-/
I -s I

I
I
!
I
1 I
-' I
I

I
I

1

I

o
~
~

I;<j
~
t'3

o
q
tj

<:

o

, l

1

1

I Chefe de Portaria:
I .................. I
i Encarregado
dei

l().OOO,OO

-

\

Portaria ....... _I
de
1 I Encarregado
I Portaria . . . . . . . . 1

I

1
1
16

2
1
3
3

5

iI p~~i~i,:~",',',',',',',',',
,I
Porteíro ...... , ...
r

Porteiro .... , ..... I

I Porteiro ......... , I
I Porteiro .......... /
I Porteiro ..........
I Porteiro
...... ·· .. 1
I
!
\ Porteiro .......... i

35

,I
f

I

-

17

!

.·.·.····1

1

23
2

II Químico Analista ./

8.750,00

-

-

I
l
I
1
I .................. (
I .................. i
1 I Faxineiro ......... [
2

1
1

2
2

1

"I

I Servente
Faxineiro , ......
.... ; ... ,.

I Faxineiro ........ '
I Servente ....... ···1

·"1

Vigia .............
..........
I Vigia
1 I Faxineiro .........
1 I Servente ..........
1

1

'-

-

5.962,QO
5.954,00
5.850.00
5.450,00
5.421,00
5,421,09
5.400.00
5.363.00
5.265,OD

I
I

,

I

I
I
I

I

I:
1
I

I
I

I
·1
i

I

I

II
II

I

-

--

-TNM

)
)

-

)

)

HPA )

I

--

-

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

I

\
I
!
35 I
r
I Professor P1'imário I
23 I ............. '. .... I
I .................. I
-- I
-~

23
2

-2

82
124

1

I

Químico

I

Servente

I

I .................. I,
I
!
j ..................

I ....... '............

I
f

)

I
I

)

I

i

I

!'

1

I

)

)
)
)
)
)

20

I

1

!

1
r

II
l

1

1

\
I

-

I
I

_.
-

I
I

I
I
I
!
I
I
17 I
I
18

I
I

I

HRe )

)

26

lQ

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

I

TNM)

-

I

)

18

-

I

10 I ...................

)
)
)

--

Porteiro

I

HRe )

4.266,00
4.220.00
4.212.00
3.780.0U
3.500.00
1.764,00
17

!

I ........•...•.....
7 I ..................
I
I
I

TNM )

19

5.400,00
4.310,00

2

-

HPA ).

I Professor
I Professor .........
I
II
I
\

·21

-

'l'NM )

19

II

1

I

I
I
I

I
I
I
!
I
' I
I
I
I
I
32 I
I

-rz

I
I

[-

33
-

I
I

I
I
1
1

I
I
18 I
.I
!
I
8

f

-

I
I
I

.

i

1

I

I

33

)

2

-

"ti

g

1

I

I

~

til

:5

I
I
1-·- I'

I
l- I- I
2 I
2 I
I
I
I
I
24 I I - I
!
I
I
I
I
I
I
!
I
21 I I 82 I
2{)
I 124 I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
2

-

. I

I
I

1

I
I
19 I
17 I

\

1:':!

--

:>;J

'l%j
~

ti]

C':L

-

~
~
o

.....
$

~

SITUAÇÃO ANTERIOR

I

-,

Número
I Séries. Funcionais
de
funções

I

I FaxmeIro
Ser,:"en~e

1

'Encarregado

1

d eI

Limpeza .... ; ... /

1 'I Encarregado

dei

I Limpeza ....... ·1
I.
I

I Faxineiro "
1 I Sel'vente . .
1
1

\ Vigia·
I .!<'fl,xineiro .

I
I
..
4 I FaxmeIro . ..,.

1

1

salário

I
'.. I

1
1

1

ou

I Servente

Faxineiro

.'

,I
I

,
(

l.

I,

I

I
I

1 I Vigia . .
1
1 I P'axmeíro . .
I
.1
Fax~ne~ro,"""""
2
Faxineiro
i
1 I Fax~ne~ro .'
1

I

1 i Faxíneíro . .

i
I

3 I Servente .. ,,··,···1
1 I 'Vigia ... ,"
,. \
2
Faxineiro
.
1
Vigia.,
,
,.1
I' I Continuo . .
, .. !
14
Faxineiro . .
,'

I

4;

I Servente.,

I
J'

Tabela.

Número

ou

de

parte

funções

I

I

I

Referência

.

'I

8

. SITUAÇÃO NOVA

,

5.240,00
5.200,00
19'

19
4.962,0'0
4.8,60,00

~

I
I
11

4.662.00
4. 59{),(.'O

4.522.50
4.512,00
4.510.50
4.462,00

4.449,00
4.414,50
, 4.414.50
4.362,00

)

I

I
I
I
I
I
i
I

I

TNM )

HRe )

I

)

'I

TNM )

I
I
I
I

!

I
I

I

II
I
I

4.360,50
4.347,00 1\
4.347,(}O
4. 347,OD I

-)
-)
-)

-)

. -)

'-

)

-)

-)
-)
-)
-)
-)

'-

)

-)

-)
-)

-)
-)
-)

Exc.

,
19 I
I

-)

)

Funcionais \' Ref

I
187 I
I

HPA)

4.860,00
4.810.;)() \
4.752,00
4.752,00

-)

-)

II Séries
I

383

I

- I

I
I

I

18 j

1

I

I

I
I
I,
I,

I
-!

I
I
I

I

I
I
I

I

I
'1

II
!

!I

i

I

I

I

I

I

I
I

>
g'

I
I

rn

!
II

8

I

'U

g

(

379 1

I

I

I

i

I
I
I
I
I 172 I

1/

I

I

iI Vagos II Provo.

I
I
I
I

I

I
1

I

I
I

I
I
I

I

--:-

~

S1
~

s

ã

1

I

Vigia

'

'

1 I Tnciclista . .
I
1 I Faxineiro . .
1
I' I Contínuo . .
' I
54 I ?axineiro . .
1
2 . I Mensageiro
I
27
Servente . ·······1
24
Vigia..
:
I
1 1 Servente .. ·
··1,
L i servente". .
1
1 I Vigia ....... ;
I
1
Faxineiro . .
I
1
Servente
.~
/
1
Faxmeiro·
.
J 'Servente
···1
1 1::<' xmeiro . .
j
1
Fax~neiro..
.
1 I Vigia
1
1 'Faxineiro
I

I
I

3

I

\ Faxíneíro . ..,

3
.VIensageiro..
'1
39 I Servente . .
.
2 I Vi~ia . .
.
1 1 Contínuo . .
1
149 (FaXineiro
,.. /
14Mensageiro
.
29 I Servente . .
i

3
1

1
1

I

Vigia

··· .. 1

I" -:'axmeil'o . .

I

i ~erisa~~iro
. ····"1
. aXmellQ
.

·· .. ··1
1 I servente
1 I Faxineiro . .
I

1
34

2
1

I li'axineil'o .
I Faxineiro
I

I

I

Servente . ..

Vigí~

1 I Faxmen'o
1 1 Faxineir?

, .. I

1

.

\

·········1
' ..

4
Mensageiro
27 .! Faxineiro .

.

i

[

4.347,(){)
4.347,00
4.24p.OO

4.212,00

4.212,OJ

,

-)

I

-)
-)

1
I

-)

-)
-)

1

4.212,00
4.212,00
4.212,00

I
I

4.200,GO

I

~)

I

-)
-)

I
I
4.120,00 I
,4.120,00 I
4.165,50
4.160,00

-)
-)

4.095.üO

-)
-)
-)
-)
-)
-)

4.050,uO
3.999,00
3.916,50
3.900,10
3.847.~1)

I

I

-)

I

-)
-)
-)
-)
-)

3.834.00 I
3.834,00 \
3.834.00
3.834.00
3.780,00 I

I

3.780.00
3.780.00

3.780.00

-)

I

-)

I

-)
-)
-)

I

-)
-)

3.7nO,DO

3.775.W
3.766.50

3.699,00
3.645.00
3.622,50
3.580,00
3.510,00
3.510,O()
3.510,.)
3.500,00
3.415.... '
3.415,50
3. 375,'ÜO

I

.- )

-)
-)

-)
-)
-)
-)

I'

I
I

I

I

I

J.

-)
-)

.

-)

\.

\

I
1

I
!
I
I,

I
I

I
I

j

[

I

II

I

1

I

I

I

i

I

!

I

I

I

t:I

I

o

I

'l'd

ot:;t
l.';l
~

j

.p;!

I
I
I
I

I

I

I

)

i
I

I

I
I
I

J

~

tn

!

"-)

.

I
I

I

.

I

~
c::

'0

::"l

â

I

I
I

I

r

I

,I

~

'""

~

o

~

SITUAÇÃO itNTERIOR

Número
de
funções
3
2
1
18
E2

10
2

2
9

5
3
2
1
5

5
3
1
2

2

1
1
1

1

1
2
1.
1

7

1
1

II

Séries Funcionais

\

f

j"

••••••

.B)~ .. Gnell·O, _

.. I\Iensageiro..
Se:'vente..
Pn,xineiro..
Faxineiro ~
Continuo.·
Mensageiro..
Se:'i'2nte..
Servente
Mensageiro..
:<'axmeiro
Servente..
Faxineiro..
Mensageiro
Mensageiro
Servente
Servente

'I

:< axmeíro

,i
.
.
.

.

.

1

!

Mensageiro..
-. I
Servente
1
Continuo
I
Faxmeiro _. .
I
lVLensageiro..
/
2ervente..
1
Mensageiro. .. ." I
Contmuo
i
Faxineiro..
1
M2ilsageiro..
I
rV.!.ensageiro.. .•.. I
Faxineiro.
I
O>

Referência
ou
Salário

SITUAÇÃO NOVA

.
.
.

3.375,00
3,375,OU
3.360,00
3.360,00
3.360,00
3.360,00
3.346,CO
:3.307,50
3.307,50
3.3li7,.50
3. oju'7 ,00

-

.
.
..

1

I
I
I
I

-)
-)
-)

-)
-)
-)

-I

I

-)

3.300,001

-)

3.290,v()

-)
-)
-)
-)
-)
-)

3.3()4,JO

3. 276;Oli
3.267,00
3.262,()O
3.220,00
3.120,0-0

3,120,0-0
2.8 8,00
2.800,00
2.740,l.,)
2.730,GO
2.716,00
2.670,00
2.660,00
2.660,00
2.600,00

(

I

I
I

I

I

I

-)

11

)

! Vagos

Provo

I
1I

I

I

I

I

I

I
I
I
I
I

I
!
I

I

I

I

I
I

I·

I

I

I

I
I
II

I

I

I

I

I
I

-)
-)

I
I

)

Exc.

I

I

)
)
)

Rei.

I

I
I
I
I
I

-)
-)
-)
-)
-)

I

I

I

parte

-)
-)
-)
-)

2.840,00

.
.
.

I
I

,

Numero I.
de
I Séries Funcionais
funcões

Tabela
ou

I
I

II

I

I

I
I

I

I

I

>
~

til

t::I

o

1'0

0-

g

::d

~
t'l
o

c:
>-iJ
:;a
o

1

3
1
7
1,

3
1

2
3
1

4
1
1

1
2
1
1
1

4
1
1

1
2

1
1

5

Faxineir? .... '.... '1
Mensageiro ...... ,.
Mensageiro , ... ,., j
Faxineiro ... "",.
Mensageiro ...... ·1
Vigia ........... :.[
I Faxineiro ........ ,I
I Mensageiro ..... ,' f
I Ser~en~e .........
I Faxm.en'o .........
Servente ··········1
Mensageiro ..... : . I
I Faxineiro ......... I
Mensageiro _______ I
Servente...........
MensageIro, , . , , ..
Mensageiro ...... '/
I 'Fa~1neiro ..... "'.1
I SeI vente ..........
I Servente .. ,., .....
I servente........... \
I Mensageíro
, ......
Faxineiro ······.··1
Servente ......... .]
I Faxineiro .... ".,. f
I Mensageiro .......

'I

I

I

2

I Vigia ............. 1

30

I Servente .......... 1

3 I Faxineiro .......... /

fi

60
D
806

Mensageiro ....... 1
II VIgIa,
.: ........
............
S~ryente

I
1

'

I

I

2.520,00
2.520,00
2 500,00
2 .400,00
2.400,00
2.400,00
2.310,00
2.310,00
2.200,00,
2.170,00
2.170,00
2.135,00
2.100,00
2.002,00
2.000,00
1.960,00
1.800,00
1.764,00
1.764,00
1.500,00
990,00
950,00
600,00
300,00
200,00
14-

I

I

!
I
I

I

I

I

-

I
I
(
I

I

I
I

I

I

I

'",

I

II

II
I

I

"O

I

:=

.tr.:I

j

o

I

I

I

776

r

I

I

1I 771

I

ti)

8
ol:'

l:>J

~
l:>J

I

...~

I

C3

H

I
-,

J

--

a>

I
I

I

TNM)
HPA)

)
)
)

!
J

II

)
)

I
j

r

)

I
I

I

TNM)

14

I

I

H.Re)

16

771· \

II

)
)

17

!
17

I

)
)
)
)
)
)
)
)
)

)

I

I . ·.. ·············1

II

)

16
17

17

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

I
l-

I

757

I
~
~

~

"'"
srruAçíio ANTERIOR'

Numero I
de
Séries Funcionais
funções

I

I

Referência
ou
Salário

CR$

I

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

SITUAÇÃO aOVA

I
.

I'

Número !I·
de
I .Séries Funcionais
funções \

Tabela
ou
parte

I\- ~
- f
-I -

I
13

1
I
1 (!eleion!sta
1 I l.elefonIsta
1 J Telefonista
10
1
7

1
5
3

I,

:relefon~sta

I

Telefon;sta.. . . . . ..
Telefonista

,

/

I Telefonista
I

reLefon~sta

! 'I'elefunísta

4:.743,00'
4.512,00
4.347,00
4.212,00
4.173,00
3.780.00 .
3.510,00
3.375,00
3 \360,00

-

)

_-

)
)
)
)
)
)
)
)

3

\ Telefonista ········1

16

I'

TNM )

6

\ Telefonista

15

I'

TNM )

39

, I

II

26

I
I Rei.'I(Exc. IVagos IPl'Ov.

Telefonista

I

I

I

I

I

I

II

I

19

-

I.
13

18

-

26

I

~

-

8.

-

Io'[j

I

I
I

,

,

I
I
<

~

~

17

i
I

39

I
II

§

-

<
1

HPA)

1I

;j
til

I~I
~

I

ERe)

:;r.-

I

I9
I
I

-

.

I

I

I I I
39

39

-

o

CR$

1

!

.

I

I/

I

3 I Zelador
1
Zelador
1
6

I
···········1
I Zelador
Administrador .... [
····1

I

,.1
1

I Zelador

1

I Zelador

1
1

'. i

I Zelador

5.954,00
. 5.850,00

\

···········1

1

l,zelador

1
1

f Zelador "

3
1

I Zelador
Zelador

:' I Zelador

30

II
I

I

-)
-)
)

)

-)

-)
-)
)

5.622,50
5.421,00

-)
-)

.

4.812,00

-)

..

4.580,00
4.455,00
4.266.00
. 4.212,00
4.170,00

3

21

3

8

!
,

···········1

3.780,00
3.038,00
2.400,00

20

8,I

II

I

I
'1

I

..

I

I

I

19

10

I .••.....••..•••••••

I

(

I

-}

r

f

--)

(

\.

"

(
(
(

-)
-)
-)

r

f

30

Il'

:l

I

18

I

9

I

I
I
17 I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

rIl

I

8

I

"'d

I

I
I

ot:I
~

~
~

o

Cl

~

O,

1

10 I

I

II

I

lI 18

~
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I

I Zelador
3 I Zelador

Administrador
ZeladOl·
1
Zelador
1 1 Zelador
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···1
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6.890.00
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"I

Zelador

1
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I

I
I
I
I

II
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ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO NlJ 46,511 - DE 21 DE JUI.HO
DE 1959
Incorpora, na Tabela
nica de Extranumcnmo-mensausta do Ministério
das Relações' Exteriores. a Tabela,
Numérica EspecwL de Extranumerário-mensalista da Secretaria de Estado do mesmo Ministério, e da
ü

outras prouiâêncuis,

O Presidente da República usando da
atribuição que ihe confere o art. 37,
item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica, incorporada, na forma
do anexo, na Tabela única de Extranumerário-mensalista do Ministério
das Relações Exteriores, a I'anela
Numérica Especial de Extranumel'áriomensalista da Secretaria de Estado
de mesmo Ministério.
Parágrafo único. O órgão de pessoal
do referido Mimstério fará, nas portarias dos servidores atingidos pelo

disposto neste artigo. apostíta decla,a
ratorra da nova' situação.
Art. 29 O preenchimento, no exercicio de 1959, das funções vagas decorrentes da alteração de que trata o
artigo lO? so poderá ser feito quando
houver saldo. na dotação orçamentaría
própria.
Art. 39 As admissões para qualquer
função. seja da serre funcional ou de
referência única dependerão de previa
habilitação em prova públíca e obedecerao ao disposto no art. 4Ç> da Lei
nv 3.483. de 8 de dezembro de 1958.
Art. 49 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Al't. 59 R.evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 21 de julho de
1959, 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco N egrão de Lim a.

MINISTÊRIO DAS RE LAÇÕES EXTERIORES
Tabela ünica de ExtranumeráTío-lJ:lensalista
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~
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-
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-
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SITUAÇÁ.O

SITUAçíio ANTERIOR

Número
de
funções

4

Séries Funoionais

I

ExC.' vagosl
/,
I

\ Ref

Aux. Administrativo I
Aux. Arímímstratívo.]I
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Médicos ........ i 19

1

--1

-

23

I

Ii

I ---:.
-

1

I

5
6
8

}

-50

-

TUM-PP
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TUM-PP

8

2

iI
.................... iI

,

TUM-PP
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I
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provisórias:

II

serão suprimidas à]

,\

sendo

j
I

a~ ~agas da~ refe-j
rencias superiores.
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-

I

Numero \
de

funções

I
,

Séries Funcionaís

I

.

Denhtia

i

I.

- ·
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I
I
-

I -

I

I

rUM·P?

.

rUM-ps

TUM-PS
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~
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~
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............ ;........ t . 14

6

..........................
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,DO PODER

DE(JR,E'IO N.o 46.512 - DE 21 DE'
JUr..Ho DE 1959
Altera o regulamento da Comissão de
Marinha Mercante, btuxaâo pelo
Decreto n» 7.83S, de 11' de setembro de 1941.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da. Oonstrtuicão e
considerando:
a)
que a Lei n,« 3..381, de 24 de
abrll de 1958, reconhece a necessidade
de reestruturação da Comissão de
Marinha Mercante, para cue possa
desincumbír-se da gestão dos recursos
do Fundo da. Marinha Mercante;
b)
que a referida Lei autoriza a
Comissão de Marinha Mercante, mediante aprovação do Ministro oa Viação e Obras Públicas, a contratar
pessoal e serviços necessários àquele
objetivo;
.
C) que os altos interêsses do País
exigem que a Comissão de Marinha
Mercante fique imediatamente em
condições de administrar o Fundo da
Marinha Mercante;
d) que o Decreto-lei n.s 7.550, de
14 de maio de 1945, faculta a revisão
do Regulamento da Comissão de Marinha Mereante, '
Decreta:
Art. 1." Até a reestruturação da
Comissão de Marinha Mercante, a. ser
reíta pelo Congresso Nacional nos
têrmos do Artigo 19 da Lei n,v ~. 3,81,
de 24 de abril de 1958, os serviços da
referida Comissão serão dístríbuídos
pelos órgãos abaixo, subordinados administrativamente ao Presidente da
Comissão de Marinha Mercante:
.
Gabinete do Presidente e Serl/iços
Auxiliares (Secretaria, Contabííidade
e E~tatisti,ca), previstos no Artigo 5.°
elo Decreto-lei n.s 3.100, de 7 de março

de 194L

Departam-ento Administrativo.
Departamento Econõmico.
Departamento de Engenharia.
Departamento de Navegação.
Departamento Financeiro
Art. 2<:> Os Chefes de Departamento serão nomeados em comissão'
por portaria do Ministro da Viação
e Obras Públicas, mediante proposta
do Presidente da Comissão de Marinha Mercante. correspondendo os res·'
pectívos cargos ao padrão CC-3.
Parágrafo único. Se o nomeado fôr
militar ou funcionário público, poderá
optar pelos vencimentos do pôsto ou
cargo que vinha exercendo, recebendo
neste caso uma gratificação de re-
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presentação arbitrada pelo Presidente
da República.
Art. 3.° E criado na Oomíssão de
Marinha Mercante o Grupo Coordenador, constituído dos Chefes de Departarnento, e presidido por um membro da Comissão, designado em rodíZlO pelo Presidente <la Comissão de
Marinha Mercante.
Aro. 4.° O Grupo Coordenador terá
como Secretário-executivo nato o
Chefe do Departamento Administrativo.
Art. 5." Compete ao Grupo ooordenador :
' .'
a)
estudar e propor à Comissão de
Marinha Mereante o Regimento Interno e a adoção de normas e rotinas de trabalho necessárias ao bom
andamento dos serviços administrativos da Comissão de Marinha Mercante;
b)
estudar e pTQ1JOr à Comissão
de Marinha Mercante a Tabela Numérica Ordinária do Pessoal a ser submetida às autoridades superiores;
c) instruir e dar parecer (;on-clusívo sõbre tôda a matéria referente
à aplicação dos recursos do Fundo da
Marinha Mercante e do produto da
Taxa de Renovação da Marinha Mercante, que fór submetida à Comissão
de Marinha Mercante; e,
d) instruir e dar parecer em outros assuntos, na forma cue o Regimento Interno estabelecer ou o Pre-sidente da Comissão de Marinha
Mercante determinar.
Art. 6.° Compete ao 'Presidente do
Grupo Coordenador i
'
a)
convocar e presidir as re-uniões
do Grulpo, nelas tomando parte sem
direito a voto; e,
b)
relatar nas reunióes da oomtssão de Marinha Mercante as matérias
que tiver-em sido aoreeíadas pelo
Grupo Coor-denador sob sua presidência.
Art. 7.° Compete ao Secretário do
Grupo Coordenador :
a)
encaminhar aos Departamentos
os processos e as matérias sôbre os
quais êles devam pronunciar-se;
b) constituir grupos de trabaího,
com elementos- tomados aos Departamentos aos quais o assunto interessar,
índicados pelos respectivos oneres,
para o estudo de matérias ou projetos especificas, nos têrmos que o Regimento Interno estabelecer ou o Presi-dente da Comissão de Marinha Mercante determinar;
c) propor ao Presidente do Grupo
Cool"denador a convocação de reuniões; e,
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d)
providenciar e proporcionar ao
Grupo Cooroenador os elementos e
servíços necessários ao desempenhe
das funções a êle atribuídas.
Art. 8. Haverá recurso administrativo obrígatório ao Miliistro da
Viação e Obras Públicas tõdas as vêzes que a decisão da Comissão de Marinha Mereante contrariar parecer
unânime -do Grupo Cool"Clenador.
Art. 9.0 As solicitações para aorovacão pelo Ministro da Viação e Obras
Públicas das aplicações dos recursos
do Fundo da Marinha Mercante serão
.obríga.tóriamente instruídas com o pareeer do Grupo Coordenador
Art. 10.
criado na Comissão de
Marinha Mercante um. Conselho C.()nsultivo integrado:
I - Por um representan te de ca.da.
um dos Ministérios:
a)
da Marinha;
b) do Trabalho, Indústria e Comércio;
c)
da Fazenda;
d) das Relações Exteriores.
Ir - Por um representante de cada
uma das seguintes categorias econômícas e profissionais:
a)
ernprêsas de navegação marrtíma, fluvial e lacustre;
b)
ernprêsas de construção e reparos navais;
c)
pessoal das empresas referidas
na alínea (la" dêste inciso;
d) usuários dos servícos de transporte por água.
~
Parágrafo único. Os membros elo
Conselho Consultivo serão nomeados
por decreto do Presidente da República, sendo os representantes dos Ministérios indicados pelos resoectívos
titulares e os demais escolhidos de
listas trÍiplices, organizadas pelas respectivas entidades de classe.
Art. 11-. Compete ao Conselho
Consultivo:
a)
estudar e dar parecer sôbre mat,érias que lhe forem submetidas. na
forma que o R.'egimento Interno estabelecer ou o Presidente da Comissão
de Marinha Mercante determinar; e.
b) propor a a-doção das orovídêndas cue juhtar convenientes para o
desenvolvimento da marinha rnercante e da indústria de construção e reparos navais e melhoria dos transportes sôbre água.
Art. 12. Para efeitos do Decretolei n.s 9.6"96. de 2 de setembro de
1946, são considerados de caráter militar os serviços prestados por militar
à Comissão de Marínha Mercante.
Art. 13. Dentro de 60 (sessenta)
dias a Comissão de Marinha Merca.n- .
0

e

te submeterá ao Ministro da Viação

e Obras Públicas:

a)
o - Regimento Interno, para sua
aprovaçâo: e,
,b) a· Tabela Numérica 'Jrdinária
do Pessoal. para encamínhamcn to à
aprovação do PJ'esidente da República.
. Art. 14. :i!:gte Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, mantidos os dispositivos que não o contrariarem do Regulamento da oomíssão de Marinha Mercante. baixado
pelo Decreto n. o 7.8308, de 11 de se-

tembro de UM!.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 1.959;

13Q,0 da Independência e 71. 0 da Re-

pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

JOTQe do Paço Mattoso Maia
Francisco Negrão de I ..i ma
Lúcio Meira
S. Paes de Almeida
Fernando Nóbrega

DECRETO N.!? 46.513 JULHO DE 1959

23

DE

DE

Declara sem efeito o Decreto número 46.401, de 10 de julho de 19;';9.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; TI. ? l, da Constituíçâo, .íeereta:
Art. 1. o Fica sem efeito o Decreto
n. 9 46.401, de 10 de julho de 1959.
que retífica : e altera o Decreto numero 38.673, de 27 de .janeiro de
1956, retificado pelo Decreto 33.966.
de 3 de abril de 1956, alterando a dotação numérica do Ministério da Fazenda.
Art. ~.!? Ítste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições m contrário.
Rio de Janeiro, em 23 ue jJ.1-ll10 de
1959: 138. Q da Independência e '71.Q
da República.
JUSCELINO

KUBITScHEK

S. Paes de Almeida
DECRETO N° 46.514 JULHO DE 1959

DE

23 DE

Torna sem efeito o Decreto número
46.~1~ de 14 de julho de 1959.

O Presidente da República usando
da atribuição que ihe confere o ar-
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nígo 87, item I' da Constituição Federal, decreta:
Art. f,9 Fica sem efeito o De?re\.o
n Çl 46.421, de 14 de julho de 19:>9.
.AIt. 29 ~te decreto entrará em
vigor na data de sua pubucaçao, J'evogadas as disposições em c<?ntranu.
. Rio de 'Janeiro, em 23 de Julho de
1959; 1389 da Independência e '719
da ReplHJUca.
JUSCELINO

KUBITSFHEK

Paes de Almeida

DECRETO

N9

46.515
DE

-'DE

1959

24

DE JULHO

'

outorga a Irmãos Maia S.A. concessão
para o aproveitamento pTc!gress~v.0
da energia hidráulica de ãois âesniueis existentes no rio Marreeas, no
distrito de Jaciaba, município, de
Prudentõpolis, Estado do Parana

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe co.nf~r~ o artígo
87, inciso I, da ConstltUlçao,. e nos
têrmos do artigo 150 do CÓdIgO de
Aguas, (Decreto n 9 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. li? f: outorgada a Irmâos Maia
S.A. concessão para o aprovettamento
progressivo da energia hídráulica de
dois desníveis existentes no no Ma~
rocas nó distrito de Jaciaba, no mumcípio' de Prudentópolis, Estado do p~
raná, respeitados os direitos de terceíros.
. .
§ 1Q Em portaria do MmIs!ro da
Agricultura, no ato da aprovaçao dos
projetos, ' s-erão .determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga. ~a
derívação e a potência d,~ etapa mieíal, bem como da subseqüente, à me~
dida que forem sendo, aprovados os
projetos correspondentes,
§ 2Q O aproveitamento
destina-se
ao uso exclusivo da concessionária que
não poderá ceder energia a terceiros,
mesmo a título gratuito, excluídas todavia, desta proibição, as vilas operáfias da concessionária, desde que seja
gratuito o fornecimento de energia
que lhes for feito.
, Art. 2Q A presente concessão fica
sujeita às dísposíções do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957. que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
'
Art. 3Q Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se a
-concessíonárte não satisfizer as seguintes condíções:
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I ' - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto do aproveitamento
hidroelétríco, observadas as normas
técnicas, relativas às instalações, estabelecidas em leis e regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da Agrícultura.
In - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Mmístérro da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura, ,executando-as
de acôrdo com os projetos aprovados
e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4° Findo o prazo da coneessão, todos os bens e instalações, que
no momento existirem em função exclusiva e permanente da produção de
energia elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão ao
Estado do Paraná.
§ 1Q A concessionária
poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que o
Estado do Paraná não se opõe à utílízaçâo dos bens objeto da reversão.
§ 2Q A concessionária deverá entrar
com o' pedido a que se refere
parágrafo anterior até seis (6) meses antes de findar o prazo de vígênciía da
concessão, entendendo-se, se o não fizer, que não pretende a renovação.
Art. 59 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1959,
1389 da Independência e 719 da Repú,..
blica.

°

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneghetti.
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DECRETO N.

Q

46.516 1959

DO PODER

DE

24

A uioriza estrangeira a adquirir. em
transferência de aforamento, fração ideal do domínio útil do terreno de acrescido de marinha que
menciona, no Distrito Federal.
O Presidente da República, usando

da. atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e

'tendo em 'vista o disposto no artigo
205, do Decreto-lei n. Q 9.76'0, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
. Artigo único. Fica Berta S:;:lajnferber, de nacionalidade letoniana,
autorizada a adquirir, em transferência de aforamento, a fração ideal de
0,U12128 (doze mil cento e vinte e
oito milionésimos) do domínio útil
do terreno de acrescido de marinha
situado na Avenida Rio Branco número 311 esquina da Avenida Presídente Wtison n . Q 113, no Distrito
Federal. conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o
n.9 291.653. de 1958.
Rio' de Janeiro, em 24 de [u'ho de
1959; 138. Q da Independência e. 71. 9
da República.
KUB1TSCHEK

S. Paes de Almeida

DECRETO N.o 46.51'7 DE JULHO DE

Rio de Janeiro, em 24 de julho de
138. Q da Independência e 71.1,'
da República.

1959;

DE JULHO DE

JUSCELINO

ExEcuTIvo

DE

24

1959

A utoriza estrangeira a adquirir, em
transferência, de aforamento, fração ideal do' domínio útil do terreno de marinha e 'de acrescidos que
menciona, situado no Distrito Federal.

JusCELINO

1$:UBITSCHEK

S. Paes de Almeida
DECRETO N.
.

Q

46.518 1959

O Presidente da República, usando

tendo em vísta o disposto no artigo
205, do Decreto-lei n,v 9.76ú, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Maria Antonietta Marani, de nacionalidade italiana, autorizada a adquirir, em
transferência de aforamento, a fração ideal de 0,0053 (cinqüenta e três
décimos' milésimos) do domínio útil
do terreno de marinha e de acrescidos de marinha, situado na Avenida
Augusto Severo n.v 306 (trezentos e
seis) antigo n. Çl 92 (noventa e dois),
no Distrito Federal, conforme processo protocolado no Ministério da
Fazenda. sob o n .v 283.918, de 1958.

Z4

Abre ao Ministério da Pazerula o
crédito especial de crs 7.@8.00{),O-o,
para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida no artigo 1.9'
da Lei n. <;I 3.404, de 12 de junho de
1958, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos têrmos do artigo 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1. Q Fica aberto ao Ministério-

da Fazenda, o crédito especial de ...
o-s 7 A08 .COO,OO (sete milhões, quatrocentos e oito mil cruzeiros) para
atender ao pagamento à Remington
Rand do Brasil S. A. (Casa Pratt),
por locação de máquinas "Powers" e.
serviços prestados nas Delegacias Regionais do Impôsto de Renda, nas cídades de São Paulo, Belo Horizonte;
Niterói, Curitiba e Pôrto Alegre, durante o exercício de 1955.
Art. 2. <;I. .í!:ste decreto entrará em'
vigor na data da sua publicação, revogadas, as disposições em contrário.
Rio' de Janeiro, em 24 de julho de
1959; 138 . da Independência e 71. Çl
da República.
ç

JUSCELINO

KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida

DECRETO N.Q 46.519 DE JULHO DE

da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e

DE

DE JULHO DE

DE

24

1959

Revoga o Decreto ns 10 067. de
23 de julho de 1942

O Presidente da República, usando-

da atribuição que lhe confere o artigo -87, n. Q I, da Constituição, de~

ereta:
Artigo úníco , Fica revogado o Decreto n. 9 10,067, de 23 de julho de
1942 que concedeu à Sociedade Co_o
mereíal Exportadora e Importadora
Limitada autorização para comprar
pedras preciosas.
Rio de Janeiro, em 24 de julho de
1959; 138. Q da· Independência e 71. ÇI'
da República.
JusCELINO

KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida

I
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DECRETO NQ 46.520 - EE 27 DE JULHO
tigo 87, inciso I, da Constituição, e
DE 1959
nos têrmos do art. 150 do Código de
Renova a declaração de utilidade pú-- Aguas, (Decreto nv 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
blica a que se refere o Decreto
Art. F ~ outorgada à Muxteldt,
n 9 30.779, de 24 de abril de 1952,
Marin & Oompanhia .concessão para
para fins de desapropriação, pelo
o aproveitamento da energia hidráuDepartamento Nacional de Obras
lica de uma queda existente no ríó
Contra as Sêcas, da área de terreno
Ligeiro,
distrito d-e Ibiaçá, município
situada no Municipio de Angicos.
de Sananduva, Estado do Rio Grande
Estado do Rio Grande do Norte.
do Sul, respeitados os direitos de terO Presidente da República usando
ceiros.
da atribuição que lhe confere o art. 87,
§ 1° Em portaria do Ministério da
inciso I, da Constituição, e nos têrmos
Agricultura, no ato da aprovação dos
do Decreto-lei nl) 3.365, de 21 de juprojetos serão determinadas a altura.
nho de 1941, modificado pela Lei núda queda a aproveitar, a descarga da
mero 2.786, de 21 de maio de 1956,
derivação e a potência.
decreta:
'
§ 2
O aproveitamento destina-seà produção, transmissão e distribuiArt. lI? Fica renovada a declaração
ção de energia elétrica para serviço
de utilidade pública a que se refere
público, de utilidade pública e para
o Decreto n Q 30.779. de 24 de abrü
de 1952, para fins de desapropriação. 'comércio de energia elétrica, no distrito de Ibiaçá, município de Sl'1nanpelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêe-<:!s, da área de terreno
du.va e na sede do município de Tacon. 27.984. ODO,OO m2 (vinte e sete mipcj ara, Estado do Rio Grande do Sul.
lhões novecentos e oitenta e quatro mil
Alt. 20 A presente concessão fica
metros quadrados), situada no Musujeita às disposições do Decreto nú-'
nicípio de Angicos, Estado do Rio
mero 41.019, de 26 de fevereiro deGrande do Norte, representada na
1957, que regulamenta 00 serviços de
planta que com êste baixa, devienergia elétrica.
damente rubricada pelo Diretor da
Art. 3° Caducará o presente título.
Divisão do Orçamento do Departaindependente de ato declaratório, se
mento de Administração dó Ministério
a concessionária não satisfazer as seda Viação e Obras Públicas, necessária.
guintes condições:
à construção do açude público "PaI - Submeter à aprovação do Mi-taxó", cujos projeto e orçamento fonistro da Agricultura, em três (3)
ram aprovados' pela Portaria n~ 902,
vias, dentro do prazo de um (1) ano.
de 15 de outubro de 1951, do referido
a contar da data da publicação dêste
Ministério.
-,
Decreto, o projeto do aproveitamento
Art. 2~ f:ste decreto entrará em
hidrelétrico, observadas as normas
vigor a partir da data de sua publitécnicas relativas às instalações es-·
cação, revogadas as disposições em
tabelecidas em Leis e Regulamentos.
contrário.
II - Assinar' o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinRio de Janeiro, 27 de julho de 1959;
ta (30) dias, contados da publícacão
138Q da Independência e 71Q da Repúdo despacho da aprovação da resblica.
pectiva minuta, pelo Ministro da
JUSCEI;INO KUBITSCHE:K
Agri cul tura.
Lúcio Meira.
In - Requerer à Divisão de Aguas..
do Departamento Nacional da Produ-·
cão Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
DECREI'O NQ 46.521 - DE 27 DE
certidão comprobatória, a averbaçãoJULHO DE 1959
do registro do referido contrato no
Outorga à Muxfeldt, Marin & ComTribunal de Contas, dentro de sessenpanhia concessão para o aproveitata (60) dias do registro.
mento de energia hidráulica de uma
IV Iniciar e concluir as obras.
queda existente no rio Ligeiro, disnos prazos que -forem marcados pelo
trito de Ibiaçâ, município de SaMinistro da Agricultura, executando-o
nanâuoa, Estado do Rio Grande
as de acôrdo com os projetos apro-·
do Sul.
vades e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
O Presidente da República· usando
Parágrafo único. Os prazos refe-·
da atribuição que lhe 'confere o arridos neste artigo .poderão ser pror-.
Q
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rogados por ato do Ministro da Agricultura;
Art. 4') AI; tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas. e
revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas.
Art. 59 Findo O prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função exclusiva e permanente da produção.
transmissão e distribuição da energia elétrica, referentes ao cproveítamento concedido, rev,erteI2.0 asa Estado do Rio Grande do Sul.
§ 11) A concessíonáría poderá requerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem à ser estipuladas.. desde que faça a prova de que
o Estado do Rio Grande do Sul não
S'~ opõe a utilização dos bens objetos
da reversão.
§ 21) A concessionária deverá en-·
trar com o pedido' a que se refere
o parágrafo anterior até seis (6) meses an tes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se, se
o não fizer, que- não pretenda e. renovação.
Art. 61) A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (3{) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas.
Art. 7Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1959,
1389 da Independência e 7P da. República.
JUSCELINO KUBITSCHER:

Mário Meneghetti '

DECRETO N9 46.522 -

DE

27

DE JULHO

DE 19~9

A.br6 ao Iâinistério da Saúde o crédito
especial de crs l'Ü.OOO.OOO,(){), para
ocorrer ao pagamento de equipamenio fornecido ao Hospital de
Psicopatas do Rio Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei n Q 3.4D4,
de i2 de junho de 1958, e tendo ouvido o Tribunal de Contas nos termos
do. artigo 93 do Regulamento Gel'ul de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério
da Saúde o crédito especial de crs
10. {)OO. C<)'O.OO <dez milhões de cruzeiros) , destinado a ocorrer ao pagamento
de equipamento fornecido ao Hos orcal
de Psicopltas do Rio Grande do Norte

(Processo M. S. nl) 11.932-57, anexo
ao Proc. M. F. n Q 240.158-57) .
Art. 29 O' crédito de que trata o
art. lQ dêste decreto será registrado
pc
Tribunal de Contas e automàticamente distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 3<> O presente decreto entrará
em vigor na da ta de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
:Ri(, de Janeiro, 27 de julho de 1959,
1380 da Independência e 71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.·

Mário Pinotti.
S. Paes de Almeida.

DECRETO Nº. 46,523 DE JULHO DE 1959

DE

27

Retifica a Tabela de Pessoal do Instituto N aciotuü de Pesquisas da
Amazônia, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 19,
§ lc.>, da Lei nl? 1.765, de 18 de dezembro de 1952, decreta:
Art. 1Q Fica retificada, na rorma
po anexo, a Tabela de Pessoal do
Instituto Nacional de Pesquisas. da
Amazônia (1, N .P . A. ), na parte referente às funções isoladas que men-

ciona.
Parágrafo único. As funções acres"
cidas à Tabela, de que trata êste artigo continuam preenchidas, em caráter provisório, pelos servidores constantes da relação nominal anexa.
Art. 2Q A retificação a que se
refere êste Decreto prevalecerá a partir da vigência do Decreto n Q 40.975,
de 15 de fevereiro de 1957, publicado
no Diário Oficial de 18 de fevereiro
de 1957.
Art. 39 As despesas com a exe ..
cução dêste Decreto. serão atendidas
pelas dotações próprias do orçamento
do Instituto Nacional de Pesq11Ísas
da Amazônia.
Art. 49 l1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 51? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de julho de
1959, 138Çl da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

CyrilZo Junior.

III -

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA'
TABELA DO PESSOAL

- SITUAÇÃO

ANTERIOR

I
I

Número I
de
Séríes Funcionais
Funções

Salário

I
I

I

1

I

I

1

crs

II

1

II
1I

'

I

Escrevente - dactí·

-

I

1

I Porteiro

Guarda. . . . . . . . . . .

I Servente
I Trabalhador
!

I

I

A.u x i l i a r Admi- I
!
nístratívo
,I 2.5SQ,üD I

.6

19

6.080,00 I

Assistente de Act- iI
ministração ..... I 4.310,00

lógraro

12

I

1

I

\

I

11 -

I
I

-

6
6

I

Artífice

I

Assistente de Ad-I
ministração
1

I
Assistente de Ad- i

i

ministração .... '
2

AU,xil~.al',

nístratívo

20
29
27

--

t

I

24

-

19

-

1

' Porteiro

I
I

-

1.58'Ü-,CO

20

--

1.310,QO

12

Servente

18

--

19

I
Trabalhador ...... j

17

--

1.200,00 \

I

I

II

--I

"

I
I

,.-

. 20

)

I

I
I

,I

·1

I

II

Guarda

I

II

-- I

6

1.580/;0

i,

I

Escrevente - dactí-]
Iógrato ........ - .1

!

--

Adlm-!

I

i

I Excds.J Vagos I Provs.

Isoladas
5

I

I

Funções

,

'

Ref.

I

i 1.440,00 I
I·

Séries Funcionais

\

I

II Assistente
de Ad- \
ministração ..... :

Número
de
Funções

---

I

6

2

I
EXCctS./ Vagos Provs.

I
I

i Artífice ··.··· .. ···1 1.580,00 I

-I

\

I

5

6

SITUAÇÃO .NOVA

--

I- I
I I

I

~

H

o

rn

- g,
'"d

g

l.'1

:;.;J

t:z:j
;.q
t'3

o

d

tj'
~

o

-I

-- I -I
I

I

---I

~

~
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DEORETO NQ 46.524. ....:....
JULHO DE 1959

DE

27- DE

DECRETO NI' 46.525 -

27

DE

DE

JULHO DE 1959

Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a derivar para o reseruaiorio
Billings as àquas do rio CapivaríMonos.

Amplia a zona de fornecimento da
Companhia Paulista de Fôrça e

O Presidente da RepÜblica usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstdtuíçâo, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Govêrno
do Estado de São Paulo a derivar para
o reservatório Bíllíngs as águas do
rio oapívarí-Monos, no Estado de Sáo
Paulo.
§ 1Q Por ocasião da aprovação do
projeto, serão fixadas pelo Ministério
da Agricultura, as características da
derivação.
_
§ 29 A referida derivação destinase :1 compensar a diminuição de energia gerada na Usina Cubatão, pela
retirada de mais 5,5 mstseg'. de ágU70,
do reservatório de Guarapiranga para
a melhoria do sistema de abastecimento dágua à cidade de São Paulo.
Art. 2 9 A presente autorização fica
sujeita às disposições do Decreto numero 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3° Caducará a presente autorízaçâo, independente de ato declaratório, se o concessíonárto não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Ag-ricultura, dentro do prazo de cento e
oitenta (80) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
rI - Inicial' e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministério da Agricultura.
'
Parágrafo único. Os prazos a que se
refere êste artigo poderão ser prorrogados pelo Ministério da Agricultura.
Att. 49 Torna sem efeito o Decreto
n" 7.052, de 3 de abril de 1941 que
outorgou ao Govêrno do Estado de São
Paulo concessão para o aproveitamento de energia hidráulica' de um trecho
do rio Oapívarí .
Art. 59 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 6<:1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 1959,
1389 da Independência e 719 da República.

O Presidente da RepúbUca usando
da atribuição 'que lhe confere o artigo 87, íncíso I, da Constituição, e
n06 têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto ns 24.643, de 10 de
julho de 1934);
Considerando que pela Resolução
ns 1.609, de 20 de janeiro de 1959,
o Conselho Nacional de Aguas e
Energia Eléteíca aprovou Q transferência para a "Companhia Paulista
de Fôrça e Luz" dos bens e instalações que constituem o acervo dos serviços de eletricidade a cargo da Prefeitura Municipal de Oapivari, Estado
de São Paulo, decreta:
Art. 19 Fica ampliada. a zona de
fo mecímen to , de energia elétrica da
Oompanhía 'Paulista de Fôrça e Luz
com a inclusão na mesma do município de Capi varí, EGtado de São

JuscELrno KUBITSCHEk

M ária M eneghetti

Luz.

P,,1uJo.

.

Art. 2° 4-8 brif.as para fornecimento de energia elétrica serã-o as vigen tes na zona de concessão da Companhia Paulista de Fôrça e Luz.
Art. 31) O presente Decreto entra
em vigor na. date. de sua publicação.
Art. t1.. ~ Revogam-se as disposições
em contrário.
4

-

Rio de. Janeiro, 27 de julho de 1959,
138(1 da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK..

Mario Meneghetti.

DECRETO N,o 45.526 - DE 27 DE
JULH-o DE 1959
Declara de utilidade pública ar área«
de terras destinadas às instalações
da usina, a bacia de acumutacão e
obras de proteção da bacia do aproveitamento hidrelétrico de Ribeirão
do Sarzeâo; no Distrito de Sarzeâo,
Município de Beiim, no Estado
Mineis Gerais, cuja concessão foi outorgada ao Sr. unmteto Magnavaca
em Decreto n.o 34,652, de 18 de novembro de 1953 e autoriza a promover a desapropriação das mesmas.

de

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

87~
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inciso I, daOonstituição. e tendo em
vista o disposto no Decrete-lei número 3.365, de 21· de junho de 1941, e o
requerido pelo interessado, decreta:

Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrúrio ,
.
Rio de, Janeiro, 27 de julho de 1959;
138.° da Independência e 71.° da Repúb!ica.

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública as áreas de terras necesJUSCELINO KUBITSCHEK
sárias às instalações da usina, oacia
de acumulação e obras de proteção da
Mario Meneçheti».
b a c i a da hidrelétrica de Sarzedo
cúnstantes das plantas aprovadas pelo
Ministro da Agricultura e anexas ao
processo D. Ag. 193-59 abaixo relacioDECRETO NQ 46.527
DE 27 DE
nadas:
JULHO DE 1959
1 - Area de 19.910 m2 (dezenove
mil novecentos e dez metros quadraüeeoincula da concessão para distrí-.
dos) de propriedade atribuída a Dr.
buir energia elétrica no distrito de
Jasé Ferreira Passos, loealizada no
Santa Clara, município de POTMunicípio de Betim.
'
ciúncula, Estado do Rio de Janeiro
os bens e instalações que constituem
2 - .Area de 135.987 m2 (cento e
o acêrvo pertencente ao primitivo
trinta e seis mil novecentos e oitenta
concessionário.
.
,e sete metros quadrados) de propriedade atribuída a Dr. Jesé Ferreira
Passos, localizada no Município de
o Presidente da República, usando
Betim.
da atribuição que lhe conf-ere o ar3 - Area de 1.988 m2 (um mil no- , tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei ns 7.062, de
vecentos e oitenta e oito metros qua'1,2 de nov-embro de 1944;
drados) de proprledads atrtbuída a
D. Ana Amados Cireíra, lo caliza d 2', no
Considerando que pela Resolução
Município .de Betím .
n- 1. 639 a medida. foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de :
4 ~ Area de 443 m2 (quatrocentos
Aguas e Energia Elétrica, cl.ecreta:
e quarenta e três metros quadrados)
de propriedade atribuída ao 8r. Joa'Art. l Q Ficam desvinculados, nos
quim Augusto Passos, localizada no
têrmos do art. 63 do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
Município de BetL'TI.
1/957, da concessão para, distribuir
5 - Área de 443 m2 (quatrocentos e
energia elétrica no distrito de Santa
quarenta e três metros quadrados) de
Clara, município de Porcíúncula, Espropriedade atribuída ao 81'. Tancretado do' Rio de Janeiro, 06 bens e
do Augusto PasSos, localizada no Muinstalações que constituem o acêrvo
. nícínío de Betim.
pertencente a. Manoel Sebastião Costa
antigo concessionário por fôrça do
6 - Area de 22.945 m2 (vinte e dois
manifesto registrado na Divisão de
mil novecentos e quarenta. e cinco meAguas, do Departamento Nacional 00
tros quadrados) de propriedade atriProdução Mineral do Ministério da.
buída aos herdeiros de Dímas MoreiAgrícultura e cuja concessão foi transra, localizada no Município de Betim.
ferida pelo Decreto n Q 43.95,4, de 3 de
Art. 2.° Fica autorizado o SI. Ham~u1ho de 1958, à Emprêsa Flumíneruse
1eto Magnavaca a promover a desade Energia Elétrica S. A.
pro orracâo das referidas áreas de terArt. 2Q ltste Decreto entra emra. na forma da legislação vigente.
vigor na data de sua publicação.'
Art. 3.° Nos têrmos do art. 1& do
Art. 3 Revogam-se as disposições
Decreto-lei n.O 3.365, de 21 de [unho
em con trárío .
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, a desaRio de Janeiro, 27 de julho de 1959,
.propriaçâo das áreas de terra cons- '13S Q da Independência € 71Q da República.
tantes dêste Decreto, é declarada de
caráter urgente,

-

Q

Art. 4.° O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneçhetti,
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DECRETO N.o 46.528 JULHO DE

Transfere

sem

DE

29

DE

1959

aumento de despesa

junção da Tabela tnuca de Extra-

numeráriõ Mensalista do Ministério da Agricultura, para idêntica
tabela do Ministério da Fazenda.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. ítem I, ... da Q,onstituicão decreta:
- .
Art. 1.0 Fica transferida com a respectiva ocupante Solange Mesquita
de Carvalho, uma função de Escl'evente Dactilógrafo, referência 22, -da
Tabela trnica de Extranumerá.'·io
Mensalista - Parte Permanente do
Mínísteric da Agricultura, para id-êntica tabela e parte do Ministério da
Fazenda.
Art. 2.° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, em 29· de julho
de 1959; 1:38.° da Independência e
"11.0 da República.
JUSCELIN o KUBITSCI-Il!K.

S. Paes de Almeida.
Mário Meneqhetti,

DECRETO N9 46.529 - DE 30 DI'.:
JULHO DE 1959
.ttbre ao Poder Judiciário - Tribunal
Federal de Recursos o crédito
especial de cr$ 7.277. 091,5Ü' (sete
milhões, duzentos e setenta e sete
mil, noventa e um cruzeiros e cinqiienta centavos) para o fim que
especifica.

O Presidente da República usando
da. autorizacão contida na Lei número 3.5&1), de' 10 de julho de 1959, e
tendo ouvido o Tribunal de Comas,
nos têrmos do art. 93, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 E' aberto ao poder Judiciário - Tribunal Federal de Recur60S o crédito especial de
.
Cr$ 7.277,091,50 (sete milhões, duzentos e setenta e sete mil, noventa
e um cruzeiros e cinqüenta centavos) ,
para. atender ao pagamento, no corrente exercício, a partir de 19· de janeiro, das despesas decorrentes do
abono nrovisôrío de 3Ü% (trinta por
cento), concedido aos servidores ria
Secretaria do mesmo I'ribunal, de
aeôrd« com a decisão proferida pelo

Tribun8J Pleno, em sessão de 2 de
fevereiro de 1959.
Art. 29 Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
'
em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de julho de
195-9, 138\l da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUSITSCHEH:.

S. Paes de Almeida.
Armanao Falcão.

DECRETO NQ 46,530 JULHO DE 1959

DE

30

DE

Altera, sem aumento de despesa, o
Quadro do Pessoal da Caixa EconÔ"mica Federal do Rio Grande do
Sul, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item r, da Constituição, de-

creta:

Art; 19 Fica alterado, na forma do
anexo, o Quadro de Pessoal da Caixa
Econômica Í"ederal do Rio Grande do
Sul (O. E. F. RS.), aprovado pelo
Decreto n 9 39.433, de· 20 de junho
de 19&6.
Art. 2Çl O provimento dos cargos
provísóríos da classe E da carreira

de Escriturário da Parte Permanente
do referido Quadro será feito à medida que vagarem e forem suprimidos os cargos da classe H, da C2,rreíra de Datilografo-escriturário, da
Parte .Suplementar, não podendo o
total de cargos providos da carreira
de Escriturário ser superior a 119.
§ 19 Os cargas provisórios serão
suprimidos na m-esma proporção em
que forem sendo providos os cargos das classes superiores.
Art. 39 O provimento .do cargo
isolado, de provimento efetivo, de
Dentista, padrão M, da Parte Permanente fica condícíonado à vacância e. supressão do cargo ele mesma
denominaçã.o, padrão 0, integrante da
Parte Suplementar.
Art. 49 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçàó.
Art. 5Çl Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeü'o, em 30 de julho ele
1959, 138t:' da Independêncía e 71Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

S. Paes de. Almeida.
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DEORETO N;9 46.531
JULHO DE 1959

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DE

30

D;

Autoriza a Réc1.e Ferroviária Federal
S. Ao a criar uma subszauirui aestiiuuia a construir e operar 'Um
sistema nacional de armazéns gerais, jriçoriticos e sitos.

o presidente da H.epública usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I, da oonstttutcco !"ederal, e tendo em VIsta o disposto
no artigo 5. 9 da Li n.v 3.115, de 16
de março de 1S57, decreta:
Art. 1 .9 Fíca aRMe Ferroviaria
Federal S. A. autorizada a criar a
subsidiária a que se refere o art. 30,
parágrafo único, da Lei n. <;I 3.115. de
16 de março de 1957. destinada a
construir e operar um sistema nacional de armagéns gerais, frigorrfí cos
e silos. visando a' regularizar o escoamento da produção.

vada pelo Conselho Nacional de Aguas
e EnergIa Elétrica, pela Resolução número 1 439, de 27 de março de 1958
e em execução pela Centrais Elétricas
de Minas Gerais S. A .• o montante
de C1';>' 600.000. oon,oo (seiscentos rniIhões de cruzeiros).
Art. 2(1 Fica o Banco Nacional do
Deseuvolvímento Econômico (BNDE).
C0m'J agente da União, autorizado a
subscrever ações da Centrais p.~letri
cas de Minas Gerais S. A. (CEMIG),
110 limite indicado no artigo anterior,
podendo nessa subscrrçãn ser absorvido O adiantamento à Centrais Elétricas de Minas Gera.is S. A. de ors ",
25D. 000.000,00 (duzentos e cinqüenta
milhões 'de cruzeiros), já autorizado
em 25 de novembro de 1958, à conta
dos TInesr.nos recursos.

Art. 3\l O Ministro da Fazenda ex-'
pedirá ao Banco do Brasil S. A . O!

atos complementares à execução do
presente decreto, mediante transferência, 2 ordem do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, e para o
Art.; 2. Q O presente decreto entrafim específico a que se refere ( arrá em vigor na data de sua publicatigo 19 do presente decreto, da imção, revogadas as disposições em conportância de Cr$ 350.000. ODG.OO (tretrário.
zentos e cinqüenta milhões 'de cruzeiros), à conta do Fundo Federal de
Rio de Janeiro, 30 de julho de
1959; 138Q da Independência e 71~ ,.la Eletrificação.
República.
Parágrafo único. A en trega dos recursos referidos neste artigo será feita
JUSCELINO KUEITSCHEK
em parcelas semestrais, iguais e consecutivas, a partir do segundo semesAmaral Peixoto
tre de 1959 e sem prejuízo da entrega,
na época. prevista, do restante do adiantamento mencionado no procr-sso
protocolocado no Ministério da Fazenda sob n'? 77.818-53.
DECRETO N9 46.532
DE 30 DE
JULHO DE 1959
Art. 4':' O plano de aplícacâo dos
cursos decorrentes da tomada de ações
Autoriza o Banco Nacional do Desen- , de que trata êste artigo, será acertado entre o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico
a
tornar
volvimento Econômico e a Oentrais
acôes da Centrais Elétricas de MiElctricas de Minas Gerais S. A.
'nas Gerais S. A., à conta do ~~m
de Federal de Eletrificação.
Art. 5Q O presente decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
o Presidente da República, usando
Art. G(l Revogar.n-se as disposições
da atribuição que lhe confere o arem contrário.
tigo 37. 1, da Constituição, e tendo em
vista o artigo 79 da Lei nv 2.944, de
Rio de Janeiro, em 30 de julho 'de
B de novembro de 1956, decreta:
1959; ISS'? da Independência e 7lQ da
República.
Art . 1e. Dos recursos integrantes do
. JUSCELINO KUBITSCHEK.
Fundo Federal de Eletrificação. criado pela Lei nv 2.308, de 31 de agôsto
S. Paes de Almeida.
de 19l.i4,· ficam vinculados à construção da Usina de Três Marias. já aproMário Meneghetti

re-
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DEcRETO NI? 4.,6.533
JULHO

DE

DE

31

DE

.1959

Abre ao Ministério 00 Stuuie o cré~
dito esoecial de Cr$ 14. (JOO. ()O{),OO,
âestinaâo à cobertura do déficit da
Santa Casa de
Misericórdia
de
Santos, Estailo de São Paulo.

o

Presiden te .da República usando

da autorização contida na Leí nú-,
mero 3.554,' de 29 de abril de 1959,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas nos têrmos do artigo 93 do Re-

gulamento Geral de
, Pública, decreta:

Contabiiida:de

Art. 1Q Fica aberto ao Ministério
da Saúde o crédito especial de
,Cr$ 14.000.000,Oi) (quatorze milhões
de cruzeiros), destinado à cobertura.
do âeticit, no exercício 'de 1958, da
~santa Casa, de Misericórdia de Santos. Estado de São Paulo.
Art. 29 O presente decreto entra.rá ~m vigor
data de sua publíeacao.
Árt. 39 Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
,.
Rio de Janeiro em 31 de julho de
J,959; 13'81? da Independência e 71 I? da

na

~epública.

JUSCELINO

KUBITSCHEK .

S. Paes de Almeida.
Mário Pinotti.

DEDRETO N9 46 . 5~34 - DE 3'1 DE
J"ULHO' DE 1'9513
Autoriza o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico a
tomar
ações a« Centrais Elétricas do Rio
das Contas S. A ., à conta do Fumdo Eeâeml de Eletrijicação.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo S7, número I, da constituição, e tendo em vista o artigo 71? da
Lei nl? ,2.9'44, de 8 de novembro de
'H!56, decreta:
Art. 1~ Dos recursos integrantes
do Fundo Federal de Eletrificação
criado pela Lei nl? 2.308 de 3( d~
agôsto de 1'954, fica vinculado para
aplicação no projeto de aproveitamento hidrelétrico de Funil no Rio
. das Contas, Estado da Bahia, o montante de crs ô4(). 000.000,00 (seiscentos e quarenta milhões de cruzeiros) .

Art. 2° Fica o 'Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE)
como agente da União, autorizado a
aríquírtr ou subscrever ações no capital social da Centrais Eletricas do
Rio das Contas S.A. (CERO) , até
o limite e à conta dos recursos indicados no artigo anterior.
Parágrafo único. O plano de integralização das ações ou a aplicação dos recursos decorrentes da compra de ações, de que trata êste artigo, exclusivamente no projer.o da
'usina do Funil, aprovado pelo Banco
Nacional do Desenvolvimento F.conÔmico. será acertado entre êsse mesmo Banco e a Centrais Elétricas do
Rio das Contas.
Art. 3Çl O Ministro da Fazenda
expedirá ao Banco do Brasil S. A. e
ao Banco Nacional do Desenvolvimenta Econômico os atos complementares à execução do presente decreto, autorizando a transferência, à
ordem do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, do montante
previsto no artigo 19 dêste decreto.
à canta dos recursos do Fundo F-e':'
deral de Eletrificação, e para o fim
específico, como condição prévia à
subscrição ou compra de ações do
capital da Centrais Elétricas do Rio
das contas.
Art. 4(> O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. p9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro em 31 de julho de
1959; 138° da Independência e 711 Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.
Mário

DECRETO

M eneahetti .

N9 46.535
DE JULHO DE

-

D~~

31

1959

Destaca, pura a Base Aérea de Belém, uma Seção de A viões do
2/10 9 Gp.Av.

O Presiden te da' República, .rsando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstíturçào e
tendo' em vista o que estace.ece o
'art. 24 do Decreto-lei nv 9 889 de 16
de setembro de 1946, decreta:
Art. ,19 E' destacada uma Seção
de Aviões do 2/W,? Gp.Av., ficando
sediada na Base Aérea de Belcm.
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Art. 29 A mencíonada Seçáo terá
como missão realizar o serviço de
Busca e Salvamento na Area de
Busca e Salvamento de Belém.
Art. 39 ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e·
vogadas as disposições em contrano.
Rio de Janeiro, em 31 de ,iulho de
H159; lS8 9 da ~ndependência e 7l lJ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco

de Melo.

DECRETO NÇI 46. 536
JULHO DE 1959

D~

31

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 37, item 1. da Constituição, decreta:
Art. lQ -As alíneas 'ta" e /leI' do
artigo 29 do Regulamento de Uniformes para os Militares da Aeronáutica <RUMAER), aprovado pelo Decreto nO 41.660. de 7 de junho de
1957. passam a ter a seguinte redatão:
"Art. 29 •.•...•..•..•..••....•••.••
a) oficiais,
subofícíaís e sargentos - fora das Organizações
militares;
...•••••••••..••....•.•••••.•

à entrada e
saída _das Organizações em que
servirem, desde que não acarrete
qualquer prejuízo
ou ínconveníente para o serviço, a critério dos
respectivos Comandantes".

c) sargentos

Art. 29 O presente decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições eI1]. contrá-.
rio.
Rio de J:meiro, em 31 de - julho de
1959; 138'i da Independência e 71Q da
República.

.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Melo.

N9

46.537 1959

DE

31

DE

JULHO DE

Declara de utilidade pública para
desapropriação, terrenos necessários
à amouação da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Bartm»
cena (M.G.)
'O Presidente da República. usando da atribuição que .Ihe confere o
artigo 87 item I. da Constituição
Federal e de acôrdo com o Decretolei nv 3.3€5, de 21 de junho de 1941
e Lei n 9 2,7<86, de 21 de maio de
lS5ti, decreta:

DE

Altera a redação das alíneas Ira" e
"c" do .art . 29 do Regulamento de
Uniformes para os Militares da
Aeronáutica (RUMAER).

b)

DEJORETO

Art. 19 São declarados de utilidade pública, para desapropriação,
os terrenos, inclusive benfeitorias nêles existentes, com a área total aproximada de 11.255,00 m2, adjacentes
à Escola Preparatória de Cadetes do
Ar, em Barbacena, Estado de Minas
Gerais, de propriedade de Dona Marata Luzia dos Santos Antunes ou
seus herdeiros ou suce-isores, tudo
conforme consta do processo proto. colado na Díretoría de Engenharia
daquele Ministério, sob - nO 4.985·57,
no qual se encontra a planta dos terrenos.

Art. 29 Na forma do artigo 15 do
Decreto-lei n9 3.3'6'5, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei número
~. 7&6 àe 21 de maio de 19-5ii, é declarada de urgência a presente desaproprtação, para efeito de imediata imissão de posse dos terrenos,
ficando o Ministério da Aeronáutica
autorizado a promover a eretívaçâo
da mesma de acórdo com o artigo
10 do citado Decreto-lei, correndo
as despesas à conta da seus recursos
orçamentários próprios ou de outros
fie que dispuser.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de julho de
1959; 1389 da Independência e 719 da
Replibl1ca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Francisco de Melo.
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DECRETO NQ 46.538, -

31

DE

, 233

DE JULHO DE

1959

Aprova tabela de pessoal pago à conta de dotação especifica, 'sujeito à t.egislJação Trabalhista, para suprir as necessidades dos Núcleos Coloniais
ele Rio Bonito, Pio XII e Gurguéia, mantidos velo Instituto Nacional de
Imutraçtio e Colonização e resultantes do 1 Encontro dos Btspo« do
Nordeste.
O Presidente da República,
No uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Consti-

tuíção, e

Considerando a. criação dos Núcleos Coloniais Rio Bonito, Pio Xli e
Gurguéia, através dos Decretos ns. 43.367, de 3-5-58, 44.769, de 3-10-58 e
42'.219, de 15-1-59, em decorrência do Encontro dos Bispos do Nordeste;

Considerando que os mencionados Núcleos não poderão cumprir as suas
finalidades sem o pessoal necessárío à execução das suas tarefas, decreta:
AIt. 1Q Ficam aprovadas as anexas tabelas de emprego de pessoal pago
à conta de dotação específica, 'sujeito à legislação trabalhista, sem nenhum
vínculo com a administração, dentro dos recursos próprios de cada um dos
Núcleos.
Art. 2Q 1!:ste decreto entrarã em vigor na data da sua publicação, revogadas as 'disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de julho de 1959; 1381? da Independência e 7ll?
da República.
JUSCELmo . KUEITSCHEK

Mario 1I'l.eneghetti.

lNST1TUTO lL-\CIONAI, DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇAO
'1'f,B~LA . DE EMPRÊllO DE PESSOAL DO NÚCLEO COLONIAL

I
1

Número I

Salário

FUNÇÃO

1

I

I

ors

1

1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1

I
I Contínuo
I Aux. Motorista

·1
·····1
··1

Aux. Tratol'j.sca
Aux. Mecânico
1
I Trabalhadores
I
I Tratorista
I
I Vigia
: .. I
I Servente
I
I Motoristas
·1
I AlL"{. de Campo
I
I Aux. Almoxarífe
·.·1
I Praticante-Escritório
.1
I Mecânico
.:
I
1 Capataz
I
1 Almoxaríte
I
I Escreventes-:Qatilógrafos I
I Aux , de Administração .1
1 Assistentes
de Adminis- [
I tração
.;
I
1 I Auxiliar de Engenheiro . I
1 1 Agrônomo assistente .... l
!
I
I

1

I
I

3.000,00

1

3.000,00
3.0GO,OO
3.. 000,00
3.000,00
15.000,00
3.500,00

3.000,00 I
'3.000,00 I
. 3.500,00 I
3.500,00 1
3.500,00 I
4.000,00 I
5.000,00 I
5.000,00 I
5.200,00 I
5.500,00 I
5.500,00 I
6.000,00 I
6.000,00 I
6 500,00 I

3.500,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
10.400,00

I
I

6.500,00
12.000,00

»,

6.500,00
12.000,00
13.000,00

CEARÁ

I
I DESPESAS
1-,--------------I Mensal I Anual
l
I
I
I
crs
I
Cr$
I

3.000,00

3.000,00

PIO XII -

I

I

1

I

I
1

I
1

1

I

3.500,00 I

5.500,CO

5.500,00
6.000,00
12.000,00
6.500,00

I
I
I
I
I
I
I

1

I
I
1

I
1

13.000,00 I

I

36.000,00
36.000,00 '
36.000,00
36.000,00
180.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
96.0nO,00
60.000,00
60.000,00
121.800,00
66.000,00
66.000,Oa
72.000,00
144.000,00
73.000,00

78.000,00
144.000,00
156.000,00
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DO PODER

ExECUTIVO
I

As funções de Agrónomc, Assistente e Auxiliar de Engenheiro sao
prívatívas de portadores de diplomas de escolas oficiais ou a elas equiparadas, devidamente registrados nas competentes Repartições Federais de
Ensino
O candidato a tunçao de Auxiliar de Engenheiro antes da admissão
dever <i apresentar carteira profissional de técnico' de grau médio, expedida
por Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura (CREA) , referentes aos cursos de técnico em Edificações, de Pontes e Estradas ou de Agrimensura.
INSTITUTu NACIO:i"AL DE !MIGRAÇAO E COLONIZAÇAO
TABELA

iJi.

ZMP1U:r,O

DE

PESSOAL

no

,-I

Número I

FUNÇAO

Salário

I
\

I
I

I

I

1 I Contínuo
I
1 I Aux. Motorista
··.1
1 I Aux. Tratorista
~
1 I Aux. Mecânico
,.
1
5 - I Trabalhadores
·1
1 l Tratorista -. .
.
1 I Vigia . .
1 I Servente
,
2 I Motoristas . .
.
,. .
1 I Aux. de Campo
1 I Aux. Almoxarífe
2 I Praticante-Escritório . . I
,1 I Mecânico
I
1 I Capataz . .
I
I I Almoxarife
,
/
2
Escreventes-Dattlógrafos I
1
Aux. de Administração '/
1 I Assistentes de Admmis-]
I tração
.. ············1
1 I Auxiliar de Engenheiro ·1
1 I Agrônomo assistente .... I

I

I

1

I

I

I
I
I

DESPESAS

l
I
l

Mensal

I-----~---

I

I
,

COLONIAL

PERNAIVIBUCO

RIO BONITO

I
I

NÚCLEO

crs

(

I

II

3.000,00
3.000,00 I
3.000,00 \
3.000,00 I
3.000,00 I
3.500,00 I
3.500,00 I
3.500,00 I
4.000,00 I
5.000,00 I
5.000,00 1
5 .200,00
5.500,00
5.500,00 I
6.000,00 I
6.000,00 I
6.500,00 \
,i

I

Anual

,

Cl'S
3:000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
10 400,00
5.500,00
5,500.00
6.000,00
12.000,00
6.500,00

I

I
I
I
I
I
\

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I

I

I

6.500,00 I
12.000,00 I
13.000,00 I

6.500,00 I
12000,00 I
13.000,00 I

I

I

,

crs
36.000,00
36.000,00
-36.000,00
36.000,00
180.000,00
42.000,00
42.000,00
42 ..000,00
96.000•.00
60.000,00
60.000,00
124 800,00
66.000,00
66.000,00
72.000,00
144.000,00
78.000,00

78.000,00
144.000,00
156.000,00

I

As funções de Agrônomo,
Assistente e Auxiliar de Engenheiro sao
prívacívas de portadores de diplomas de escolas oficiais ou a elas equiparadas, devidamente registrados nas competentes Repartições Federais de
EnsIr,o.
.
O candidato a tunçao oe Auxiliar de Engenheiro antes da admissão
deverá apresentãr carteira proflssíonal de técnico de grau medío, expedida
por Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura (CREA) , referentes aos cursos de técnico em Edificaçóes, de Pontes e Estradas ou de Agrímensura ,
.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL

DF~

235

IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO

TA13E:LA DE EMPRÊ:GO DE PESSOf.T, DO NÚCLEO COLONIAL GURGuÉiA -

I

DE S P E S- As

I
Número I _

Salário

FUNÇAO

Mensal

I
I
1

1
I

I

I
I Contínuo

!

I Aux.
Aux.

Motorista
Tratortsta
1 I Aux. Mecânico
5

-1
1
I
2
1
1

-I

,

.

····1

Trabalhadores .. ·
Tratorista

I Vigia

'.I'

1

'

I Servente
I Motoristas

I

·1
·1

I Aux. de Campo

,

I Aux. AJmoxarife
, .
2 I Praticante-Escritório
1
1

I

I
I
2 I
1 I
1
I

Mecânico

1

Capataz

I

Almoxarife .,

,',.

Escreventes-Datilógrafos ,[
Auxiliar de AdministraI ção
,
.

1

I Assistente de

1
1

II

A

PIAuí

I
I

Agronomo assistente , ....

I

Anual

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000.00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000.00
3.500,00
3.500,00 I
3.500,00
3.500,00. I
3.500,00
3.500,00
4.000,00
8.000,00
5-.000,00 I
5.000,00 I
5.000,00 I
5.000,00
10.400,00
5.200,00
5.500,00 , 5.500,00 1
5.500,00 ,
5.500,00
6,000,00
6.000.00
6.000,00
12.000,00 i

36.000,00
-36.000,00
36.000,00
36.000,00
180.000,00
42.000,00
42,000.00
42.000,00
96.000,00
60.000,00
60.000,00
124.800,00
66.000,00
66.JOO,OO
72.000,00
144.000,00

I

78.000,00

I

I

I

I

I

I

6.500,00 I

Admínistra-]

3;~~i~1: .d~' E~g~~h~i~~' '. '.1

I

6.500,00
12.000,00
13.000,00

,

6.500,00

I

6.500,00 I
12,000,001
13.000,00 I
(

I
I

I

78.000,00
144.000,00
156.000,00

I - - - - - - - -I- - - - - - - - ' - - - - - -

As funções de Agrõnomo Assistente e Auxiliar de Engenheiro são privativas de portadores de diplomas de escolas oficiais ou a elas equiparadas,
devidamente registrados nas competentes Repartições Federais de Ensino.
O candidato à função de Auxiliai' de Engenheiro antes da admissão
deverá apresentar carteira profissional de técnico de grau médio. expedida
por Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura (CREA). referentes
aos curso de técnico em Ediiicações, de Pontes e Estradas ou de
Agrimensura.
'DECRETO N° 46.539 DE AGÔSTO DE 1959

DE

1

Abre ao Tribunal de Contas o crédito especial de Cl'S 25.078.320,00,
para o fim que menciona.

o

Presidente da República usando

nos

têrmos do art. 93, do Regula-

da autorização contida no art. 49 da
Lei n 9 3.587, de 18 de julho de 1959,
e já ouvido o Tribunal de Contas

mento Geral de

Contabilidade Pú-

"blica, decreta:
Art; 1Q Fica aberto, ao Tribunal de

Contas, o crédito especial de
.
Cr$ 25,078.320,00 (vinte e cinco mi-:
lliões, setenta e oito mil, trezentos
e vinte -cruzeiros), destinado ao pa-

"gamento do abono provisório correspondente a 30% dos respectivos padrões, referências e símbolos de
vencimentos. salários e funções, aos
servidores ela Secretaria e servícos
Auxiliares do mesmo Tribunal, ~ a
partir de 1 9 de janeiro até 31 de
dezembro de 1859, nos têrmos do disposto na Lei, uI? 3.531, de 19 de janeiro de 1959.

Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.'
Rio de Janeiro. 1 de agôsto de
1.959; 1329 da Independência e 71'"
da República,
JUSC~LINO KUB!TSCHEK

-S. Paes de Almeida

ATOS
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DECRETO N(> 46.540 DE

DE

3

DO .PODER ExECUTIVO

DE AGÔSTO

1959

Autoriza o funcionamento
do curso
de odontologia da Faculdade de
Farmácia e Odontologia de São
- José dos Campos.

. O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe - atribui o artigo 87, inciso I, da COnstituição, decreta:
Artigo único. ~ concedida auto-ri'zação para o funcionamento do curso
DECRETO N'J .::·6.5'11 Altera o Decreto n~'

ss. 363,

de odontologia da Faculdade de Farmácia e Odontologia de São. José
dos Campos, mantida pelo G<lvêrno
do Estado de São Paulo, e situada na
cidade de são José dos Campos, Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 3 de agôsto .de 1959;
138Q da Independência e 71 Q da República.
JUSCELINO KUBI']]SCHEK

CloVi.s Salgado
DE

3' DE AGÓSTO DE 1959

de 29 de janeiro de 1959

O Presidente da República, DO uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I. da Constituição, decreta:
,
Art. 1'" Ficam excluídas das restrições do parágrafr, único do art. 9~
do Decreto nv 45.363, doe 29 de janeiro de 1959, as despesas à conta das dotacões orçamentárias abaixo especificadas, até os totais indicados:
ANEXO 4
Ministério da Edl.l..:;.açãc:· e Cultura
09.04.02 - Divisão do Orçamento
Verba 2. 0.00 - t'ransterêncías
Consignação 2.1. Ou - Auxüios e Subvenções
Suoconsignação 2.1. 01 - Auxtios
3) Entidad-es Autárquicas
1) Universidade do Brasil
4.14 -

Cr$
Despesas com o fornecimento de alimentação preparada,
realíz ada pela Adrrunistraçâo
: .....•............
16 - Dr~p~rtaIr..ento Nacional de Educação
. Despesas Ordinárias
Verba 1. 0.00 - Custeio
Consignação 1.6.00 - Encargos Diversos
Subcon.':iignação 1.6.17 - Servlços de Assistência Social
3) Manutenção de restaurantes destmados a estudantes, inclusive obras, equipamen tDS. instalações e assistência
social a estudante", no Distrito Federal e nas diversas
Unidades da F-ederação.
07) Distrttc Federal
Restaurante Central dos Eüuàantes
'roLa!

> •• : •••••••••••••••••

5.070. OOO~OO

35.160.000,00
40 . 230 . 000,00

Art. 2Çl O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicaça0.
Art. 3 Q Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de agôsto de 1959; 1389 da Independência e 71Çl
da República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado
S. Paes de Almeida

Atos
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DECRETO N. Q 4ô. 542 -

DE

3

DE AGÔ3TO DE

1959

Retifica a retaçno de subscrito; es (J. que se refere o artigo 2. 0, do Decreto
número 45.041, ae 10 e dezembro de 1958.
õ

o Presidente da República, usando das atríbuíçôes que" lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituíçãc Federal, e tendo em vista o disposto
no artigo 53 dos Estatutos Sociais da Rêce Ferroviária Federal S. A.,
aprovados pelo Decreto n. Q 42.381. de 30 de setembro de 1957, decreta:
Art. 1.9 Fica retificada a relação de Estados e Municípios subscritores do aumento de capital da Rêde Ferroviária Federal S. A., decorrente da incorporação de 10 % (dez por cento) da arrecadação, no exercíciode 1957, do írnpôsto único sôbre combustíveis e Iubrífícantes líquidos
e gasosos (artigo 7. ç da Lei n. Q 2.975, de 27 de novembro de 1956), relação anexa ao Decreto 11 9 45. N1, de 10 de dezembro de 1958.. e que é
substituída pela que acompanha o presente Decreto.
Art. 2, o
blicação.

O presente Decreto entra em vigor na data de sua pu-

Rio de Janeiro, em 3 de agôsto de 1959;

138. Q da Independência e

71. Q da. República
JUSCELINO KUBITSCHEK

Ernani

DECRETO N9 46.543 AGÔSTO DE

DE

4

DE

DECRETO NQ 46.544

1959

Reconhece a Confederação Nacional
. dos
Trabalhadores
em Emprêsas
de Crésiitc,

o Presidente - da República, atendendo ao que lhe expôs o Ministro
de Estado dos Negócios do Trabalho,
Indústria e Comércio, e, usando da
atribuição que lhe confere o art. 537,
~ 3Q, da, Consolidacão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei número 5.452, de 1 de maio de 1943, dec:!"eta:
Artigo único. Fie? reconhecida a
O:-:nfecleracão Nacional dos Trabalhadores
Emprêsas de Credito,
com sede na Capital da República,
corno entidade sindical de grau superior, coordenadora d08 i nterêsses
profissionais dos trabalhadores nas
.emprêsas de crédito em todo o terrttório nacional, na conformidade do
regime instituído nela Consondação
das Leis do Trabalho,
Rio de Janeiro, 4 de agôsto de
1~59; 1389 da Independência e 71Q
ria República.

em

JUSCELINo

KUBITSCHEK.

Fernando

. Tóbrega.

Amaral Peixoto

I\G6STO DE

DE

5 DE

1959

sôbre a execuçõo dos serviços
no Instituto de Pesquisas Rcâouiá-:

Dispõe

rias (1PR) , do Conselho Nacional
.de Pesquisas, e dá outras prooiâên-

çias.

o Presidente da República.cusando
da atríbuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q O tnstituto de P~sqU!S2-S
PuOdoviárifts UPR), do Conselno Nacional de Pesquisas, poderá organizar
grupos de trabalho para a execução

de serviços técnicos ou científicos,
constituídos. por servidores públicos
civís, autárquicos e militares, ou pesBOM de recorihecide competência estranhas ao serviço público.
Art. 2Q OS grupos de trabalho 00rão in tegrados, no máximo, por seis
membros.
Art. 3 Q Aos membros dos grupos
de trabalho será atribuído um tetoti
de presença correspondente a Cr$
1. 000,00 (mil cruzeiros) por reunião,
até o máximo de 15 (quinze) '1len-

sais.

.

Art. 4 Q 015 serviços administrativos
do IPR. poderão ser executados pelo
regime de- retribuição mediante' Te-
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cíbo, até que &e~Q' aprovada a res';pectiv:9. Tabela de Pessoal.
Art. 5'-' ÊSte D~creto entrará em
vieor na data de sua publicação.
Art. 6 v 'Revogam-se as disposições
em contrário.
R10 de Janeiro, em 5 de agôsto de
HlS9, 1380 da Independência e 710;> da
República.
JUSCELINO

KUI3ITSCHEk

Armando FoJ,cão
Ernani do Amaral Peixoto

DECRETO

N~

4().544-A 1959

DE

5

DE

Inclui nas disposições do art. li? tio
Decreto n 9 30.955, de 7 de junho de
1~52, junções exercidas na Comissão Executiva de Armazens e Silos.

O Pl'esid~nte da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, Inciso l, da Constituição, decreta:
Art. li? São incluídas nas disposições do artigo li? do Decreto ni? 30.955,
de 7 de junho de 1952, a,s funções de
direção e de orientação técnica da
Comissão Executiva de Armazéns e
Silos, qua.ndo· exercidas por oficiais
das três Fôrças Armadas.
Art. 20 O presente Decreto é con.síderado em vigor a partir de 1ç de
junho de 1959.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
.

Rio de .raneíro, 5 de agêsto de 195-9;'
133':"' da Independência e 719 da Re-

pública.

46.545,
DE AGÔSTO DE 1959
N.O

Símbolo FG-2

1
do.
1
ção
1

- Chefe do Instituto GovernaMacedo Soares (IGMS).
- Chefe da Divisão de IntegraSocial (D.r.S.).
- Chefe da Divisão' de Saúde

DE

.

1 - Chefe da Divisão de Psicologia e oríentação (DPO).
1 -- Chefe da Divisão de Educacão CD.E.).
. 1 - Chefe da Divisão de Administração (D. A . ) .
2 - Assessor do. Diretor.

Símbolo FG-S
Chefe do Instituto Padre Severíano (LP. S.) .
1 - Chefe do Instituto ooracão de
Maria (LO.M.).
"
1
Chefe da Escola-Granja.

1 -

(E.G.) .

1 -

Chefe da Seção de Contrôle

(S.ct.) .

Chefe da Seção de Psicodiag(8. PsdJ .
1 - Chefe da Seção de Psicope- .
dagogía e Psicoterapia C8.P. P.). '
1 - Ohefe da Seção de Orientação
Profissional CSOP).
1 - Chefe da Seção de Ensino
(S. E.).
1 - Chefe da Seção de Estatística
1 -

ncstíco

(S.E.).

2 1 -

Assistente de Diretor.
Chefe das Casas-Lar

(C.L.).

Símbolo FG-4

1 - Chefe da Biblioteca (B.).
1 - Ohefe da Seção de Pessoal
<S.P. ).
1 - Chefe da Se-ção de Material
6

Inclui junções gratificadas no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. e dá outras providências.

o

(S.A.M.) :

KUBITSCHEK.

Jorge Leite.
Henrique Lott.
Francisco de Melo.

DECRETO

rimes, as funções gratificadas, abaixo'
discriminadas, com os respectivos
símbolos, que integrarão a lotação do
Serviço de Assistência a Menores

(D.S.).

AGÔSTO DE

JUSCELINO

EXECUTIVO

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

(S.M.).
1 - Chefe da Seção de Comunica-

ções e Arquivo (SCA).

Símbolo FG-5
1 -

Chefe da Garagem (G. ) .
Símbolo FG-7

1 - Chefe da Portaria do' Hospital Central CP.-H.C.).

tigo ' 87, n.s : I, da Constituição, decreta:
Art. 2.° As atuais funções gratifiArt. 1.0 Ficam incluídas, no Mícadas de Chefe do Hospital Central,
nístérío da Justiça e Negócios Inte- . símbolo FG-2. de Secretário do Di-

I
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retor, símbolo FG-5, e de Chefe da
Seçâo de Serviços Auxiliares, simbolo
FG-7, ficam classificadas, respectivamente, nos símbolos FG-3; FG-4 e

F(i-5.

.

Art. 3.° A despesa resultante dêste
decreto correrá à conta da 'dotação

'orçamentária própria.
Art. 4.° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de - agõsto
oe 1959, 138.° da Independência e
71.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

DE AGÔSTO DE

DE

1959

o Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam reclassifícadas, na
forma abaixo discriminada, as seguintes funções gratificadas do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda que integram a lotação dos
órgãos indicados:
Geral

da

Fazenda

Símbolo FG-2

2. Procurador- Assistente do
curador-Geral, Símbolo FG-3.

Pro-

Símbolo FG-4

1. Chefe

da Seção
tiva, símbolo FG-5.

JUSCEL!NO

S.

~aes

KUBITSCHEK

de Almeida.
DE

6

DE

Concede à sociedade anônima Bates
Valve Bag Corporatioti oi Brazil
autorização para continuar a [umcionar na RepúblicaL
'

6

Altera símbolos de junções aratiticadas do Ministério da Fazenda.

Procuradoria
Nacional.

. Art. 2.0 A despesa resultante dêste
decreto correrá por conta dos recursos orçamentários próprios.
Art. 3.° 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em ,6 de agôsto de
1959; 138Q da Independência, e 71Q da.
República.
'

DEORETO N,» 46.547
AGÔSTO DE 1959

Arrnatiâo FaZcão.
DECRETO N\l 46. 54G

239

Administra-

Procuradoria da Fazenda Nacional
no Dístríto Federal.
Símbolo FG-4

1. Chefe da Seção Administrativa,
símbolo F'G-5.
.
1. Chefe da Seção da Dívida Ativa,
símbolo FG-5.
Procuradoria da Fazenda Nacional
em Sãc Paulo.
Símbolo FG-2

1. Procurador-Chefe, símbolo FG-3.

o

Presidente da República; usando

da. atribuição. que lhe confere o ar-

tigo 87, .ínciso I. da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.l\ 2.627,
de 26 de setembro de 1910, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Bates Valve Bag
Corporatíon of Brazil, com sede na
cidade de Wilmington, Condado de
New Castle, Estado de Delaware, Estados Unidos da América. autorizada
r. funcionar na República peles Deeretos ns , IB.405, de 25 de setembro
.de ,1928; 7.391, de 12 de junho de
1941; 13.745 de 26 de outubro de
1943; 22.283, de 16 de dezembro de
194:): 29.629, de 1 de junho de 1951:
34.014, de' 1 de outubro de 1953:
38.319, de 19 de dezembro de 1955; e
42.982, de 3 de janeiro de 1958. autorização para continuar a funcionar
.no Pais, com a alteração do Certificado de Incorporação que apresentou, em virtude do aumento do capital autorizada de sua Matriz, de
U S$ 2,500. 00O. 00 (dois milhões e quinhentos mil dólares) parar
.
US$ 3,000.000-.00 (três milhões de dó-.
lares), na conformidade da Lei Gera!
das Sociedades Anônimas do Estado
de Delaware, bem como, em decorrência, com o aumento, também, do
capital destinado às suas operações
.
comerciais no Brasil de
o-s 97.208.300.00 (noventa e sete
milhões, duzentos e oito mil e tre- ,
.
zentos cruzeiros) para
Cr$ 211.357.880,00 (duzentos e onze
milhões, trezentos e cinqüenta e sete
mil. oitocentos e oitenta cruzeiros),

240
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por meio da transferência de

refô~ço

econômico da conta "Casa Matría'
e de íncorporcçâo de máquinas e
equipamentos, consoante deliberação
tomada e aprovada em reunião da
Diretoria, realizada a 17 de março
de 1959, mediante as cláusulas que
acompanham o precitado Decreto número 29.629, de 1 de junho de 1951.
assinadas pelo Ministro úe Estado dos
Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, obrigando-se a mesma Soci~
dade a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sõbre o objeto da
presente autorização.
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1959;
138-.° da Independência; e 71.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO NC? 46.548 AGÔSTO DE 1959
Concede

seauros

à

Companhia

DE

7

DE

Brasília

de

Gerais autorização para
funcionar e aprova os seus Estatutos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item l, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica autorizada a funcionar,
em operações de seguros e resseguros
dos ramos elementares, a que se refere o art. <lD, nl? 1, "do Decreto-lei
n Q '2.063, de 7 de março de 1940, a
Companhia Brasília de Seg'uros Gerais, com sede nesta Capital, representada por seu incorporador e constituída por E;scritura Pública de 24
de janeiro do corrente ano, lavrada
no 11Q Tabelião da Capital do Estado
de São Paulo, re-ratirícadas pelas de
5 de fevel'eiro e 13 de abril do ano
em curso, bem como aprovar os Estatutos adotados pelos subscritores do
seu capital.
Art. 29 A Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos
vigentes, ou que venham a vigorar,
sõbre o objeto da autorização a que
alude o presente Decreto.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1959:
1389 da Independência e 71\! da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernanào Nóbrega.

DECRETO NC? 46.549 AGÕSTO DE 1959

DE

7

DE

Concede à Companhia Pararuiense de
Seguros Gerais auiorizaçao para
tuncionar e aprova os seus Esta-

tutos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
.
Art. 19 Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos elementares, a que
se refere o art. 40, nv 1, do Decretolei n'~ ::1.063, de 7 de março de 194G, ,
a Companhia Paranaense de Seguros Gerars, com sede em Curitiba;
Capital do Estado do Paraná, representada por seu Incorporador e constítuída por Escritura Pública de 28
de janeiro do corrente ano, lavrada
no nv Tabelião da Capital do Estado
de São Paulo, re-ratificadas pelas de
5 de fevereiro e 13 de abril do ano
em curso, bem como aprovar os Estatutos adotados . pêlos subscritores
do seu capital.
Art. 2() A Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôore o objeto da autorização a que alude o presente decreto.
Rio. de Janeiro, 7 de agósto de
1959. 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernasuio Nóbrega.
;)EC:i~ETO

W,l 46.550 I'E 1959

D:S -j D:;' flGÔSTO

Concede à Sociedade Navegação e Representações Sulnorte Lida. autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.

o Presidente da República, usando
ra atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrrnos do Decreto-lei nl? 2.784, de 20
de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Sociedade Navegação e Representações
Sulnorte Ltda .. com sede nesta cidade
do Rio de Janeiro, autorização para
funcionar como ernprêsa de navegação
de cabotagem, com o capital de Cr$
1.000.000,00 (hum. milhão de cruzei-

Aros

rcs) , dividido em 100 (cem) cotas de
valor unitário de ors 10 000,00 (dez
mil cruzeiros), distribuído entre 4
(quatro) cotistas, cídadàos brasileiros
natos. conforme contrato social firmado a 20 de maio de 19'59. obrigando-se mesma sociedade a cumprir íntegraíments as leis e regulamentos em
'ligar. ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 7 de agõsto de 1959,
12'39 da Independência e 71Q da República.
JJJSCELINO KUBITSCHECK.

Fernanào Nóbrega.

DEORETO N. (I 413,551
AGÔSTO DE 1959

DE

241
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7

DE

Inclui funções gtatijicadas no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar,
tígo 87, nv. I, da oonstítuicâo, decretà:

DECRETO NQ. 4B. 552
,

AGÔSTO DE

Símbolo FG-S

1 - Chefe da Turma de Organizaçào «r.o.: .
1 - Chefe da Turma de Métodos
de Trabalho (T.M.)

Art. 2°. A despesa com a execucão
dêste decreto correrá à conta da dotação orçamentáría própria.
Art. 3Çl. :f:ste decreto entrará em
vigor na data de SU2" publicação.
" Art. 49. Revogam-se as disposições
em. contrário.
Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1959;
1389 . da Independência e 7l Q • da Re-'
pública .
JUSCl':I..INO

KTJBI!SCRSK

Fernando Nóbrega

7

DE

Abre ao Ministério das Relacóes (I:xteriores _o credito especial de
.
Cr$ 5" 000. o·JtO.,no, para o fim que
especifica.

o Presidente da República, usando
da autorização contida no artigo 19.
da Lei nO. 3.450 de l) de novembro de
19-5-8, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos têrmos de artigo 93 do
Regulamento Geral de contabnídade
pública, decreta:
Art. 1. Q Fica aberto ao Ministério
das Relações" ExteriOft'S o crédito es':'
pecial de Cr$ E.{)Q.(}.{)0,G,OO (cinco mííhões de cruzeiros) para atender as
despesas decorrentes da visita. ao
Brasil do Presidente da República do
Paraguai.
Art. 2Q. ttste decreto entrará em
vigor na data' de SU:3. publicação.

Art,. 3Q • Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de agôstc de Hl59,
138(\. da Independência e 71'? da República.
JUSCELINO

Art. 1Q. Ficam ínclúídas, no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, as funções grat.jficadas _ abaixo
relacionadas, com os respectivos simbolos, que integrarão a lotacão da
Seção de Organização do Depar tamenta de Admínlstracâo:

DE

1959

KUBITSCHEK

li oràcio Láj ei

S. Paes de Almeuia

DECRETO N.o 46.553
AGÔSTO DE 1959

DE

10

DE

Alteia o Regulamento baixado com o
Decreto n» 41. 096, de 7 de março
de 1957.

O Preside ite da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item i, da Constituição, de-

ereta:

Art. 1.0 O
1.° do art. 3.0 do Reg:lJamento baixad- pelo Decreto número 41.096. :te 7 de marco de 1957,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1.0 O Comando Geral é exercido por um Gener&l de Brigada
da. ativa JU Coronel, também da
ativa do' Exército e com o curso
de Estado Maior, como Comandante, e um Estado Maior, como
seu auxiliar".
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Art. 2.J O presente decreto entra
em vigor na dat r de sua pubücacào,
revogadas as r'i.;;posições em contràrío ,
Rio de Janeiro. em 10 de agôsto de
1959; 138.0 da mdependência e 71. Q da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Falcão.
Henrique Lott;

4.~.

554 ~ DE 10
'Ia DE 1959

DE AGÔS~

o Presidente da República usando
da autorização contida na Lei número 3.587, de 18 de julho de Hl 9,
e tendo ouvido o Tríbunal de Contas,
nos têrmos do' art. 38 do Regulalm~n
to Geral de Contabilidade Pública,
-decreta:
Art. 1Q e aberto 8,Q Poder .Judiciário - Superior Tribunal Militar - o
crédito especial de 'Cr$ '9.314.B56,00
(nove milhões, trezentos e quatorze
mil, oitocentos e cinqüenta e seis cru, zcíros) , para atender ao pagamento,
no corrente exercício, a partir d8 1 de
janeiro, das despesas decorr~ntes do
abono provisório de 3{)% (trínta por
cento), concedido aos servidores da
Secret:?,ria e dos serviços auxiliares elo
mesmo Tríbunal, nos têrrnos do disposto na Lei nv 3.531, ele 19 de janeiro
de 1[}59.

Art. 21? O presente decreto entrará
'em vigor na data de sua publicaçâo .
Art. 39 ,Revogam-se as disposições
em contrârío , I
Rio de Janeiro, -10 de agôsto de
1959, .138 9 da Independência e 7lÇl da
República.
KUBiTSCHEK

Armando Falcáo
S. Paes de Almeida

NO'

4G,55-5 -

DE

10

DE- AGÔS-

TO DE 1959

ExcZui das disposições do parágrafo
único do art. 9<'> do Decreto n q 45.253,
de 29 de janeiro ,de 19-59, despesa que
menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituiç<io J:!~e
dera! e atendendo ao que consta da
>

Abre ao Poder Juâicuirio, Superior
Tribunal Militar, o crédito especial
de CrS 9,314.85,6,')0 (nDve mühôes
trezentos e quatorze mil oitocentos
e cinqüenta e seis cruzeiros), 'jJQ.ra
o fim que espec:jica.

JUSCELINO

DECR]:"TO

Exposição de Motivos n Q 108-5.77, (~l?
de. 24 de julho de 19'59, do Mmistério

--- ,
DECRETO NQ

ExECUTIVO

das

1~.c1ações

EAteriol'es, decreta:

Art . lÇl ,Fica excluída das dlspcsícões do parágrafo único do art. gl? do

Decreto n 9 45.3::3. de 29 de janeiro de
19~9, a despesa referente à terminar ' o
da ponte sôhre o Rio Grande e outros
gastos da Oomíssão Mjsta Fer~'oviirh
Brasileiro-Boliviana relacionados com
o mesmo assunto, até o limite de
ors 123.000.000.0'0, por conta do Oredito Especial a ser aberto pelo Ministério das Relações Exteriores.
Art. 2° ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçáo. revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de'
1959, 12:&9 da Independência e 71o da.
República,
JUSC8LINO

Armando
S.

Paes

KUBITSCHEK,

raicao :
de Almeida.

DECRETO N. Q 4:6.556 DE AGÔSTO DE 1959

DE

11

Abre, pelo Ministério ela Açricutiura,
o crédito especial àe
,
.
Cr$ 5.00ú.GO'O,OO, para auxiliar a
realizacão da Festa da Uva e ela
Exposição' Agro-Industrial, em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul.

à Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.452,' de 6 de novembro de
1959, e tendo consultado o Tribunal
de Contas e ouvido o Ministério da
Fazenda, nos têrznos do art. 93 do
Reg"ulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1. () E' aberto, pelo Mínlstérío
da Acricultura o crédito especial de
o-s 5.000 _000,00 tcinco milhões de
cruzeiros), destinado à Comissão da

•

Aros

DO PODER, EXECUTIVO

Festa da Uva, de oexías do Sul, no
Estado do Rio Grande do Sul. para
auxiliar a realização da Festa da
Uva e da Exposiçã-o Agro-rndustrtal,

em 1953, naquela cidade.

Art. 2, Q. I!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3. Çl Revogam-se as disposições
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Art. 2, Q f;ste Decreto en trará em
vigor na data de 'sua publícaçào, re~
vogadas as dísposiçôes em contrário.'
. Rio de Janeiro, em 11 de agôsto
de 1959; 138. Q da Independência e
71. 9 da Repúblíca.
.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Armando Ftúcâo

em contrário.

Rio de Janeiro. em 11 de agôsto
de 1959; 13"8. 9 da Independência e
71.!? da República._
,

JUSCELINO K"UB1TSCHEK

Pces de Almeuta

DECRETO N. Çl 46.557 DE AGÓSTO DE 1959

DF

. ereta:

11

Art. i. C?

do

O Presidente da Repúblic·:t. usando
da atribuíçáo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos termos do artigo 16 do Decretolei n 9 9 .121, de 3 de abril de 1946,
decreta:
.
Art. 1. <) Fica extinto o Consulado
honorárío do Brasil, em .Letíeía, 00lômbia,
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro," em 11 de agõsto
de 1959; 138, ':' da Independência e
71. '? da República.
KUBITSCHEK

Armando Falcão

DBCRETO N.

f,l

46.553 -

DE

11

DE AGÔSTO DE 1959

Cria o' Consulado Privativo do Brasil,
em Leticia, Colômbia.

o

Presidente da República, usando
atríuuíção que lhe conteve o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos· do artigo 16 do Decreto-

~h

lei n. ç 9.121, de 3 de abri] de 1946,
decreta:
Art. 1.
Fica criado o Consulado
Privativo do Brasil, em Letícía, Colômbia ..
ç

11

o Presidente da República, usando
da at- inuíçâo que Ih> coniere !J artigo 87, inciso I, da Constituição, de-

Extingue o Consultuio honorãrio
Brasil, em Leticia, Colômbia.

JUSCELINO

DE

Cria uma. Embaixada tio Brasil
na Federação da Malaia

Mário Meneghetti
S.

DECRETO. ·N. o 46.559 'DE AGÔSTO DE 1959

Fica criada uma blubai-

xada do Brasil na Pederacâo da Ma-

laia, com sede na capital daquele
país.
Art. 2. 9 Este decreto entrará em
vi!;ur na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 11 de agõsto
de 1959;
138.9 da tndependêncía e
71. 9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Armando Falcão

DECRE1"'ü N. 9 46.560 DE AGÔSTO DE 1959

DE

11

Altera o Decretá n.!? 26.335,
de 1949

o Presidente da Repúb.ica, usando
ela atribuícâo que lhe confere o ãrtigo 8'7, número r, da Constituição c
tendo em vista o disposto no o.rtigo
3" do Decreto n. '? 45 A{]:D. de 6 de fevereíro de 1959, decreta:
Art. 1. Q O artigo 2 '? do Decreto
n ~ 26.335, de 9 de fevereiro de 1949,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2. 9 No cálculo da re-·
muneração dos funcionários da
carreira de Diplomata em gôzo
õ.~ licença especial, a representaçào será correspondente a 50 %
da pxada para o respectivo pôsto . .
Art. 2. <;I . n:ste Decreto tem vigor
a partir da vígência do Decreto número 45,400, de
6 de fevereiro de

A~S
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contrário.

as
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disposições

em

Rio de Janeiro, em- 11 de agôsto
de 1359; 138. Q da Independência. e
71. Q da República.
JuscELmo KUBITSCP."F'K

Fazenda sob o número 357.449, de
1958.
Rio de Janeiro, -em 11 de agôsto
de 1959; 138. Q da Independência e
71. Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHJ~K
S.

Armando Falcão

Paes de Almeida.

DECRETO N. 9 46.563 DE AGÓSTO DE 1959

DECRETO N. Q 46.561
DE AGÓSTO DE 19'59 .

DE

11

Revoga o Decreto n, Q 29.358, de
13 de março de 1951

o Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o 3:1'tigo 87, número I, da Constituição;
decreta:
Artigo único. Fica revogado o decreto n. Q 29.358. de 13 de março de
1951, que concedeu a H. stern autorização para comprar pedras preciosas.
Rio de Janeiro, em 11 de agôsto
de 1959; 138.«? da Independência e
71. (> da República. ,
JUSCELmo KUBITSCHEK
S.

Paes de Almeuia

DECRETO N.t.l 46.562
DE AGÕSTO DE 1959

Di':

11

Autoriza estrangeiro a adquirir. em
transferência de aforamento, o do'mínio útil da fração ideal do terreno de marinha que menciona, situado no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que- lhe confere o artigo 87, n.v r, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo
211"5 do Decreto-lei n .v 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica samuel Alfred
Bennett, norte-americano, autorizado
a. adquirir, em transferência de aforamento, a fração ideal de 6.5 % (seis e meio por cento) - do terreno
de marinha situado na Avenida
Atlântica n.v 1.SlJ,u, antigo n.v 426,
110 Distrito
Federal, conforme processo protocolado no Ministério da

DE

11

Autorizo. a Comissão do Vale do São
Francisco a aceitar a doação do
terreno onde deverá ser construído um campo de pouso, no munícipio de Monte Azul, no Estado de
Minas Gerais, e a instituição tie
servidão.
.

o

Presidente da República, usando
umouícão 1ue lhe confere o ;']'tigo 87. item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1. Q Fica autorizada a Comissão do Vale . do São Francisco,
criada pela Lei TI. Q 541. de 15 de dezembro de 1948. a aceitar a doação,
sem ônus de qualquer espécie para a
União, do terreno de propriedade
de Joe1 Fernandes dos Anjos, de
210.(}O{l m2 (duzentos e dez mil metros quadrados) de área. medindo
1.400 m (mil e quatrocentos metros
de comprimento por 15{) fi (cento e
cinquenta metros) de largura, e confrontando em tódas as direções com
os terrenos de propriedade do mesmo Joe1 Fernandes dos Anjos. tudo
situado no município de Monte l1zul,
TIO Estado de Minas Gerais, destinando-se o terreno a ser doado à construcáo de um campo de pouso e a
aceitar. igualmente, a instituição; a
titulo gratuito. de servidão de passagem sôbre o imóvel de propriedade
dó doador.
Art. 2. Q Fica designado o Engenheiro Heráclito da Cunha Ortiga,
Chefe do 2. Q Distrito da Comissão
do Vale ç10 São Francisco para, como
representante da União. aceitar a
referida doação e a mstituíção de
servidâo, assinando a respectiva esd3

critura.

.

Art 3. Q O presente Decreto entrará em vigor na data de sua pu:·,jic:-J,çf.io. revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de agôsto
de 1959; 138 I? da Independência e
71. Q da República.
JUSCELINO KUBITSCH)-;K

krmando Falcão

.
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DECRETO NQ 46.564 AGÔSTO DE 1959

DE

11

DE

Reconhece o Curso de Didática da
Faculdade de Filosofia de São Luiz

do taorannao,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' g,rtlgo 87, item r, da Constituição, ~ n?s
têrrnos do art. 23 do Decreto-leI- numero 421, de 11 de maio de 1938,
decreta;

Artigo único. É concedido reconhecimento ao Curso de Didática da Faculdade de Filosofia de São Luiz do
Maranhão, mantida pela Fundação
Paulo Ramos e situada em São Luiz,
capital do Estado do Maranhão.
Rio de Janeiro, 11' de agôsto de'
1959; 138" da Independência e 71Q da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO NQ 46.565 DE AGÔSTO DE

~45

Geral, Extraordinária reaiízada em 30
de março do corrente ano.
Art. ~p A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sóbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 11 de agôsto de
1959; 138Q da Independência e 71Q da
República.
'
JUSCELINO .KUBITSCHEK -

Fernando Nóbrega

46. 50ú, DE 11
1939
Concede à "Alvorada - Companhia.
Nacional de Seguros Gerais" autorizacão para funcionar e auroia
D-SCRE:TO

N°

DE AGÔSTO DE

os Seus Estatutos.
O Presidente da República, usa.ido da atribuição que lhe contere o
artigo 87, item 1, da Constituição,

decreta:
DE

11

1959

alieracõee introtiueuuis nos
Estatutos, inclusive aumento ao ca-

Aprova

pital socuü da
COLONIAL
Companhia Nacional de Seguros
Gerais.
O Presidente da República, usande da atríbutçào que lhe confere o
artigo 87, inciso' I, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei n'? 2 _OÔ3,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos. Estatutos, incíusíve aumento do capital social de
ors 6 _000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) para Cr$ 12.000.000,00 «íoze
milhões de cruzeiros), da COLONIAL
Companhia -Nacional de Seguros
Gerais, com sede nesta. Capital, autorízada a. funcionar pelo Decreto número 11.490. de 11 de janeiro de 1944,
conforme deliberação da Assembléia

DECRETO NQ 46.567 -

Art. 1Q. Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos . elementares, a
que se refere o art. 40, nv 1, do Decreto-lei n Q 2.053, de 7 de março
de 1940, a "Alvorada - Companhia.
Nacional de Seguros Gerais", com
sede provisória nesta Capital, representada por seus incorporadores e
constituída por Escritura Pública de
21 de maio do corrente ano, lavrada
no 179 TabeEâo da· mesma Capital,
bem como aprovar os Estatutos adotados p e105 subscritores do seu capital.
Art. 29 • A Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude o presente decreto.
Rio de Janeiro, 11 de agôsto de
1959; 1380 da Independência e "71 9 da.

República.

J [J"scELINO. KVBITSG'HEK

Eertunuio Nóbrega,
DE

12

DE AGÔSTO DE

1959

Autoriza a 'liberaciio âe crédito contido no Plano de Economia para aplicar
,
nas obras e aquisições necessárias às unidades de apoio ,à; Fôrça Aérea
Brasileira .
. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art , 87, inciso I da Constituição, decreta:
, Art. 19 FiGa autorizada. v' liberação no Plano de Economia do Ministério da Aeronáutica, com nmõamento no inciso II do art. 3Q do Decreto
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nl:' 45.363, de 29-1-59, das seguintes parcelas, no montante de
".
Cr$ 124.30(}.OOO,OO (cento e vínte e quatro milhões e trezentos mil cruzeiros) que se destinam à aplicação nas obras e aquisições necessárias às
unidades de apoio à' Fôrça Aérea Brasileir2..
I

M:!"NISn-~RIO

DA AERONAUTICA

verba I.O .(lO - Custeio
Consignação '1.3.00 Material de Consumo
e de Transformação
Subconsignações:
1.3.02 ....:... Artigos de expediente, desenho, ensino e
educação . . . .
.
1.3.Q3 - Material de limpeza, conservação e de desinfecção . . .
.
1. 3.05 - Materiais e acessórias de máquinas, de viaturas
e de aparelhos
1.3.14 - Material _para acondícíonamentc e ernbaralagem
o

•••••••••••••••

Consignação 1.4.00 - Material permanente
,Subconsignações:
1..<.\:.04 - Ferrarnentas e utensílíos de oficinas
.
1.4.05 - Materiais e acessórios para instalações elétricas
1.4.06 - Materiais e acessórios para instalações, conservação e segurança dos serviços de transporte,
de comunicação de canalização e de sinalização; material para extinção de incêndio ....
1.4.00 - Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria
I .4.12 - Mobiliário em geral
Consignação 1.5.00 - serviços de TerceirÇls
o

o

•• •••

••••

••••••••••••••••••••

o-s
5 .OO'J •C<lO ,ao

5.000 .000,00
19 .<lOO. 000,00

1.500.0-00,00

'1. O(J.J. 000,00
6.000.0(JQ,OO

4. 000.OM,OO
2.000.000,00
2.000.000,ÚO

Subconsignações :
1.5.01 - Acondicionamento. e transporte de encomendas,
cargas e animais em geral
1.5.08 - Serviços clínicos e de hospitalização
.
Consignação 1.6. CO - Encargos Diversos
Subconsignações:

lO.OOO.,OO(),OO
2.800.000,00

1.6.1Ú _. Despesas geraís com ~, Defesa Nacional.
.3:, Instalações de no.. . as unidades, repartições e
estabelecimentos militares
~
.
4) Serviços relativos ao transporte de aviões,

3 .oco .000,00

.0

••••••••

'• • • • • • •

'"

•

material aéreo e de segurança .. navegação
aérea
.
8) Despesas de qualquer natureza com o funcionamento de Sêl'viço de Saúde da Aeronáutica, Inclusive enfermagem
.
Verba 4.{1.rOO - Investimentos
Consignação 4.1.()O - Obras
Subconsignações:
4.1.03 - Prosseguimento e conclusão de Obras.
.
7) Diretamente, em ccnvênío com o DNER ou
outro órgão do Govê2'nc Federal, ou colaboração com o Estado, ampliação e pavimentação
de pistas,' pátios, construção da estação de
passageiros e obras de acesso dos seguintes
aeroportos: Brasília'
o

•••••••

o

•••

o

••••••••••••••

2. {JOO. OOO,<lO

5 . OCO. 000,00

30.000.000,00

no

ATOS

247

PODER EXECUTIVO

Consignação 4.2.0ü -- .. Equipamentos e Instalações
Subconsignaçães:
4.2.01 - Máquin.;,s, motores e aparelhos
,. ..
4.2.10"- Inatalações e equipamentos para obras.
2) Pa,l'a instala(,ões elétricas, hidráulicas, telefônícas, de abastecimento dágua e de balizamente noturno n'J,S unidades da Aeronáutica,inclusive aeroportos cívís e militares
,.

4.úOo.ooo,ao -,

7.000.000,00
124.300.0(Kl,OO

Art. 2Çl O Minis térío da Fazenda promoverá as providências necessárias à liberação das parcelas 2, que se refere o artigo anterior.
Art. 39 ]'l'ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
. Rio de Janeiro, em 12 de agôsto de 1959; 138Q da Independência e
719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de J11 elo

S. Paes de Almeida

DEORETO N.o 46, 5SS AGÔSTO Di::

DE

12

DE

195il

Tramsiere da Companhia de Eletricidade Vale do ltabapoana para o
GDvêrno do Estado do Rio de Janeiro, a concessão para· o aproveitamento progressivo da energia hiarou.ica das quedas âiurua denominadas Interno, Fumaça c Rostu, tó-das situadas no rio Ltabapoarui,
entre os Estados do Ric de Janeiro
e Espírito Santo,

o Presid.en~e da República, usando
c:.a atrrbuíçã» que lhe contere o a1'ti.go 8'1, inciso I, da Constituição, e
nos têrrnos do art. 150 do Cóà.igo de
Aguas (Decreto n.v 24.643, de 10 de
j ~~lho de 1934), decreta :
Art. 1.0 Fica transferida, para o
Covôrno do Estado do Eio de Janeiro, a concessão para o aproveitament-o progressivo da energia hidráulica
das querias dágua denominadas Inferno, Fumaca e Rosal. tódas .situadas
~1() rio Itaba~)oana) .entce os EsLados
do Rio de .Ianeiro e Espüito B3.nto,
de que era titular a Compannia ue
Vale do Itabapoana pejo

We~.i'icidade

Decreto n,v 35.900, de

ce

1H54.

2$ de

Julho
'

Al't, 2.0 Caducará o presente título, independente de ato dectaracórto,
'58 a concessionária. não satisfizer as
condições seguintes:
'
1 ---- Submeter 2. aprovação do Ministério da Agricultura, Em três vias,

dentro do prazo de um (1) ano, a
contar da data da publicação dêste
Dec-reto, o projeto do aproveitamento
hidráulico. .ozservaôas as prescrições
estabelecidas pela Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Producão Mineral, do Ministério da AgTicultura.
II - Assinar o contrato dtsetplínar
d,a concessão dentro do prazo de trinta (3.IJ) dias, contados da publicação
do d2spaeho da aprovação da respectíva minuta, pelo Ministro da fl.Jgl'icultura.
!Ir - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministr-o da Agricultura,
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste ar tizo poderão ser prorl'(}(>:3dos por ato d-o Ministro da Agricultura.
.
Art"

3.0

As tarifas do fornecimen-

to de energia elétrica serão fixa.das

nelo Ministério da Ag-ricultura e tríe·?~alm.:=:nte revistas.
Art 4." ~ste Decreto ,entra em vig-or na data de sua pubítcacêo.
Art. 5.° Revogam-se as disposições
-em contrário
Fi.o de Janeiro, 12 de ag'ôsto de
195ft: 13B" da Indeoendência e 71.°
da Repúb1ica.
.
JUSCEL!NO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti
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DECRETO

N.9

46.569 -

DE AGÔSTO DE

DE

PODER

13

19'59

Autoriza o Serviço
do
Patrimônio
da União a aceitar a dIJação
que jazem o Estado do Ceará e a
Municipalidade da Cidade de Crateús, de terreno necessário ao Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o' item
I do art. 37 da Constituição Federal,
e tendo em vista o Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro do ano
de 1945, decreta:
Art. 1. Q ,Fica o Serviço do Patrimônio ela União autorizado a aceitar
a doação que fazem o Estado do
Ceará e a Municipalidade da Cidade
4e Orateús, no mesmo Estado, atraves da Lei Estadual n.v 4. 16ti. de 6
de agõsto do ano de 1958. e Leis Munícípaís n. <:> 97, de 7 de junho do ano
de 1955, e n. <;I 160 de 4 de maio do
corrente ano, de um terreno, situado
nos lugares denominados "Passagem"
e "Mulungú". no Município de Orateús, no Estado do Ceará com a
área de 350 (trezentos e cinqüenta)
hectares, a começar do leito do rio
Poti, no "Poço do Padre", na confrontação da Rodovia Central do
Ceará, seguindo pela margem desta,
lado direito de quem vai para Independência, até à distância de 2.248
metros, e dai, rumando para o sul,
perpendicularmente à dita Rodovia,
até alcançar o leito do rio Potí, numa
distância de 2.050 metros pelo leito
do rio abaixo, até encontrar o ponto
de partida e tudo de acôrdo com o
que consta no processo protocolada
no Ministério da Guerra, sob o número 7.303-58-Gab.M.G.
Art. 2. 9 O imóvel em aprêço, se
destina ao 4.9 Batalhão Ferroviário
. e Ministério da Guerra.
Art. 3. ~ O presen te Decreto entrál'á em vigor na data de sua publicarâo, revogadas as disposições em
contrário
Rio de Janeiro, em 13 de agôsto
de 1959;' 138. 9 da Independência e
71. ~ da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

H ermque Lott

S. Paes de Almeida

EXECUTIVO

DECRETO N. 9 46.570 DE AGÔSTO DE 1959

DE

13

A.. utoriza o Pairimõnic da Utiião, à

aceitar a doação de um terreno,
na Cidade de Ôuro Preto, setaao
de Minas Gerais, que faz a Municipalidade daquela Cidade ao Mi-

nistério da Guerra.
() Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87,' inciso I, da Constituição f'ederal, e tendo em vista o Decretolei n. <) 9. 76'Ü. de 5 de setembro do
ano de 1945, decreta:
Art. 1. 9 FIca o Patrimônio da
Uniào autorizado a aceitar a doação
dos terrenos ocupados pelo Quartel
da 4:.{lo Companhia de Comunicações,
na Cidade de Ouro Préto. no Estado
de Minas Gerais. com uma área de
5'09.721,1'Ü metros quadrados, situados no lugar denominado oamba, de
que tratam as Leis, do respectivo
Município, de n. <) 75, de 7 de maio
do ano de 1951, e de n 9 1{)8, de 15 de
dezembro do ano próximo passado,
e tudo de acôrdo com o processo
protocolado no Ministério sob o número 15. 983-59-Gab" M G.
Art. 2" <:> O imóvel em aprêço, se
destina ao Ministério da Guerra.
. Art. 3. 9 O presente Decreto en't'·ará em vigor na data de sua publícacâo, revogadas as disposições em
contrário.
Ric de Janeiro, em 13 de ~ç;ósto
de 1959; Í38 . Q da' Independência e
71. o da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

H enrurue Lott
S.

Paes de Almeida

DECRETO N.

<)

46.571 -

DE AGOSTO DE

DE

13

1959

Autoriza o Sernico
do
Património
da União a' aceitar a doação
de terreno, necessário ao Ministério da Guerra, no Estado do Pa-

raná,

O Presidente da República, tendo
em vista as atribuições que lhe confere o item I, do artigo 87, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1. '? Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que fazem ao Ministério da

ATOS DO PODER E:X;ECUTIVO

Guerra Dona Ambrosina Elma Feier'-,
tag Villordo e seu espõso o Senho!'
José Santos Villordo, do lote urbano
de sua propriedade número -2 '.dois)
da Quadra número 17 (dezessete) da
Zona "A", situada na rua Marechal
Floriano, na Cidade de Foz do
Iguaçu, no. Estado do Paraná, com
uma área de 1.800 metros quadrados
e tudo de acôrdo com' a documentação constante do processo protocolado no Ministério da Guerra sob on Q 12: 704-59,,:,Gab. M. G.
Art. 2. 9 O imóvel em a.Prêço se
destina à 5. ~ Região Militar e Mimstério da Guerra.
Art. 3. Çl O' presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 13 de d,ciôsto
de 19-59; 138. 9 , da Independência e
71.9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lott

S.

PILes de Almeida

DECRETO N. 9 46.572
DE AGÔSTO DE 1959
Autoriza

o Ministério da

DI;:

13

Aeronan-

, tica a aceitar a doação de terrenos
em Uberaba (MG).

o Presidente da República, usando
da utnbuição Jue lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição Federal e de acõrdo com os artigos números 1.165 e 1.180, do Código Civil,

decreta:
Art. 1. ç Fica o Ministério ela Aeronáutica autorizado a aceitar a doaçâo que, com apoio nas . Leis Municipais ns. 639, de ~3 de setembro
de 1957; 697, de 27 de maio de 1958;
69B, de 27 de maio de 1958, a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, pretende razer
ao mesmo
Ministério, dos terrenos
com as áreas aproximadas de
.
77.834,úO m2 (setenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro metros quadrados), 1. W5,50 m2 (mil, cento e
cinco' metros e cinquenta decímetros quadrados)
e 24.{)69,37 -m2
(vinte e quatro mil, sessenta e nove
metros e trinta e sete decímetros
quadrados) , vizinhos ao aeroporto
local, tudo de acôrdo com o processo
protocolado na Diretoria de Engenharia daquele Ministério sob I) nú-

e
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mero 2.646-58, no qual se encontra a
planta respectiva, D. Eng. número
94-394-T1.

Art. 2.9 A escritura de doação
servirá como título de propriedade,
para efeito de transcríção no RegL~
tro de Imóveis local.
Art. 3. t;> O presente decre to entrará em vigor na data de SU:l publicação, revogadas as disposições em
contrário.
RIo de Janeiro, em 13 de agôsto
de 1959: 138. (I da Independência e
71. 9 da República.
JUSCELDJO KUBITSCHEK

Francisco de Melo.

DECRETO NO? 46.573 AGÔSTO DE 1959

DE'

13

DE

Autoriza a liberação de crédito 'contido no Plano de Economia para
aplicar nas obras de' acesso dos
aeroportos dos municípios de Corumbá e Cuiabá (Mato Grosso) ..

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe oonrere .o artigo
87, íncíso I da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a liberação
no Plano de Economia- do Ministério
da. Aeronáutica, com fundamento no
inciso II 'do art. 31? do Decreto número 45.363, de 29 de janeiro de 1959,
das seguintes parcelas, no montante
de Cr$ 35.000.000,00 (trinta e cinco
milhões de cruzeiros), que se destinam a aplicação nas obras de acesso
dos aeroportos dos municípios de Corumbá e Cuiabá - Estado de Mato
Grosso, consideradas de relevante interêsse público:
4.12 - Ministério da Aeronáutica
Verba 4.0.00 - Investimentos
Consignação 4. 1.00 - Obras '
Sub consignações :
4.1.03 - Prossegimento e conclusão
de obras
7) Diretamente em convênio com o DNER,
ou outro órgão do
Govêrno Federal, ou
colaboração com o
Estado a pavimentação de pistas, pátios, construção de
estação Q.'e passageiros e obras de acesso
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dos seguintes aeroportos:
Corumbá (Inclusive de.s~p,l'opriaçáo)
Cuiabá

.

20.000.000,ao'

15.000.000 100

Total. . . . . . . . . . . .. 35.000.000,00
Art. 29 O Ministério da Fa.zenda
promoverá as provídências necessárias
à Iíberaçáo das parcelas a que se refere o artigo -anterior ,
Art; 39 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'evogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 13 de agôsto de
1959; 1381( da Independência e 71ç da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de .ll!elo
S. Paes de Almeida

,DECRETO N9 46.574
DE 13 DE
AGÔSTO DE 1959

Suprime cargos extintos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo'
87, item I, da Constituição e nos têrmos ào artigo 19 , alínea n, do Decretolei n Q 3.195, de 14 de abril de 1942,

decreta:
Art.
1Q Ficam suprimidos, no
Quadro Suplementar do Mínístérío da.
Aeronáutica, os seguintes cargos extintos, devendo a dotação corresponàente ser levada a crédito da Conta
Oorrente do Quadro Permanente do
mesmo I\1inistério;
a)
um cargo padrão CC-5 d'e Tesoureiro Auxiliar, vago em virtude da
demissão de Judson Chaves;
t» doze cargos da classe "G" da
carreira de Artífice, vagos em virtude
d2S aposentadorias de Antônio José'
GB.to e J038 de Oliveira e das promoções de Manuel Tomaz ~odl"igues
r"relo, Mãrio Oirino dos Santos, Hcráelito Bispo de Sá, Francisco Clemente
Costa, Manoel Júlio Mendes, Alcides
J'o~é Fernandes,
Carlos dos Santos
Pedrcsa, Antônio Trindade, Benedito
Silva, João Vaãadares Proença;
c)
um cargo da classe "J" de Auxiliar de Engenheiro, vago em virtude
da demissão de José Ubírajara Jorge
de Melo;
,
d) um cargo d'a classe "F" de Auxiliar de Portaria, vago em virtude da
promoção de Eugênio Luiz Daniel Liparotí ;

e: três cargos da classe"G" de
Auxiliar de Portaria, vagos em virtude
da promoção de Bartolomeu Carlos
Neto e das aposentadorias de João
Pedro dos Santos e José Luiz da Silva;
j) um cargo da classe "U" de Dactilógrafo, vago em virtude da aposentadoria: de Zulmira Nepomuceno de
Carvalho:
g)
um cargo da classe "L" de Chefe do Serviç() Fotográfico, vago em
virtude da aposentadoria de Jorge
Kfuri;
h)
quatro cargos da. classe "I" de
Operário de Aviação, vagos em virtude
das aposentadortas de Regínaldo do
Nascimento, Augusto José Maria e
João Batista dos Santos, e da premoçâo de Manoel Medeiros da Rocha;
i)
onze cargos da classe "H" ele
Operário de A viação, vagos em ~'ir
tude das promocões de Pedro Sique1I'a,
Reginaldo do Nascimento, Edwig'~s da
oonceicâo, .José .roaquím dos Sa.ntos
Baneli, Leônidas de Castro Jews, .M~
noel Felipe Alves dos Santos. João
Batista dos Santos, Antônio Dias e
Jorge àos Santos. e das aposentadorías
de Antônio Isidro Pereira e Alvaro da
Costa Simas: e
j) dois cargos de Assessor de Direito Aeronáutico com os vencimentos de Cr$ 22 000-,00 fixados pela Lei
n Q 3.4J1. de 20 de junho de •958.
vazos em virtude da exoneracão de
Stélio Bastos Belchior e 'do'1'aleci~
mente (~e \Valdyr Faria Rocha.
Art. 29 1!:ste decreto entrará em
.t·i.~or na dat- ri2 sua publícacão, revogadas as dísposícôcs em contrário.
p..10 de Jane!lO, em l::l de ar.-êsto de
H"::;·9. 138(> da Inríependôncía
719 da
República.

e

JUSCELINO KUBITSCH2K

Francisco de Melo

DECRETO NQ 46.575
.

AGÔSTO DE

Altera a reâação de

DE

1959

13 DE

dispositivos do

Iccoulumento Provisório ele Promoções dos Oficiais da Aeronãutica
ela Ativa.

O Presidente da República, usando
da atribuicào que lhe contere o artir.;.:; 87, item I, da Constrtuição, de-

ereta:
Art. 19 O art. 5°, a letra c do
art. 12 e a letra b do n~ 4 do art. 63
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do Regulamento Provisório de Promoções dos Oficiais da Aeronáutica

-da Ativa, aprovado pelo Decreto numero 36.228, de 27 de setembro de
1954, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50 Para -que um oficial, que
haja satísfeito as condícões de promaçã-o, tenha acesso ao pósto imediatamente superior. necessário se
terna a abertura prévia da vaga
nêsse pôsto, exceto nos casos das letras a e· b do parágrafo único do artigo anterior e no das promoções decorren tes de que trata o art. - 6,0."
"Art. 12. .
-..

na data do Decreto que regular
as situações previstas nos demais
C)

itens do art. lI, mesmo que nêle
feitas referências a outras
datas e independentemente da data
de sua publicação".

sejam

"Art.
4 -

63.
.
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ricas Especiais de Extranumeráriomensalista abaixo indicadas:
I

.

I - uma função
lheiro, referência
Olmiro ThBOphilo
- bela do Núcleo do

de Mestre Serra22, ocupada por
da Silva. da TaParque , de Aeronáu t-ica doê Pôrto Alegre para a do
Parque EspeciaJizado Central de Viaturas e Maouinarias;
II -- dUM funções de Mensageiro,
referência 16, ocupadas por Gilberto
Barbosa de Moraes e Wilson Ramalho da Silva, da Tabela do Serviço
Geral de Expediente e Arquivo para
a da Inspetoria Geral da Aeronáu-

tica:
IH - uma função de Se-rv-ente, rererêricia 19, -ocupada por Waldemíro
de Mattos, da Tabela do Serviço Geral de Expedient'~ e Arquivo para a
da Inspetoria Geral da Aeronáutica;
IV -- uma função de Vigia, referência 20. ocupada por Antonio Joa- quím de Souza, da Tabela do Parque
. de Aeronáutica de São Paulo para.
a da Escola de Especialistas de Aero-

náutrca;

V - uma função de Serviçal, refeb) Serviço em Unidade Aérea, Se- , rência 20, ocupada por Rubens Gocão de Aviões de Zona Aérea, Esquames Campos, da Escola de Especiadrilha de Adestramento, Instrutor de
lista,') de Aeronáutica para a do Par-cVôo na Escola de Aeronáutica ou no
que de Aeronáutica de São Paulo:
Centro de Preparacão de Oficiais da
VI - uma runcão de Motorista,
R-8serva da Aeronáutica. como Of,ireferência 22. ocupada por .Ioaquím
cíal Subalterno OU Capitão, durante
Garci8, da T::>.bela do Quartel Gene2 ( dois) anos."
ral da 5:i Zona Aérea para a da Escola de Oficiais E.:;peciSl.list~ e de
Infantaria de Guarda:
Art. 2<;> Êste Decreto entrará em
vige'r na data de sua publicação, reVII - uma função de Operador,
vozadas as disposições em contrário,
rererêncía 22, ocupada por Gerardo
mo de Jt3.neiro, em 13 de agôsto de
Magello do Nascimento. da Tabela
1959, 1380 da Independência e 719 da
do Depósito Central de Intendência
R'rpública.
da Aeronáutica;
JUSCELINO KUBITSCHEK
VIII - uma tuncão de servente,
referência 17, ocupada por Luiz MarFrancisco de Mello
tins da Silva, da Tabela do Parque.
de .Aeronáutica dos Afonsos para a
da Base Aérea do Galeão, e de igual
DECRETO N<;> 46.576
DE 13 DE
Tab-êla desta última Rep2.l'tição para
AGÔSTO DE 19õ9
a daquela uma função de servente.
referência 18. ocupada por .Adelino
'rrometcre funções das Tabelas Nudos 83 n tos Capela Filho.
inericas Especiais de Extranumerário-mensalista do Ministério da AeArt. 2° :Este decreto entrará em
ronáutica, que menciona:
vigor na data de sua publicação, re~
voga das as disposições em contrário.
o Presidente da República, usando
Rio de Janeiro~ em 13 de agôsto de
da .atrtbuição que lhe confere o ar1859, 1389 da Independência e 719 - da
ttgO -87, item I, da Constituição, deRepública.
creta:
JUECELINO KUIlITSCHEK
Art. 10 Ficam transferidas as seguintes funções das Tabelas NuméFrancisco de M euo
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DECRETO NQ 46.5'77 AGÔSTO DE 1959

DE

13

DE

Autoriza o cidadão
brasileiro Jose
Dias Bicalho a pesquisar mica no
município de Coroaci, Estado de
Minas Gerais.

C Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q l, da oonstítuíção e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985. de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o, cidadão
brasileiro José Dias Bicalho a pesquisar mica, em terrenos devolutas,
no lugar denominado Ribeirão ju:s
Bugres, distrito e município de :]CJroaci, Estado de Minas Gerais. numa.
área de noventa e cinco hectares um
are e sessenta centiares (95.016Dha-\,
delimítada por um quadrilátero que
tem um vértice na confluência do
Oorguínho com o ribeiro dos Bugres
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos metros (300m),
cinqüenta graus sudoeste (50 SW);
mil e quinhentos metros (1. ')()Om) ,
cmoüenta graus noroeste (50 NW)
mil~ e dez metros (1.ú10m). cinqüenta e cinco graus nordeste (55 9 ~ gj ;
mil e quinhentos
metros <1. 500m) ,
vinte graus sudeste (2(}1? SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estíputacões do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 30 .:230, de 1 «e
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, como :lSsaciado. de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2Q do cttauo
Regulamento OU de outras substàncios discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. ~ÇI O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de novecentos e sessenta cruzeiros .. """.
(Crs 960,(0) e será vàudo pelo prazo
de dois (2) anos a partir da da ta da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Min'ist2rio da Agricultura
Art. 3° Reyogam-se as dísposiçoes
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agôsto de
1959. 1389 da Independência e 71Q da
República"
JU~CE"LINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 46.578 AGÔSTO DE 1959

DE

13

DE

Cria um Museu na Caixa de
Amortização

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhp confere o artigo 87, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica' criado o Museu da
Caixa de Amortização, com a finalidade de:
a)
Ordenar, catalogar, colecionar,
expõr documentos. coleções de ceou1-.1s e modelos de cédulas de todos os
países, especialmente do Brasil;
b) ordenar, cataloga!", ctassifícar,
colecionar e expôr documentos, referentes às apólices da Divida Pública
Interna Fundada:
C)
realizar estudos e pesquisas,
conferências e publicações sôbre os
assuntos relativos ao Serviço do MelO
Circulante e da Dívida Pública Interna Fundada. de modo g'eral e, em
especial. colecionar. catalogar. sísrematizar e consolidar a. legislação C~
rerente ao Meio Circulante e a Divida In terna:
d)
colecionar os documentos, atos
de valor histórico da Caixa de Amortização ;
e) divulgar Os estudos e conhecimentos de que tratam as letras -l b
c. â, em estreita eoloboracâo com o
Serviço' do Meio Circulante e ,J Se;'viço da Dívida Fundada, organizando, quando fõr necessário, cursos de
aperfeiçoamento técnico para os funcionários daqueles setõres.
Ar t , _ 2f? O Museu da Caixa de
Amortização .será instalado no «iíf'ício onde a mesma tuncíona ,
Art. 3'? O Museu será dirigido Oú1
funcionário lotado na Caixa rle
Amortização, designado pelo respectivo Diretor. devendo a escolha recair,
prererencíarmente em servidor de capacidade técnica reconhecida.
Parágrafo único. Dentro das necessidades do Museu, poderão auxíIíar os seus trabalhos outros servidores cuja designação não acarrete
prejuízos aos serviços da C.A.
Art. 49 t1ste decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando-se as .disposiçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de agõsto dt'l
1959. 1389 da Independência e 71'i 00
República.
JUSCELINO

Kt!BITSCHEK.

S. Paes de Almeida.
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DECRETO Nl? 46.579 -

DE

13

DE AGÔST0 DE

253
1959

Abre ao Miroistérh' da F azenâ.i o crédito especial de Cr$ 647.075.73(,,10
para o fim que cspecijicc.

o Presidente da República, usando da autorizaçã-o contida no art. 19
da Lei nv 3.404, de 12 de junho de 1958, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos têrmos de art. 93 do Regulamento Geral de Contabilid'":lde
Pública. decreta ~
Art. 19 E: aberto :10 Mmístérío da Fazenda o crédito especial de
Cr$ 647.075.736,10 (seiscentos € quarenta; e sete milhões, setenta e cinco
mil, setecentos e trinta e seis cruzeiros e dez centavos) para atender às

seguintes despesas:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

no

SERVIÇO PúBLICO

o-s
Para

pagamento da diferença de diárias, referentes ao
período de 1 de agôsto de 1948 a 11 de janeiro de
1950, a que ,fazem jus ex-diaristas do D.A.S.P., de
acôrdo com a .Lei n Q 488, de 1948 (Processo M.F.
110.229-50)
.....................•.....................
ç

50.245,60

ESTADO-MAIOR- DAS FORÇAS ARMADAS

Para regularização de despesa efetuada no exercício de
1958, de acôrdo com o § 1Q do art. 48 do Código de
Contabilidade da União, com Q pagamento de auxíliodoença (Proc. M.F. 256.527-57)

6.500,00

CONSELHONAcrONAL DO PETRóLEO
()

Para

regularização de empréstimo, inclusive juros, feito
pelo Banco do Brasil S.A. à oomíssão de Constituição da Refinaria Nacional de Petrôleo, com a garantia do Tesouro Nacional (Proc. M.F. 99.190-55)

43.420.727,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
1)

2)

3)

Para regularização de despesas decorrentes da importação de trigo, efetuada no exercício de 1949, inclusive juros (Proc. M.F. 30.743-57)
.. ...... ....

1.731.226,70

Para regularização de despesas efetuadas com a Delegação do Brasil à X Reunião elas Partes Contratantes . do Acôrdo Geral . sôbre Tarifas Aduaneiras
e Comercio, realizada em Genebra. Suiça, em 1955 (Processo M. F. 41.488-57) . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .... .. . . . . .

151. 711,30

Para regularização de despesa cem a subscrição, pelo
Brasíl, de 1.163 ações da Intel'national Fínance oorporation (Pr.oc. M.F. 50.535-57)
21.515.500,06
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Para regularização de parcelas duplamente creditadas
pelo Banco do Brasil S.A. à União, nos exercícios de
1942 {Cr$ 1.537.500,00) e de 1946 (Cr$ 506.956,30), inclusive juros (Prac. M.F. 165.596-50)
;
"

2.824.764,00

Para regularização de despesas efetuadas de acôrdo :
com o § 19 do art. 48 do Código de Contabilidade da
União, com o pagamento de passagens e diárias, inclusive o ágio de o-s 25,00 por dólar, dos membros da
Delega9ão Braslleira à Conferência da Organização
dos Estados Americanos, realizada em Buenos Aires,
de 15 de agôsto a 5 de setembro de 1957 (Processo
M.F. 278.303-57)
,
1.827.218,10

6)
7)

Para compensação de lançamento feito em duplicata,

a titulo de "Impôsto de Renda". no exercício de 1956.
e qUB deixou de ser anulado, naquele exercício. pela
Recebedciria do Distrito Federal (Prac. M.F. 345.622-56)

4.070,00

8)

Segunda prestação do' capital a ser aplicado pela Ca~'
teira de Oolonização do Banco do Brasil, ex vi da. Lei
n 9 2.237, de 19 de [unho de 1954 (Proo. M.Fo 360.751-56) 200.000.000,00

9)

Para regularização de despesa com o pagamento do
abono de emergência, concedido pela Lei u<? 1.765, de'
lB-12-5~
e efetuado pelas seguintes repartições, no
exercício de 1953 (Proc. M.F. 318.24:8-56):
-

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
Estado da Paraíba
,
.
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
no Estado do Rio de Janeiro
,
Delegacia Fiscal do _Tesouro Naeíonal
no Estado de Minas Gerais/
.
Ministério da Gu~rra ,
"
.
Departamento de Imprensa Nacional .
nú

10)

Para regularização de despesa com o pagamento de diferença de funções gratificadas. de acórdo com a Lei n<} 2.188, de
3-3-54 e efetuado pelas seguintes repartições, (Prac. M.F. 318.248-56):
-

-

no exercício de 1953:

Delegacia Fiscal do 'I'eSOUl'O Nacional no Estado do Amazonas

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do, Pará
.

2.866,70

-::501.830,00
6.870,00
59C,OO

45.900,00
32.700,00

337.890.00

ATOS DO PODER EXECUTIVO

255

Te-

Delegacia Fiscal do
souro Nadonal no Estado do R~o Gran de do

Sul
-

.

32.400,00

106.095,90

- no exercício de 1954:
Diretoria Regional dos
Correios e 'I'elégrafcs, do
Estado do Piaui
.

99.351,00

Diretoria Regional dos
Correios e Telégraf'os, do
Distrito Federal
.

1.400,00

100.751,00

Para regularização de despesa com o pagamento do,
abono de Natal de 1949 efetuado pela Delegacia Fiscal
do Tesouro Nacional no Estado da Paraíba (Preces80 M.Ii'.
313.243-58)
12)' Para regularização de despesa com o, pagamento de
vencimento de pessoal permanente, efetuado, em 1952,
pelo Tesouro Nacional, por "Mo\'hnento de Fundes"
com a Casa da Moeda
... .......... ..... ....
13) Para regularização de despesa com o pagamento de
salário de extrenumerúrío-mensalísta, efetuado, em
1958, pela Estrada de Ferro Goiás, por "Movimento
de Fundes" com a Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de S~'.O Paulo (Proc.' M.F. 31ü. 248-56)
14) Para atender às despesas com a aquisição de duas
aeronaves destinadas aos serviços fazendários (Pro-

206.816,90

11)

ceSSD

M.F.

203.727-57)

das despesas efetuadas com as
delegações brasüeiras às Reuniões das Partes Contratantes do Acôrclo GGral sôbre Tarifas Aduaneiras e
'Comél'cio (GATT), realizadas em Genebra, Suiça, no
ano de 1957; e com a delegação às Sessões do GATT,
no Comité Irrtersessicnal e no de Consultas (Preces'50 M.F. 315.285-57)

126.050,00

816,30

5.310,00

23.476.SQO,OO

15) . Para regularização

Para pagamento à firma Limpadora Brasileira S. A. I
pelos serviços prestados, de asseio e higiene TIOIS Eoifíctos da Alfândega do Rio de Janeiro, Ouardamoría
e Armazém de Encomendas Post9,is, nos meses de maio,
junho e julho de 1951 (PlôOC. M.I". 41.493-55)
17) Pura pagamento à Prefeitnra Municipal de Salto
Grande. no Estado de São Paulo, referente a serviços
de guias e 'sargetas executados pela mesma Prefeitura,
no exercício de 194:8 e aderentes a prédio residenci-al
de propríedade da União, situado naquela cidade (Processo .M:.F. 78.528-48)
..
13) Para atender ao pagamento de juros de depósitos
devidos à Caixa Econômica Federal de Alagoas.. referentes aos exercicíos de 1947 a 1952 e 1954 e 1955 (Processo M. F. 299.106-55)
.

7.484.1012,70'

16)

50.250,00

6.893;60

176 .73D,OO,
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19)

Para eumprimento da Lei n 9 2.977, de 28 de n-ovembro
de 1956, que reestrutura o Serviço da Dívida Interna
Fundada Federal (Proc, M. F. 17.039-57)
" 317.738.517,90

20)

Para completar o pagamento de percentagem devida
aos Munícípros, proveniente da cota de ímpôsto de
renda no exercício de 1955, "ex vi" do artigo 15, § 49 ,
da Constituição Federal (Prcc. M.F. 56.063-57)
25.336.606,20

21)

Para pagamento à Adminístraçãz, do Pôrto do Rio de
Janeiro de despesas referentes à armazenagem, capatazias. quotas e guindastes, quota de Previdência
de 4%. Portaria 198, de 25-2-16, a taxa Decreto 651,
correspondentes a várias máquinas e matérias-primas.
adquiridas pela Casa da Moeda em 1957 e em exercí'cios anteriores (Proc, M.F. 95 565-57) '" . , .. _, . . ..

330.000,00

22)

Para atender às despesas com o consêrto de uma camioneta de uso da Recebedoría Federal em São Paulo (Proc, M.F. 312.143-56) .. '.......................

216.918,00

-647.075. 736,lD
Art. 29

~ste

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 13 ele agôsto de lS59; 1339 da Independência e
719 da República.
JUSCELINO

S. Paes

DECRETO N<) 46.580 AGÓSTO DE 1959

DE

13

DE

Abre, ao Mi1J,i8tério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$
8. COO. 000,00 para atender às despesas feitas pela Confederação Brasileira de Basketbtill, na realização
do II Campeonato Mtmdial de Basketball Feminino.

o Presidente da Pv'2pública, usando
da autorizacão contida na L€i n:3 .523, de 3- de janeiro de 1959, e
tendo ouvido o 'I'ribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Oontabilidade Pública,
decreta:
'
Art. 10 Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$' 8.000.000,00 (oito míIhões de cruzeiros), para atender às
despesas feitas
p21.;t Confederaçâo
Brasileira de Baskethall, na realização do II. Campeonato Mundial de
Basketball Feminino, na cidade do Rio
de Janeiro.
lLrt. 2? O presente decreto entrará
em vigor na data de sue. publicação.

KUBITSCHEK.

de Almeida.

Art

3<' Revogam-se as disposições

em contrário ,
Rio' de Janeiro, em 13 de agôsto
de 1959; 138 Q da Independência e 7l Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clóvis Salgado
S. Paes de Almeida

DECRETO NQ 46.581
AGÓSTO DE 1959

DE

13, DE

Transfere, sem aurnenio : de despesa,
função da Tabela Numérica Especial do Colégio Pedro II -- Externato' - para idêntica Tabela da Escola Técnica de Belo Horizonte.

O Presidente da R-epública, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituíção, decreta:
Art. 1~ Fica transferida, com a
respectiva ocupante, Dalva Drumorid,
uma função de Guarda, referência 21,
da Tabela Numérica Especial de Ex-
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tranumerãcío-mensalísta do Colégio
Pedro II - Externato '- para idêntica, Tabela da Escola Técnica de Belo
Horizonte, ambas do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 2Q :f:ste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam -se as dísposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 13 de agôsto
de 1959; 1381,1 da Independência e 71'"
da Hepúblic.a.
JUSCELINO

n'? 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. It concedido reconhecimento ao Curso de Didática da
P'acutdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Sorocaba, mantida pela
Prefeitura Municipal de Sorocaba .

Rio de Janeiro, em 13 de agõsto
de 1959: 1330 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBI1'SCHEK

Clóvis Salgado

DECRETO N9 46.584 AG6sl'O DE

DECRETO N'? 46.582
DE AGÔSTO DE 1959

DE

13

Autoriza o funcionamento do curso
de ciências . econômicas da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas de Cruz Alta.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, ítem I, da Oonstituíçâo, e
nos têrmos do artigo 23 do Decretolei n~ 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. E' concedida autorízaçâo para o funcionamento do
curso de ciências econômicas da Faculdade de' Ciências Políticas e Econômicas de Cruz Alta, mantida pela
Associação de Professôres de
Cruz
Alta e situada na cidade de Cruz
Alta, no Estado do Rio Grande do
Sul.
.Río de Janeiro, 13 de agõsto de
1959 ; 138'? da Independência e 719
-da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clóvis Salgado

DECRETO N9
DE

KUBITSCHEK

Clóvis Salgado

AGÔSTO

45.583, DE 13
DE 195'9

Concede reconhecimento ao
-Diââtica da Faculdade
sofia, Ciências e Letras
eaba,

Curso de
de Filode Soro-

.

O Presidente da República, usando
da artibuíçâo que lhe confere o art.
~7, item I, da oonstítuícâo, e nos
. têrrnos do art. 23 do Decreto-lei

DE

13 DE

1959

D:s1Jõe eôbre a tiscota de Enfermagem {(Wenceslau Braz".

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig-o 87, inciso I, da constitrnçâo, decreta:
Artigo único. A Escola de znrermagem «wencestau Braz" a que se
refere o Decreto n,» 40.572, de 18 de
dezembro de 1956 pas"3' a ser mantida pela Sociedade Religiosa, Moral
e Científica de Itajubá.
. Rio de Janeiro, 13 de agosto de
1959: 138." da Independência e 71."
da Repúblic,a.
JUSCELINO KUBITS-CHEk

Clovis Salgado.

DECRETO N'? 46.585 - DE 13
AGÔSl'O DE 1959

DE

O ficializa medalha comemor atroa.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe comere o artigo 87, item l, da Oonstíturçào e
considerando o que lhe exPÓs o Ministro de Estado da Educação e eul.tura sôbre a conveníêncra de ser
atendida a solicitação formulada pela "Bandeira Paulista de Alfabetização", por motivo do transcurso do
25.'> aniversário das suas atividades
no pais, decreta:
Art. 1.9 Fica oficializada a medalha que, em comemoração dos vinte
e cinco anos de suas atividades educativas, instituiu a "BandeIra pauIísta de Alfabetização", entidade reconhecida de utilidade pública e com

Aros
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\

sede na Capital do Estado de São
.Paulo ,

DECRETO N'? 46.587

'

DE

13

DE

1959

A'GÔSTO DE

Art. 2.0 A medalha, a Que se reOutorga conceesão à Brasus Rádio e
fere o art. lt:\ conterá os segutnTelevisão Sociedade Anônima para
tes dizeres: "Bandeirantes de Eduestabelecer uma estação de riuiiocação - 1933-1958 - São Paulo televisão na ciâaâe de PÔ1'to AleBrasil" e se destina a' premiar todos
gre, Estado do Rio Grande do .Sul
quantos, por ação e atos de comprovada relevância, cooperaram com
O Presidente da RepúbÚca, usando
a mencionada instituição - e aSsim
'pugnaram pelos interêsses do ensino..... da atribuição que lhe confere o artigo 87, n? I, da Constituição, e tendo
Art. 3 <> Êste decreto entrará em
em vista o disposto no art. 59, núvigor na data da sua pubhcacao.
mero XII, da mesma- Constituição,
decreta:
Rio de Janeiro, 13 de agosto de
1959; 138 Q da Independência ~ 719
Art. 1Q Fica outorgada concessão
ela República.
à Brasus Rádio e Televisão Socieda-,
de Anônima, nos têrmos do art. 11 do
JUSCELINO KUBITSCHEk
Decreto n 9 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, a titulo preClovis Salgado.
cário, na cidade de Pôrto Alegre. Estado do Rio Grande do Sul, sem exclusívídade, uma estação de rádioDECRETO N~ 46.586
DE 13 DE
televisão. de acordo com
cláusulas
AGÔSTO DE 1959
que com êste baixam, rubricadas pelo
Ministro da Viação e
Obras PúAbre ao Ministério da Saúde o cré-,
blicas.
dito especial de Cr$ 400.000,00, para
§ 19 A referida estação de rádioauxiliar a Associação Brasileira de
televisão e suas instalações compleEnfermagem para comparecimento
mentares deverão obedecer às norda Delegação Brasileira ao XI Conmas constantes do Decreto número
aresso Quadrienal de Enfermagem.
. 31. 835, de 21 de novembro de 1952.

as

O Presidente da P..epública, usandc
da 'autorização contida na lei n:3.536, de 26 de janeiro de 1959, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Mt. 1~ Fica 'aberto ao Ministério
da Saúde o crédito especial de Cr$
400 . 000,00 (q ua trocentos mil cruzeiros) , para auxiliar a Assocíação Brasileír a de Enfermagem nas despesas
com o comparecimento da Delegação
Brasileira ao XI Congresso Quadrienal de Enfermagem a realizar-se em
Roma ..:...- Italia.,
Art. 2~ O presente decreto entrará
vigor na data. de sua publlcaçao.
Art. .3~ Revogam-se as disposições
em contráno.
.

*

29 O contrato decorrente da presente concessão devera ser assinado

dentro de 60 (sessentaj dias, a contar da data da pubtícaçáo dês te . decreto no' Diário Oiicuü, sob pena de
ficar sem efeito, desde logo,
mesmo
decreto.
Art. 2'".' Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de' Janeiro, 13 dp. acõsto de
1959: 138'? da Independência e -11 9 da
República.

°

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Ertumi Amarat Peixoto;

~m

Rio de Janeiro, em 13 de agôsto
de 1959; 138Q da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO

DECRETO N'? 46.588
AGÔSTO DE

DE

14

DE

1959

. Outorga concessão à Rádio Educadora
de Uberlãruiia Limitada para inetalar uma estação rtuiioãitusora,

KUBITSCHEK

M ário Pinotti
S. Paes de Almeida

Ainda não roí publicado no Diário
'Oficial por falta de pagamento.
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DECRETO NI? 46'.589 DE AGÔSTO DE

DE

14

1959 '

Concede à sociedade anônima The
Sydney Ross Co. autorização para
continuar a tuncionar "na Repü-

»uc«.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n 9 2. ()~ri,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade 'anônima The Sydney Ross
oo., com sede na cidade de New
York,. Estado de New York, Estados
Unidos da América, autorizada a funcionar na República pelos Decretos
ns. 14.242, de 19 de julho de 1820;
20.689, de 28 de fevereiro de 1946;
21,665, de 2{) de agôsto de 1946;
35.785, de 3 de julho de 1954~ 39.791,
de 16 de agôsto de 1956 e 44.775, de
6 de novembro de 1958, autor~zação'
para continuar a funcionar no País,
cem o capital destinado as suas operações comerciais no Brasil, elevado
de ccs 338,COO OOO,O{) ctresentos e
trinta é oito milhões de cruzeiros.
para o-s '519,927.764,00 (qumnentos
e dezenove milhões, novecentos e
vinte e sete mil, setecentos e sessenta e quatrc cruzeiros), consoante
resolução tomada e aprovada pela Diretoria, em reunião realizada a ~2 de
dezembro de' 1958, mediante as cláusulas que acompanham o citado Decreto nv 35 785, de 8 de julho de
1954. assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios do. .I'raoarno, Indústria e Comércio, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir mtegraímente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar, sôbre' o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto 'de
lS'59: 1380 da Independência e 71Q tia
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

DE

tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos
têrmos do Decreto-lei número
2.627, de 26 de setembro de 194D
decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade anônima The Coca-Cola E~
port .Corporatíon, com sede na cídane
de Wilmington, Condado
de / N~w
Castle, Estado de Delaware, Estados
Unidos da América,
autorizada a
funcionar na República pelos ~ecre·,
tos ns. 16.393. de 22 de agôsto de
1944: 28.119. de 12 de maio de 1950~
32. 13{), de 22 de janeiro de 1953:
37.758, de 17 de agôsto de 1955 e
42.798. de ] 2 de dezembro de 1957.
autorização para continuar a runcio- ,
nar no Pais, com a alteração aue .
apresentou, que consiste de nova .edação dos arts. 25 e 32 de seus ff:stH.tutos, consoante resolução tornada e
aprovada em reunião da Diretoria,
realizada a 7 de maio de 1958. otedíante as cláusulas que acompannam
o precitado Decreto nv 28.119, de 12
de maio de 1959. assinadas nelo l\finístro de Estado dos
Negócios do
Trabalho, Indústria c Comercio, obrígando-se a mesma sociedade 1. cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sôbre o. objeto da presente
a utortzação.
Rio de Janeiro. 14 de agõsto IIe
1959; 1309 da Independência e 719 {la
República.
J~SC:ELINO KUBITSCHEK.
Fernando Nóbrega.

DECRETO

N.O

46.591
1959

DE

14

DE

AGÔSTO DE

Concede à sociedade Navegação Carmac Limitada autorização para
continuar a funcionar como em/présa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República. usando

Fernando N 6brega.

DECRETO NQ 46.59-:) AGÔSTO DE 1959
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da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da 'Constituição. e

14

DE

Concede. à sociedade
anônima The
Coca-Cola' Export Corporatiom autorizaçãc para continuar a tuncvvnar na República. '

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

nos têrrnos do Decreto-lei nv 2.784,
de 20 de novembro de I!f40, decreta:
Artigo único. lt concedida à sociedade Navegação
Camac
Limitada,
com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorizada a funcionar petos
Decretos ns, 11. 244, de 6 de janeiro
de 1943; 21.838, de 1'0 de setembro de
1946 e 25 ..194, de 9 de julho de 1948,
autorização para continuar a tuncío-
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na- como emprêsa de. navegação de
cabotagem, cem o capital SOCl2.1. e15!vado de CrS 1.000.000.00 (um mílháo
de cruzeiros) para Cr$ 5.000. aoo.Ol>
(cinco milhões de cruzeiros). d-o qual
mais de 60% (sessenta por cento) pertence a brasileiros natos, dividido em
5.00Q (cinco mil) cotas do valor unitário de ors 1.000,00 (um mil cruzeiros), distribuído entre 10 (dez) cotistas, pessoas físicas, consoante instrumento público de alteração contratual Iírmado a 17 de abril de 1959.
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor. ou que venham
a . vigorar. sôbre o objeto da presente
au tortzação,
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
19'59; 138.° da Independência e 71.° da
República.

a vigorar, sôbre o objeto da 'autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 14 de agõsto de
1959. 1389 da Independência e 719
da República.
.
JUSCELLNO

Fernando

KUBITSCHEK

Nóbrega

DEGRETO N° 46.593 - DE' 14
DE AGOSTO DE 1959
Revoga 'o Decreto que concedeu à
Companhia Buda do Brasil autorização para funcionar na República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
8'7, inciso r, da Constituição, e nos
têrrnos do Decreto-lei n 9 2,627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
JUSCELINO KUBITSCHEK
Artigo único. Fica revogado o DeFernando Nóbrega
creto numero 19.738, de 5 de outubro
de 1915. que concedeu à Companhia
Buda do Brasil, com sede na cidade
r'
"Vilmington, Condado de New CasDECRETO N.Q 46.592
DE 14 DB
tle, Estado de Delaware, Estados Unidos da América, autorização para funAGOSTO DE 1959
cionar na República, e cassada a respectiva Carta, atendendo ao que foi
Aprova alterações introduzidas nos' requerido e ao que consta da resoluEstatutos,
inclusive aumento
ao ção tomada e aprovada na reunião
capital de responsabilidade da The
de sua Diretoria, realizada a 20 de
Loruiori & Lancashire Insurance
junho de 1958.
Company Limiteâ.
Río de Janeiro. 14 de agõsto de 1959,
138 Q da Independência ·e 71<:> da .Reo Presidente da República. usan- pública.
do da atribuição que lhe confere o
JUSCEUNO KUBITSCHEK
artigo 87. inciso I, da oonstrtuíção,
e nos têrmos do Decreto-lei n. 9 ••
Fernando Nóbrega
2.063, de 7 de março de 1940. decreta:
DECRETO N9 46.594· - DE 14 DE
Art. 1º Ficam aprovadas as altehGÔSTO DE 1959'
rações introduzidas nos
Estatutos,
inclusive aumento do capital de resConcede à sociedade
Nüuical" Naponsabilidade de C1'$ 1. 000. O()O.OO
vegação Catarinense Ltda., autori(um milhão de cruzeiros) para Cr$
zação para continuar a funcionar
. 5.000. OQú,OO (cinco milhões de crucomo emorésa de navegação de cazeiros), da The London & Lancashibotagem.
re Insurance Company Límited. com
sede em Londres, Inglaterra autoO Presidente da República, usando
rizada a funcionar no País pelo Deda atribuição' que lhe confere o arcreto n.v 4.901, de 16 de março de
tigo 87, inciso I, da Conetítuíção, e
1872, conforme resoluções tomadas
nos têrrnos do Decreto-lei númepor! sua Diretoria, em reunião rea-, ro 2 .784,. de 20 de novembro de
lizada em ll} de janeiro do corrente
194{), decreta:
ano.
Artigo único, E' concedida à 50-·
Art. 2º A Sociedade continuará
ciedade "Navícal" Navegação Cataintegralmente sujeita às leis e rerínense Ltda.. com sede na cidade
gulamentos vigentes,' ou que venham
de orícíuma, Estado de Santa Cali

'Aros

,DO

tarína, autorizada a funcionar pelos
Decretos ns. 29.805, de 25 'de julho
de 1951 e 36.734, de 3 de janeiro de
1955, 'autorização para continuar a
funcionar como emprêss, de navega.ç ão de cabotagem, com o capital social elevado de crs 20. OOi}. 000.00,
<vinte milhões de cruzeiros) . para
ors 5{). 000. OOO,()O (cinqüenta milhões
de cruzeiros), dividido em 50 000
(cinqüenta mil) cotas do valor de
CrS 1. 000,00 (um mil cruzeiros), cada
uma, distribuído entre 2 (dois) cotistas, cidadãos brasileiros natos, mediante instrumentos particulares de
alteração contratual firmados a 26
de dezembro de 1958 e 21 de maio de
1959, respectivamente, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as' leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, ~ô.,
bre o objeto da presente autorízação.
Rio de Janeiro. 14 de agôsto de
1959; 138/? da Independência e 71/?
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando

Nóbrega.

DECRETO

N9

4:6.595
1959

DE

14
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D:I

AGÔSTO DE

Concede à Companhia de Seguros
Phoeniz Paulista autorização para
funcionar e aprova os seus Estatutos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo .87. item I, da. Constituição, decreta:
Art. 1Q Pica autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos elementares, a que
se refere o art. 40, n<? 1. do Decretolei nv, 2.083, de 7 de março de 1940,
:1 . Companhia
de Seguros Phoenix
Paulista, com sede provisória nesta
,Capital. representada por seus incorporadores e constítutda por Escritura
Pública de 5 de junho do corrente
ano, .lavrada no 39 Tabelião de Notas da mesma Capital.' bem como
aprovar os Estatutos adotados pelos
subscritores do seu capital.
Art. 2/? A Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e· regulamentos vigentes ou que venham a

vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude o presente decreto.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959; I3S/? da Independência e n<! da
República .
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N'? 4G.596 DE AGÔSTO DE

Autoriza o

DE

14

1959

cidadão brasileiro

Bai-

âoino Antunes de Otiueira a pes-

quisar dolomita no município de
Iiapeua, Estado de São Paulo.

O Presidente da República., usando da atribuição que lhe confere O
artigo 8'7, ítem 1, da Constituição e
nos têrrnos do Decreto-Ieí n 9 1. 985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. lI? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Baldamo Antunes de Oliveira a pesquisar dolomíta, em terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda Sao Roque, distrito e município de Jtapeva, Estado
de São Paulo, numa área de vinte e
seis hectares quarenta e três ares e
sessenta centiares (26.4360 ha) , delí.
mitada. por um polígono irregular
que tem um vértice a quatrocentos
e quarenta e seis metros (446 m: no
rumo magnético de setenta e oito
graus vinte e cinco minutos sudoeste
(78Q 25' SW)
do pegão sudoeste
(SW) da ponte sôbre o rio Pirituba
da' estrada de rodagem Ltanguà-Bonsucesso e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; quinhentos metros
,(500 m) , dez, graus cinqüenta e um
minutos noroeste (lO/? 51' NW); quatrocentos e qumze metros (415 rrn ,
setenta e quatro graus trinta minutos sudoeste '(749 30' SW), trezentos
e sessenta e quatro metros (364 m) .
vinte graus trinta e três minutos
sudoeste (209 33' SW); duzentos e
treze metros (213 m) , trinta e oito
graus vinte e cinco minutos sudeste
(38" 25'
SE) ;
quinhentos metros
(500 m) . setenta e quatro graus cinqüenta minutos nordeste
.
(74 9 50' NE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçóes do Regulamento aprovado' pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
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dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
cias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias díscríminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas;
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que scrauma via autêntica
dês te Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) - anos
a partir da data da transcríçào no
livro próprio da Divisão de Fomento
. da Producâo Mineral do Ministério
da Agricultura .
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 14 de agôsto· de
1959, 1380 da, Independência e 71<.1 da
República.
JuscELum KUBITSCHEK
Mário Meneghettí

DECRETO

N9

46.597 -

DE

Par2.grafo umco . A execução da
presente autorização fica sujeita 3S
estipulaçôes do Regulamento
aprovado' pelo Decreto n'? 30.230" de 1
dezembro de 1951, uma vez Sê verifique a existência na jazida, como
USSOCi2.do, de qualquer das suhstãncías a que se refere o art. 20 do cítado Regulamento ou de outras substàncias discríminadas pelo Conselho
Naci()nal de Pesquisas.
.
Art. 2'? O título da autorízação de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagara a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr~ 5.000,00) e será
válido pêlo prazo de dois (2) anos a
partir da data .da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produçâc Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de
1959, 1389 da Independência e 7íQ da
R,cpública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

de

14

Mário M eneçheiii

DE AGÔSTO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo
Mayrin7c de Azevedo Fraga a pesquisar diamante e minério de OUTO
no maniicipto de Jacuruià, Estado
do Pará.

o Presidente .da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87. n'? I, da oonsatuícão. e
nos têrmos do Decreto-lei n 9 " 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 . (Código de
Minas). decreta:
Art. 10 Fica autorizado o cidadão
brasileiro E"duardo Mayrink de Azevedo Fraga a pesquisar diamante e
minério de ouro em terrenos devolutos no distrito e município de Jacundá, Estado do Pará, numa área
de quinhentos hectares (500 hai , deIímitada por um retângulo, que tem
um vértice a mil metros (1.000 m)
no rumo magnético de setenta e sete
graus trinta e oito minutos sudoeste
(779 38' SW),
da confluência
do
Igarapé da Capelinha com o rio Tocantins e os lados divergentes dêsse
vértice os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cinco mil metros
(5. OWm), doze graus vinte e dois minutos sudoeste
(l2'? 22' SW); mil
metros (1.000 m) , setenta e sete
graus trinta e oito minutos sudeste
(779 38' SE) ,

DECRETO

N.9 46.598 DE
AGÔSTO DE 1959

14

DE

'Autor 2za a Empresa cosmopolitana de
Comércio ti Mineração S' A. .a pesquisar mica no municipio de santa
Maria do Suaçui) Estado de Minas

Gerais,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.'? r. da con,stituição e nos têrmos
associado, de qualquer das substàndo Decreto-lei n.s 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. i.!? Fica autorizada a Emprêsa cosmopolitana de comércio e Mine~
ração S. A. a pesquisar mica, em terrenos devolutas no lugar denominado
Pederneira, distrito de poaia,· município de santa Maria do Suaçuí, Estado
de Minas Geraís, numa á'l'ea de quarenta e oito hectares e trinta ares
(48,SD ha) , delimitada por um pentágono irregular que tem um vértice a
setenta e sete metros (77m) no rumo
magnético de oitenta e quatro graus
sudoeste (84.9 SVJ) da coritluêncía dos
córregos Pederneira e dos Hon6rios e
os lados, ·a partir deste vertiee, os seguintes comprimentos e rumos magné-
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ticos- trezentos e noventa e sete metros' eW7m). sessenta graus sudeste
(60.9 SE); trezentos e noventa metros
(390m), dez graus sudeste (lO!! SE);
quinhentos, e três metros (S03m), trinta graus sudoeste <30.9 SW); seiscentos ,e cínquenta metros (650m) sessen. ta graus noroeste ({)O.9 NW); oitocentos metros (8üOm), trinta graus' nor-

de quinhentos hectares (5(){) ha) , delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a cinco mil metros
(5. OOOm) no
rumo magnético de
doze graus e vinte e dois minutos
9
s~doeste (12 22' SW). da confluên. era do Igarapé da. Capelinha com o
rio Tocantins e os lados divergemcs
dêsse vértice, os seguintes compri~
9
mentos e rumos magnéticos: cinco
deste (30. NE).
mil metros !5, OO{Jm) , doze graus vinParágrafo único. A execução da prete e dois minutos sudoeste (12 0 22?,
sente autortzacâo fica sujeita as estiSW);
mil metros (1. OOOm). 'setenta
pulações do Regulamento aprovado
e 'sete graus trinta e oito minutos
pelo Decreto n,v 30 2,30, de 1 de dezemsudeste (77 9 3,8' S'~).
bro de 1951, uma vez se verifique a
Parágrafo único. A execução da
eXÍstênciana jazida, como associado,
presente autorização fica sujeita às
-de qualquer das substâncias de que se
estipulações do Regulamento aproretere o art. 2.l?do citado Regulamenvado pelo Decreto nO 30.230, de 1 de
to ou de outras substancias discrimidezembro 'de )951. uma vez se verinadas pelo conselho Nacional- de Pesfique a existência na jazida, como
quisas.
associado de qualquer das substân, Art 25'. O titulo da autorização de
cias a que se refere o art. 21? do cipesquisa que será uma via autántica
tado R~gulamento ou de outras substâncias discriminadas '-,pelo
Consedêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e noventa cruzeiros (OL$
lho Nacional de Pesquisas.
490;C{)) e será válido pelo prazo de dois
Art. 29 O titulo da autorização de
(2) anos a partir da data da transcripesquisa, que será uma via autênção no livro próprio da Divisão de Fotica dêste Decreto, pagará a taxa de
. menta da Produção Mineral do Miniscinco mil cruzeiros (C1"$ 5.000,0.0) e
tério da Agricultura.
'
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
Art. 3.° Revogam-se as disposições
no livro próprio da Divisão de Foem contrário,
menta' da Produção Mineral do MíRio de Janeiro, 14 de agôsto de 1959
nistério da Agricultura.
138.Q da Independência e 71.Q da ReArt. 39. Revogam-se as disposições
pública.
contrário.
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959; 138 9 da Independência e 711?
Mário Meneghetti.
da República.

em

DECRETO NQ 46.599 - DE 14 DE
AGÔSTO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Eduardo Mayrink de Azevedo Fraga a
pesquisar diamante e minério de
ouro no município de Jacumââ, Estado do Pará.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, nv 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de
29 de janeiro dê 194{) (Códig'O de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eduardo , Mayrink de' Azevedo Fraga a pesquisar diamante e
minério de ouro em terrenos devolutos no distrito e município de Jacundá, Estado' do Pará, numa área

JUSCELINO

KUBITscimK·

Mário PttellegJzetti

DECRETO N9 46'.6-00,
AGÔSTO DE

DE

14

DE

1959

Autoriza o cidadão' brasileiro Manoel
Batista Sampaio a lavrar minérios
de ferro e manganês no município
de Betirn, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29
de janeiro de, 194:0 (Código de Minas), decreta:
Art. F' Fica autorizado, o cidadão'
brasileiro Manoel Batista Sampaio
a lavrar minérios de ferro e manga-
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nês, em terrenos de sua propriedade
na Fazenda Bela Vista, distrito de
sarzedo, município de Betím, Estado,
de Minas Gerais, numa área de noventa e" sete hectares e vinte ares
(97,20 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a.
setecentos metros (700m) no rumo
verdadeiro quatro graus nordeste (4Q
NE) do marco geodésico Três Irmãos
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e vinte metros
(3'10m) setenta E' um graus noroeste
(71 Q NW); seiscentos e cinqüenta e
cinco metros (655m), sessenta e nove
graus sudoeste <69Q SW); mil quatrocentos e quarenta e cinco metros
fl.445m), vinte e um graus noroeste
(21 0 NW);' duzentos metros" (200m),
sessenta e nove graus nordeste (69Q
NE): quinhentos e noventa e cinco
metros C595m), trinta e oito graus
sudeste (S8l? SE); mil e noventa metros (l.090m), setenta e um graus
sudeste C71l? SE); quinhentos metros
(SOOm), dezenove graus sudoeste (199
SW). Esta autorização é outorgada
mediante as condicões constantes do
parágrafo único do" art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decr~to.
'
Parágrafo único. A execução da
presente autorízacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30,230, de 1~ de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a" existência na jazida, como assaciado. de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Reaulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos,' na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorízaçãc não cumprir qualquer das
obrieacões que lhe incumbe, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos arts. 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 4Çl As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma

dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5Çl O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6 9 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será"
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de mil novecentos
e sessenta cruzeiros (Cr$ 1.960,00).
Art. 7l? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 14 de agôsto de'
1959, 138Çl da Independência e 71Q da.
República..
JUSCELINO KUBITSCHEk

Mário M eneçheiti

DECRETO N ' 46" 601 -

DE

14

DE

AGÔSTO DE 1959

Autoriza o eiaaãão brasileiro Sebastião Teixeira de Sousa a pesquisar
mica no município de Agua Boa,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere LI artíG;v 87, n.? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n? 1.935, de
2rJ de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), Decreta:
Art. 1. o Fica autorízado o ~loiadão
brasileiro Sebastiâo Teixeira de ti'1Uza a pesquisar mica em terrenos devolutos no lugar denominado Bosta
:J'Anta, distrito e município de A1:..ta
Bôa, Estado de Minas Gerais numa
área de trinta e cinco hectares ·35 ha
delimitada por um retànguílo que
tem um vértice a duzentos trrnta e
dois metros (232m). no rumo magnético dezenove graus e trinta m: r-,.....tos
sudeste <19.0 30' SE) do canto <udeste (SE) da casa de Geraldo C' üísto
e os lados divergentes dêsse vértice,'
os seguintes comprimentos e -umos
magnéticos: setecentos e cinnuenta
metros (750m), quarenta: e dois graus
nordeste (42.° NE); quatrocentos sessente. e oito metros (468m) quarenta
e oito grau. sudeste (4B o '=3i:!~.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização' fica su ieita às
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estipulações do Regulamento aprova1e ] de
dezembro de 1951 uma Tez se v-ríríque a ex.stêncía na jazida, com" associado de qualquer das substanc.as
3 que se re: ere o art 2 _° do citado
Regulamente ou de outras subrtãneras discriminadas peir Conselh.: Naexmal dI'; Pesquisas.
Art. 2. O titulo da autortzacâo de
pesquisas, que será uma via ""1tênttca dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e cinqüenta cruzeiros (CrS
::l5(',OO) e será vaucc peio pr':l:>:::' deooís (2) anos a Da~ti, da da ~a da
transcriçao no lívro próprio j':l, Divisão do Fomento da Produção Mímoral do Minístérío da Agrícul-ura.

Art: 3.° Revogam-se as disooetçôes
em contrário.

Art. 3
Revogam-se as díspo s'ções
em contrário.

o Presidente da República, usando
da atrlbuição que lhe confere o artígo 87, nl? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei TI.o 1 985, de 29
de janeiro de 194() (Código de Min~..s),
Decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Dante Marchicne a oesquísar argila em Lerrenos de prop '~ed::tde
da Terra Nova S. A. Agro-Pe-uárra,
no imóvel denominado Haras Bela
Vista, distrito e municípío de (;0tla,
Estado de São Paulo, numa 1.... ec de
trinta e quatro hectares trinta e dois
ares (34, 32 ha) delimitada !N! um
polígono irregular que tem um vé-tíce a cento e oitenta e seis metros
(186m) , no rumo magnético d- cinqüenta e nove graus sudoeste (59'? SW
do canto nordeste 'I\TE) da case número nove m." 9) da Rua d'J Chiqueírâo e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos quarenta e oito metros '448m). qu - rcnta
e dois graus sudeste (42.° SE) selScentos noventa e seis metros 6~6m)
qnrirenta e oito graus sudoeste .... -.
(48 0 SW); cento cinqüenta e oito.
metros (158m), setenta e cinco gr:o..us
noroeste (75.° NW); trezentos metros
(300m). quarenta e dois srau, noroeste (42.° NW); setecentos e ~)í -enta
enetros <780m) , quarenta e oito graus
nordeste (48. l\!E).
'
Parágrafo único. A execuçáo da
presente autorização fica SUjE'itd as
estipulações do RegulamentO,Y'ovade pelo Decreto n s 3ú. 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se ver it ique a existência na jazida, com') associado de qualquer das substàuc
a
Que se. refere o art. 2. ° do cítart-: Re-

do pelo Decreto n.s 30 230

Rio de Janeiro 14 de agôsto dp '1959
138.° da Independência e 71° de R/}-

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário

DECRETO

Meneçltetti

N.O 46.6()2 AGÔSTO DE 1959

DE

Renova o Decreto n.O 41.389,
de abril de 19fi7.

1.4
de

DE

24

o Presidente da República., usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.O I, da Constituição e nos
térrnos do Decreto-lei n.> 1 H\5, de
29 de janeiro de 1940 (Código l~ .M~nas), Decreta:
.
Art. 1. ti Fica renovada peio prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b, do artigo 1. c do
Decreto-Ieí n/ 9.605, de 19 ji! agõsto de 1946, a autorização c' mferida.
ao cidadão nrasileiro Laurían. '\'eíxeíra de Souza. pelo Decreto '":.,,:'nlL'To
-quarenta e um mil trezentos e OlCBl1ta e nove (41.389), de vinte p quatIO (24) de abril de mil nove- ."ntos
e cínquenta e sete (1957), pars ptscuísar mica no município de Água
Boa, Estado de Minas Gerais
Art. 2. ° A presente renovacã: que
será uma via-autêntica dêste Decreto
pagará a taxa de trezentos cr- -zeíros
(Cr$ 300,00) e será transcrita- no livro próprio 'da Divisá-o de F -mento
da Produção Mineral do Míntstérío
dn Agrícultura.

Rio de Janeiro, 14 de agõsto de
Independência
71.°
da República.

1959, 138.° da

JUSCELINO

(;l.

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

DECRETO N.o ~6.603 - DE 14
AGÔSTO DE 1959

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Dante
Marchione a pesquisar arava no
município de Cotia, Estado de Sáo
Paulo.
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gulamento ou de outras substãac.as

dísc-ímínadas pelo Conselho Naci'l'1a,l
d e Pesquisas.
Art. 2 o Q título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via au';,n~ica
c'este Decreto, pagará a taxa ~ o trezentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ ..
350,00) e sF'rá válido pelo pi-a?:() d~
dois (2) anos a partir da da~3 da
transcrtçâo no livro próprio 0'1 nj visã-o de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultur-a.
Art _ 3 _o Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
'
Rio de Janeiro, 14 de agosto de
1959, 138.° da mdependêncía e 71.'<' da
Repúpli-c.a .
JUSCEL1"NO

KUBITSCHEH:

Mário M eneçhetti.

DECRETO N.o 46. €04 AGÔSTO DE

DE

14

DE

1959

Retifica o art. 1.0 do Decreto 1,7Í,mero 45.789, de 14 de abril de t9S9.

O Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere' o a1'-tíg« 87, n.O I. da Constituição e nos
têrmos -, lo Decreto-lei' nO 1 9l.15 , de
2n de janeiro de 1940 (Código d~ Mimas). Decreta:

Art. 1. o Fica retificado o ~ -tigo
primeiro 0.°) do Decreto ,:,~umero
quarenta e cinco mil sete-enio- e oítenta e nove (45.789), de quatorze
(4) de abril de mil novecentos cínquer-ta e nove (1959), que oass> a
ter a seguinte redação: Fica autorízada a Cc.;npanhia de Míneraçâ i Novo.l.mense a pesquisar minérto de
f~rro, em terrenos de propriedade de
!S(,.
John deI Rey Mir..íng Cu"1pany
Limíted De lugar denominado Fnzenda das Gorduras ou Pimentel distrrto e munieírno Jf Nova (,ima E~t.ado
de Minas Gerais. numa área (1/7 -entr 'e vinte c. um hectares (121 na) .
etHilnitaàa 00' um polígono irregular
cue tem um 'It rtíce no marco 21"-0de sico .ocalízado 00 ponto mais alto
da Serra. de Mlltuca e
os lados, a
partir .Iesse vértioe os seguintes ccnl-'
prunentos e rumos verdadeír ..... : t,.l'e-

zmtos

~

setenta metros (370m) ses-

senta
setf graus trinta e cín-» minutos sudeste (67.' 35' SE)' quin h e n tos e cinqüenta me t r o s
(550m). trinta e· quatro graus vinte
e cinco minutos nordeste (34.0 zo NE)

mil oitocentos 'e vinte metros
(1 82{)m) três
graus cinco
n:~'llos
sudeste (39 05' SE); setecentos e dez
metros (7l0m) oitenta e sei. graus
vinte e cinco minutos sudoeste
\20 o 25' SW); duzentos e cin : m",tros 205m)' sessenta- graus vinte e.
cinco minutos sudoeste :6~,o ~5 S \i"V).
setecentos e setenta ~ cmco -r.ctros
(775m) dois graus trinta e cinco mí.nutos noroeste (29 35' NW); cento e
cinqüenta e cinco metros
,5Sm)
trinta e sete -raus cinQlJ.enta o cinco
'minutos nordeste -37,° 55' ~, duzentos e noventa me-tros (29!)n"" dez
graus cínquenta e cinco minutos nordeste (l()" 55' NE~; trezentü. e 0113-renta metros (340m); vinte e, dois
graus vinte e cinco minutos nordest.e (22.° 25' NE); cento e noventa e
cinco metros (1[}5m) trinta " ciuco :
graus trinta e cinco minutos noroestI

(35,(\

Art.

'~5'

NW).

2' o A presente retificacão de

decreto não fica -uieíta ao O_"lO'·~I1"'),-n·
to da taxa prevista pelo Código de
Minas e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fompnto rIa Produção Mineral do Ministério da A griCu]r.1H'{

Art. 3'il Revogam -se as 'disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de r::,gôsto de
1959, 138°
da Independência e 71 Q
do Renúbíioa.
JUSCELINO

KURITSCHRK

Mário tâeneçhetti.
DECRETO N. Q 46.605 DE AGÔSTO DE 19'59

DE

14

Autoriza o cidadão brasileiro Waldemar Calil a pesquisar argila retratária no município de Mogí das
Cruzes, Estado de São Paulo.

O Presidente da 'República, usando
atribuição que lhe confere c ar~
tígo 87, n. 9 I, da Constituição. e nos
têrrnos do Decreto-lei n. Q 1.985, de
da

29 de janeiro de 194(} (Código de
Minas) decreta:
Art. 1. Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Waldemar Calil a pesquisar
argila refratária. em terrenos de propriedade de Inocencia Maria da oonceiçâo e outros, no lugar denominado Bairro do Coqueiro, distrito e município de Mogi das Cruzes, Estado

de São Paulo,

numa

área

de

dois.
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hectares, vinte e seis ares e noventa
e quatro centíares (2,2694 ha . I. de· limitada por um polígono irregular
nue tem um vértice a oitenta e oito
iáetros (88 m.j , no rumo verdadeí1'0 oitenta e sete graus e trinta e
cinco minutos sudoeste (87 Q 35' SW)
do marco quilométrico número sessenta e quadro (Km , 64) da rodovia São Paulo-Casa Grande e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e vinte· e quatro
metros e setenta e dois centímetros
(224,72 mY, dois graus e cinquenta e
· quatro minutos nordeste (2Q 54 NEJ:
cento e doze, metros, oitenta (2' seis
centímetros (1'12,86 m.) , oeste (W).:
duzentos e trinta metros e trinta e
· três centímetros (230,33 m}, três
graus e vinte e nove minutos sudeste (3 9 Z9' SE):
oitenta f' sete
metros e dez centímetros (87,1{\ m.),
oitenta e seis graus e vinte e um minutos nordeste (869 21' NE).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica· sujeita às
estipulações do Regulamento
aprovado pelo Decreto n. Q 30 230, de 1. Q
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como
associado de . Qualquer das substâncias discríminadas pelo Conselho 'Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O titulo de autorízacão
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300.CO e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrícão
no livro próprio da Divisão de Fomento da produção Mineral do Mínístérío da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, em 14 de 3.gôSto
de 1959; 138. Q da Independência e
71. Çl da República.
)

do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 19-1.0 (Código. de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Govêrno
do EstJ.dó de &3rgip.2 a pesauisar
eal-gerne em terrena" doe sua propr íedade e de outros nos distritos e muntcípíos de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras, Estado de Sergipe,numa área de quinhentos hectares
(500 ha i , delimitada por um retànguio, que 1A;m um vértice a mil e
seiscentos metr-os (1.600 fi) no rumo
verdadeiro de cíncüenta e um graus
trinta minutos noroeste (51 Q 30' NW),
da Est3.ção de N. S. do Socorro
(ex-Ootinguioa) da Viação Férrea
Fe dera I Leste Brasileiro e 05 lados
divergen tes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeírcs : dois mil e quinhentos metros
(2.500 m ) , Oeste (W): dois mil metros (2.000 rn) , Sul (S).
Pacágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n- 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifitjue a existência, na jazida, como assocíados, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2Q do
citado Regulamento ou .de outras
substânctas discrímínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas."
Art. 29 O título da autonzacão de
pesquisas. será uma via autêntica
dêste decreto, o qual está isento de
taxa e será válido por dois (2) anos
a contar da date da transczicão no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
_Art. 3 RBvogam-se as disposições
em contrário
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959; l38 Q da. Independência e 7lQ da
República.
.
Q

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO

Mário M eneçhetii

Mário

DECRETO N? 46.60G AGÓSTO DE 1959

DE

14

DE

A uioriza o Govêrno do E staâo de
Sergipe a pesquisar sal-gema, nos'
municípios de Nossa Senhora do
Socorro e Laranjeiras, Estado de
Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
• 87, n Q I, da Constituição e nOI3 têrmos

KUBITSCHEK

Meneçhetti

DECRETO N.Q 46.607 -

DE

14

DE AGÔSTO DE 1~59

Autoriza o cidadão brasileiro Rduardo .M ayrink de Azevedo Fraga a
pesqiusar diamante e minerios de
ouro no municimo de Jacu1 1.dá,
Estado do Pará.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artlg(,

87) n.

Q

I, da C cnstítuícão, e

110S

ATOS no
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têrmos do Decreto-lei n. Q 1. 935, de
2l:l de janeiro' de 194.0 (Código de
Mmasr decreta:
Art. 1-:9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Eduardo Mayrink ~e Azevedo Fraga a pesquisar diamante e
mmério de ouro em terrenos devolutos no distrito e município r.le Jacundá, Estado do Pará, numa 'área
de quinhentos
hectares (500 ha.Y,
denmitada por um retângulo, y'l~e tem
um vértice' na confluência do Igarape da Capelinha com o rio Tocantins
e os lados divergentes dêsse vértice
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cinco mil metros (5 .OQO
mY, doze graus e vinte e dois mínutos sudoeste (12º 22' SW); mil
metros (1. 000 m.) ,setenta c sete'
graus e trinta e oito minutos sudeste
J

f77 9

38' SE).

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30. 230. de 1. Q
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substân'cias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento - ou outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2 . Q O ti tulo de autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro' 'próprio da Divisão de Fomento da produção Mineral cio Ministério da Agricultura.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de agôsto
de 1959; 133. Q da Independência e
71. Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneghetti

DECRETO N. Q 46.008 DE AGÔSTO DE

lS59

DE

14

Autoriza o cidadão brasileiro João
de Orleans e' Bragança a lavrar
scheelita no município de Santa
Luzia, Estado da Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 87, TI. 9 I, da Constituição ~ nos
têrmos do Decreto-lei n. Q 1. 935, de

29 de, janeiro de 1940 (Código de
Minas) decreta:
Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
:Jrasileiro João de Orleans ~ Bragança a lavrar scheelita, em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Montevidéu, distrito de Junco
do Seridó, município de Santa Luzia,
Estado da Paraíba, numa
área de
quinze hectares e sessenta e quatro
ares (15,64 ha.),· delimitada po: um
paralelogramo que tem um vértice
(;~60
a trezentos e sessenta metros
m . ) no rumo verdadeiro oitenta e'
doís graus e trinta minutos noroeste
(82 9 30' NW) da confluência do córrego Açude Furado no riacho ólho
d'Aguinha
e os lados, divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: trezentos e vinte metros (320 m .) . setenta
e três graus noroeste (739 NW>; seiscentos e oitenta metros <680 m .},
sessenta e três graus nordeste (63 Q
NE).
Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único' do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código, nào expressamente mencionadas, neste Decreto.
Parágrafo único.
A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30 230. de 1. 9
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substãnelas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O concessionário da autorízaçâo fica obrigado a recolher
aos cofres públicos. na forma da lei
0.:\
tributos que forem devidos à
Un'ião, ao Estado e ao Municunc e.m
(":mprimento do disposto no artigo
62 de Código de Minas.
Art. 3. º Se ') concessíonárto da
autorização não cumprir qualnuer das
obrigações que lhe incumbem a autorização será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 37 e 38,
do Código de Minas
Art. 4. Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos i9 e 4() do Código de
Minas.

Art. 5.

º

'

O concessíonárío da a utorízaçâo será fj~calizado pelo Departamento Nac'..onal da Producâo
Mineral e gozar:1- dos favores díscríminados no artigo 71 do mesmo Código.

Aros

DO PODER

Art. 6. 9 A autorização de lavra
terá por título êste Decreto. que será
trftnscrito no livro próprio- da Oi"1sào de Fomento da Producã•., Mine1 al
do Mírnsrérío da Agrrculturu.
após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ BOa,DO).
Art. 7.9 Revogam-se as dtsposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de agõsto
de 1959; 138 9 da
Independência e
71. 9 .da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

frIIária M eneçhetii

DEDRE'I'O N. Q 46.609

DE

14

DE AGÔSTO DE 19~9

Autoriza a Mineração Lageado Limitaãa a lavrar minério de chumbo
nos municípios de, Bocaiúna do Sul
e cerro Azul, Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n. Q I. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n. Q 1. 985. 'de
29 de janeiro de 19400 (Código de
Minas) decreta:
Art. 1. Q Fica autorizada a Miner&çáo Lageado Lllndtada a lavrar ITÚnérío de chumbo em terrenos devolutos, no lugar denominado' Bacia do
Ribeirão do Rocha. distritos de Paranái e Cêrro Azul, municípios de
Bocaíúva do Sul e Cêrro Azul; Estado do Paraná, numa área de setenta e cinco hectares (75 ha ) delimitada por um retângulo que tem
um vértice a três mil cento e noventa metros (3.190 m.) , no rumo
verdadeiro três graus sudeste (31) SE)
da confluência do Ribeiráo do Rocha,
. no rio Ribeira e os lados, divergentes
dêsse vértice. QS seguintes eomprimentes e rumos verdadeiros: mil e
quinhentos metros (l.500 m .) , trinta.
e seis graus sudoeste (36 9 SW); quinhentos metros (50'fun) , cinqüenta
'e quatro graus sudeste (54'? SE). Esta
autorização é outorgada mediante ao"
condições constantes do parágrafo
único do artigo 28 do Código de
Minis e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
.nâo expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações. do Regulamento
aprovado pelo Decreto n. Q 3().230, de 1. Q
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de dezembro de 1951, uma vez S~ verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das sunstãncías discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O concessionário da autorização fica Obrigado a recolher
20S cofres públicos, na forma da íer
os tributos que torem devidos à
União. ao Estado e ao Murncíjno. em
cuuiprímento do disposto no artjgú
(.8 do Código de Minas.
Art. 3. Q Se J ~oncessi{Jnàr") da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe .ncumbem, a autortzação será declarada caduca 0'J
nula, na forma1os artigos 37 e 38do Código de Minas
Art. 4. Q As propriedades v1~il1'ia::'
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos 059 e 40 do Ood.go ie
Mmas
.
Art. 5. Q O concessionárto ela autorização será flsf'a.lizado pelo De ..
partamento Nacional da Produção
Mineral e goza-á dos favores díscríminados no arrago ' 71 do mesmo Código.
Art.

6. Q A autorização de lavra
terá por título êste Decreto. que será
transcrito no livro próprio da D17j·
são de Fomento da Produção 'Mine1 r..J
do Ministério da Agri ml+;;~rn..
após o pagamento da taxa de mil e
quinhentos cruzeiros (Cr$ 1.500,(0).
Art. 7. 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de agósto
de 1959; 138Q da Independência e
71..Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçheiti

DECRETO NQ 46.610 AGÔSTO DE 1959

DE

14

DE

Autoriza o ciâaâão brasileiro Vilmar
Freit.as a pesquisar iluorita, no município de Tubarão, Estado de Santa
Catarina.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n 9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Vilmar Freitas a pesquisar
fluorita, em terrenos de propriedade
de Estevam Manoel' de Souza, José
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Manoel' de Souza e outros, no lugar
denominado Pouso Alto, distrito de
Pedras -Grandes, município de Tubarão, Estado de Santa Catarina, numa
área de cento e noventa e um hectares quarenta e seis ares e sessenta
centiares (191,4660 ha)
delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice, a oitocentos e vinte e
cinco metros (325m), no rumo magnético, sessenta e éoís graus trinta
minutos sudoeste (62 9 30' SW)
do
cruzamento das estradas de rodagem
Tubarão - Gravataí - Caramuru e os
lados a partir dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil quinhentos e quarenta metros (L 5 40m) , oeste (O), trezentos e
sessenta e seis metros c trinta centímetros (36õ,30m), sul <S); mil e cem
metros <1.100 1;11), oeste (W); cento
e dez metros (110m), sul (8); duzentos e vinte metros (220m), oeste (W);
dezesseis metros e cinquenta centímetros 06,50m), sul <S); mil quatrocentos e trinta metros (1. 430m) ,
oeste (W); cento e quarenta e cinco
metros e vinte centímetros (145,2Gm) ,
sul (8); duzentos metros (200m),
oeste -(W); cento e um metros e SESsenta e quatro centímetros n01,64m),
sul (8); mil seiscentos e setenta metros (1 670m) oeste (W); cento e
sessenta metros e sessenta. centímetros (160,60m), sul (S); c i n c o mil
trezentos e vinte e q u a t r o metros
(5 324m), leste (E): sessenta e seis
metros (66m) , norte (N); setecentos e
trinta e seis metros <736m), leste tE):
trezentos-e vinte e seis metros e vinte
centímetros C:l26,20m), n o r t e IN);
oitocentos e oitenta metros (880m),
. oeste (W); oitenta e cinco metros
trinta centímetros (85,3<lm), norte
t N _I' oitocentos e oitenta metros ...
(880m), leste (E); cento e um metros
e vinte centímetros (101,20m), norte
(N); quatrocentos e quarenta metros
(440 m) , oeste (W); trinta e quatro
metros e dez centímetros (34,10m),
norte (N); duzentos e vinte metros
(220m), oeste (W); cento e cinquenta
e quatro metros (154m) , norte (N);
seiscentos e sessenta metros (660m),
leste (E): setenta e sete metros (17m)
norte (N).
Parágrafo único. A execução. da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo decreto n Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma, vez se verifique a existência na jazida, como a:;sociado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2Q do citado
Regulamento ou de outras substãnI

r

e

cias discriminadas pelo Cons'elhú Nacional de Pesquisas.
Art. 2 9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
- dêste Decreto, pagará a taxa de mü
novecentos e vinte cruzeiros
.
(Cr$ 1. 920,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959, 1389 da Independência e 71 9 'da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçhetti
DECRETO N9 46.611 MÔC;:XO DE

DE

14

DE

1959

Autoriza Mármores e Pedras do Brasil
Ltda. a lavrar mármore no município de Cêrro Azul. Estado do Paraná.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe- confere. o artigo
87, n'? I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1. 985, de 29 de janeiro . de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Mármores
e' Pedras do Brasil Ltda. a
lavrar
,mármore em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Tigre ou
Paiol de Cima, distrito e municipio
de -Cêrro
Azul, Estado do Paraná,
numa área de setenta e cinco hectares ..l quarenta e quatro ares (75,44ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem- um vértice a quinhentos e
quarenta e sete metros (547m), no
rumo verdadeiro oitenta e sete graus
cínquenta e seis minutos noroeste
(879 56' NW) ào marco quilométrico
número sessenta e três (km 63) da
rodovia Curitiba-São Paulo e os lados, a partir dêsse vértice, ou seguíntes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos e trinta metros (330
metros) setenta e cinco graus vinte e
quatro mínutos r.udoeste (759, 24' SW) ;
duzentos e quarenta e oito metros
(248m), oitenta e seis graus quatro
minutos sudoeste (869 04' SW): trezentos e quarenta metros (340m), cinqüenta e três graus cinqüenta e seis
minutos noroeste (539 56' NW) oitenta e cinco metros cinqüenta centímetros (85,50m), dezesseis graus quaI
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torze minutos nordeste (16'? 14' NE);
cento e trinta metros (l30m) , vinte
e nove graus vinte e quatro minutos
nordeste (29 9 24' NE); cento e trinta
e cinco metros (135m), trinta e quatro graus cínquenta e quatro minutos
nordeste (34() 54' NE); cento e onze
metros (111m), cínquenta e sete graus
nove minutos nordeste (579 09' NE);
cento e sessenta e nove' metros
(169m) , vinte 'e seis graus onze minutos noroeste (269 11' NW); duzentos
e cínquenta e quatro metros (254m),
um grau vinte e seis minutos noroeste (I'? 26' NW);' seiscentos e um metros e cínquenta centímetros (601,50
metros), sessenta e um graus vinte e
seis minutos sudeste (619 26' SE) ;
duzentos e noventa e quatro metros
(294m), sessenta e quatro graus e
seis, minutos sudeste (649 06' SE);
setenta e três metros (73m), setenta
e dois graus vinte e seis 'minutos sudeste (729 26' SE); cento e vinte e
quatro metros (l24m) , oitenta e dois
graus quatro minutos nordeste
.
(829 04' NE); duzentos e sessenta e.
cinco n.etros e vinte centímetros ....
(265,20m), trinta e dois graus cinquenta e seis, minutos sudeste .... ,.
(32l? 56' SE), Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não ..expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo' único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias.
a que se refere o. art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art .. 29 O concessionário da autorízaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos', na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município,· em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
'Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, à autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37,
e 38 do Código de Mínas.
. Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na' forma
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dos artigos 39· e 40 do .Código de Minas.
Arf; 59 O concessionário da auto.rízação será fiscalizado pelo' Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores discriminados no art 71 do mesmo Código.
Art. 6l? A
autorização da lavra
terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
à~ Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após opa":
gamento da taxa de mil quinhentos e
vinte cruzeiros (Cr$ 1. 520,00) .
Art. 7'? Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 14 de agõsto de
1959; 138Çl da Independência e 7:1{ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

. Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 46.612 AGÔSTO DE 1959

DE

14

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Reinaldo
Versani a pesquisar quartzito no
município de Socorro, Estado de São
Paulo.

O presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nl? I, da' Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n Q 1. 985, de 29 de [aneiro de 1940 (Código de' Minas),
cj.ecreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Reinaldo Versani a pesquisar quartzito, em terrenos de sua propriedade, situados rio local denominado Bairrc das Lavras de Cima, distrito e município de Socorro, Estado
de São Paulo, numa área de um
hectare e dezenove .ares (1,19 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a duzentos e setenta metros (270m) no rumo magnético dezenove graus e trinta minutos
noroeste (191,) 30' NW) do canto sudoeste, (SW) da capela de São Lázaro e os lados,l partir do vértice
considerado. têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quarenta e cínco metros (45m) , oitenta e
cinco graus trinta minutos' sudeste
(850 30' .SE); sessenta e dois metros
(62m) , sessenta e nove graus nordeste (699 ' NE); noventa e dois metros (92m), quarerta e quatro graus
noroeste (44l? NW); oitenta e três
metros (83m), trinta e quatro graus
noroeste (34Q NW); cinqüenta e sete
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metros (57m) , sessenta graus trinta
minutos noroeste (60 9 30' NW); vinte
e seis metros (26 m) , nove graus
trinta minutos sudeste (99 30' SE);
cento e sessenta e cinco metros
(165m). dezoito graus sudeste
.
(18 9 SE) .

. Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nl? 30 _230, de 1 de dezembro àe Hl51, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associauu,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díseríminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2º O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da.
Agricultura.
'
Art. ,39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO No 46.613 - DE 14 DE
AG6sTO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Amântiio Alves de Oliveira a pesquisar
pedras coradas no município de
Malacacheta, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n- 1. !l8S, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta.'
Art. l'J Fica autorizado o cidadão
brasileiro Amândio Alves de Oliveira
a pesquisar pedras coradas em terrenos devolutos no lugar denominadJ Cabeceiras do Pontarate, distrito
de F.anciscópolLs, município de Malacacheta, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta e um hectares
e noventa ares (31.90 ha ) , delimitada
por um
quadrilátero, que tem um
vértice a duzentos setenta e sete me-

tros e cinqüenta centímetros
.
(277,50 m) , no rumo rnagnético de
oitenta graus nord-este (800 NE) do
canto nordeste. (NE) da caro de Raul
Galdino da Silva e os lados a partir
dêsse vértice, OS seguintes compromentes e rumos magnéticos: seiscentos e trinta metros ES30m), sul (S);
seiscentos sessenta e cinco metros
(665 m) , setenta e seis, graus e trinta minutos noroeste
(76 Q 30' NW);
quatrocentos noventa e seis metros
(496 m) , dezessete graus e quinz-e minutos nordeste 07 Q 15' NE); quatrocentos noventa e oito metros (498 m) ,
leste (E).
Parágrafo único. A execução da.
presen te autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substàncías ao
que se refere o art. 20 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Oonselho Nacíonal de Pesquisas.
Art. 2'" O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre-zentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos, a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art.3 Q Revogam-se ali disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959. 138 0 'da Independência e 710. da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N° 46.614 AGÓSTO DE 1959

DE

14

DE

Autoriza o cidadão, brasileiro ' Ooiãio
Regis de Jesus a pesquisar minério
de chumbo no município de Uruaçu, EstadAJ de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a.rtigo 87, nO I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n- 1. 985, de
29 de janeiro de

1940 (Oódígo de
Mi.nas). decreta:
Art. lo Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ovídío Regis de Jesus a
pesquisar minério de chumbo, em
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terrenos de propriedade de Joaquim
Marques Guimarães no lugar denominado Barroso, distrito e município
de trruacu, Estado 'de Goiás, numa
área de cento e trinta e dois hectares (132 11a), delimitada por um po-.
lígono místílíneo que tem um vértice
no final da' poligonal que liga o Es~
teío do Sarilho do Pôrto, da estrada
Uruacu-Niquelândie. e os lados, dessa
poligonal, com os .seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quínhentos e trinta e nove metros e vinte
centímetros (539,20m), onze graus
vinte minutos sudoeste (11<> 20' SW) ;
seiscentos e quarenta metros (640 mj ,
vinte e um graus trinta minutos sudeste (21<> 30' SE) . Da extremidade
dê.'>S-e último vetor, que coincide com
a margem direita do córrego Leite, a
pohgonal definidora da área de pesquisa apresenta os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e
quarenta metros (1.040m) •. vinte e
.um graus trinta minutos sudeste (21<>
30' SE); três mil trezentos e oitenta
metros (3.380m), quarenta e três
graus quarenta minutos sudeste (43<'
40' SE) ; trezentos metros (300m),
quarenta e sete graus cinqüenta minutos nordeste (47<> 50' NE), medindo
ao longo da margem esquerda do rio
Maranhão; daí, OS seguintes comprimentos e. rumos magnéticos: três
mil trezentos e cinqüenta
metros
(3.350m), quarenta e três graus quaQ
renta minutos noroeste (43 40' NW) ;
oitocentos e sessenta metros (B60 m) ,
vinte e um graus trinta minutos noroeste (21 9 .30' NW); até alcançar a
margem esquerda do rio Maranhão
por onde segue até o ponto de partida.
Parágrafo uruco.. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto' n<> 30.230, de.1 de

Art. 3<> Revogam-se as dísposícões
em contrário.
~io de
Janeiro, 14 de agõsto de
19b.9, 138<> da Independência e 71 0 da
República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

. DECRETO N<> 46.615 AG6STO DE 1959

DE

14

DE

Renova o Decreto n'> 41.792, de 8 de '
julho de 1957
.

O Presidente da República, usando
da atribuícâo que lhe confere o artigo 87, nv r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985 de
29. de janeiro de 1940 (Código de
Mmas),. decreta:
Art. 1" Fica renovada pelo prazo
ímprorrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b, do art. 19 do Decreto
lei n<> 9.605, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Hazis Samea pelo Decreto
número -quarenta e um mil setecentos'
e noventa e dois (41. 792), de oito
(8) de julho de
mil novecentos e
cinqüenta e sete (1957), 'para pesquisar argila no munícípro de Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo.
Art. 2'1 'A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a. taxa de trezentos e noventa cruzeiros (Cr$ 390,00) e será.
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
~m con trárlo. .
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959, 138 da Independência e 71<> da
Eepública.
Q

JUSCELnw KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

dezembro de, 1951, .ume vez se verífi-

que a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que. se refere o art. 2Q do citado
Regulô.mento ou de outras substân-'
eras discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ : ..
1. ~20,OO) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
t~anSCriQ8.o no livro próprio da Divisao de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

DECRETO N<> 46.616 AG6STO pE 1959
Concede à

Exploração

DE

14

DE

de Minérios

tsraeina Limitada autorização para
iuncionar como etrcprésa de mine-

ração.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo·87, nv 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de
29 de janeiro de 1910 (Código de
Minas), decreta:
Aftigo único. Ê I concedida à Expl{)-

raçao de .Minéríos Brasília Limítada,
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constitÚÍda por - contrato de 21, de
maio de 1959, arquivado sob número
96.695, na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, com' sede na cídade de Diamantina, autorização
para funcionar como emprêsa de rrnneracão, ficando obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro. 14 de agôsto de
195-9, 13BQ da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M,eneghetti

DECRETO NlJ 46.617 AGÔSTO DE 1959

DE

14

DE

Revoga o § 3Q do art. 18 do Decreto
n 9 42.916, de' 30 de dezembro de

1957.

o

Presidente da República usando
que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Oonstatutçao ,1t'ederal, decreta:
Art. 1Q Fica revogado o § 3Q do
art. 18 do Decreto nv 42.916, de 30
de dezembro de 1957.
Art. 2'? o presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrádas' atribuições

rio.
Rio de Janeiro, em 14 de agôsto
de 1959, 1381;1 da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti,
DECRETO NÇ> 46.618 AGÔSTO DE 1959

DE

14

DE

Torna sem efeito o Decreto número
45.222, de 15 de janeiro àe 1959,
traneteriu; sem' aumento de
que
despesa.
duas funções da Tabele:.
Numérica Especial de' Bxtranume-

rário-Iã enstüista do

Ministério âa

Agricultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição, decreta:
Art.

n~

que

1~

FIca sem efeito o Decreto

45.222, de 15 de janeiro de 1959,

tranteríu,

com

os respectívos

ocupantes. 'duas funções de Thba.•
Ihador, sendo uma de referência 13.
ocupada por José Geraldo Adão e
outra de referência 16, excedente
ocupada por Francisco Venâncio d~
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Parque N&cíonal de Itatiaia, do Serviço Flores'tal. do
Estado do Rio de Janeiro
para idêntica tabela da Subestação
de Enología em Baependi do Instituto de Fermentação, no Estado de
Minas Gerais.
Art. 29 ~ste decreto entrará
em
vigor na data de 'sua publicação,
Art. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário:
Rio de Janeiro, em 14 de agôsto
de 1959, 138!) da Independência e 7lQ
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçheiti .

DECRETO N.'? 46.619 AGÔSTO DE 1959

DE

14

I)E:

Transfere àe Valentim Lorenzini 1Jara
Frederico Alves Pinto a conces:;ão
para a prodUl~W e fornecimento de
energia eletrica ao Município de
Joanopoüs, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da . atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrrnos do artigo 150 do Código .
de Aguas (Decreto n° 24.643, de 10 de
julho de 1931).
Considerando que pela Resolução
nQ 1.554, de 21 de janeiro de 1958, o
Conselho Nacional de Aguas e :8\1e1'gia Elétrica autorizou a transferência
dos bens e rnstalações pertencentes a
Valentim Lorenzini para Frederico
Alves Pinto, decreta:
Art. 1Q Fica transferida para Frederico Alves Pinto a concessão para
a. produção e fornecimento de energia
elétrica no Munícípío de Joanõpolis,
Estado de São Paulo, de que era titular Valentim Lorenzíní ,
Art. .29 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto nú- .
mero 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957. que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
o concessionárío não satisfizer as seguintes condições:
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de que necessita. para receber forneI - Assinar o contrato disciplinar
cimento de energia elétrica da Comda concessão dentro do prazo de trinpanhia Energia Elétrica da Bahia, a
ta (30) dias, contados da publicação
fim de utilizá-la nos campos petrolíde despacho de aprovação da respecferos de D. João e Candeias.
tiva minuta pelo Ministério da AgriParágrafo único. As linhas de. subcultura.
transmissão e subestações autorizadas
II - Requerer à Divisão de Aguàs,
pelo presente artigo deverão obedecer
do Departamento Nacional da :?roduao projeto que será submetido à préção Mineral do Ministério da Agriculvia aprovação do Ministro da Agritura, mediante o arquivamento da
cultura, devendo nesta oportunidade
certidão comprobatória. a averbação
serem fixadas as características técnido registro do referido. contrato no
cas das mesmas.
Tribunal de Contas. dentro de sesArt. 2Q oaducarj; a presente autosenta (60) dias do registro.
rização. independente de ato declaraParágrafo único. Os prazos referitório, se a interessada deixar de cumaos neste artigo poderão ser nrorroprir as seguintes condições:
gados por ato do Ministro da AgriI - Apresentar à Divisão de Aguas
cultura.
do Departamento Nacional da ProArt. 49 As cariras de fornecimento
dução Mineral, de Ministério da Agride energia elétrica serão fíxadas ,; recultura, dentro de cento e vinte (120)
vistas trienalmente pela referida Didias. contados da, data da publicavisão de Aguas.
ção dêste Decreto, os estudos, projetos
Art. 59 Findo o prazo da coneese orçamentos das obras a executar.
sâo, deverá o concessionário requerer
II - Iniciar e concluir as obras nos
ao Govêrno Federal que a mesma seja
prazos que forem fixados pelo Minisrenovada, na forma que, no respectivo
tro da Agricultura.
contrato, deverá estar prevista.
Parágrafo único. Os prazos a que
Art. 69 A presente concessão vigose refere êste artigo poderão ser prorrará pelo prazo de trinta (30) .anos,
rogados pelo Ministro da Agricultura.
contados a partir, da data do regisArt. 3° O presente Decreto entra em
tro do respectivo contrato pelo Trivigor na data da sua publicação.
bunal de Contas.
Art. 4° Revogam-se as disposições
Art. 71? Revogam-se as disposições
em contrário.
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959; 138~ da Independência e 719 da
Rio de Janeiro, em 1-1 de agôsto
de 1959; 1389 da Independência e '11Q' . República.
da República.
,JUSCELINO KUBITSCHEK.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária M eneatietti,

Mário Meneghetti.

DECRETO N'? 46. 621 DECRETO· N9 46. 620 AGÔSTO DE 19.i}9

DE

14 DE

Autoriza a Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás - a construir linhas de
subtransmissão e subestações mara
os campos de D. João e Candeias, no
Estado da Bahia.
O Presidente da

República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso l. da Constituição, e
nos têrrnos do art. 59 do Decreto-lei
ri9 852, de 11 de novembro de 1938, e
Considerando que pela Resolução
n Q 1.669 o Conselho Nacíonal de
Aguas e Energia Elétrica reconheceu
. a conveniência da medida, decreta: '
Art. lI? Fica autorizada a Petróleo
Brasileiro S. A. - Petrobrás - a estender dois trechos de linhas de subtransmissão e construir as subestações.

DE

14

DE

AGÔSTO'DE 1959

Autoriza a Conipomhia Paulista de
Fôrça e LU.G a construir uma linha
de transmissão entre um ponto da
. linha Jaú-Usina de Lençóis e a cidade de Botucatu, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República. usando.
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.059, de 5
de março de 1940. e
Considerando que pela Resolução
n<:> 1.665, de 28 de abril de 1959, a
medida foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, decreta:
.
Art. 19 Fica autorizada aCampaM
nhía Paulista de Fôrça e Luz a ampliar suas instalações de energia elétrica, mediante construção. de um tre-

276

'Aros no PODER ExEcUTIVO

cho de linha de transmissão, com cêrConsiderando que pela Resolução
ca de 60 quilômetros de extensão, enn.« i, 699, o Conselho Nacional de
tre um ponto de sua atual linha de
Águas e Energia Elétrica reconheceu
Jaú à Usina de Lençóis e a cidade
a conveniência da medida, decreta:
de Botucatu, no Estado de São Paulo.
Art. 1." Fica autorizada a Com§ 1Q As características técnicas da
panhia de Eletricidade do
pJto 3-io
linha de transmissão serão fixadas,
Doce
a constituírr hipoteca sôbre os
pelo Ministro da Agricultura, na oporseus bens e instalações, em favor do
tunidade da aprovação dos projeto.
Banco Nacional do Desenvolvimento
§ 29 A ampliação,
ora autorizada,
Econômico
destina-se a melhoria das contnçôes
Parágrafo único. ~e empréstimo
de fornecimento, nas 'zonas circunvizinhas da cidade de Botucatu, no se destina à aquisição de material
elétrico e equipamentos destinados à
Estado de São Paulo.
usina de Três Marias, Estado de MiArt. 2º Caducará a presente autorização, independente de ato declara- , nas Gerais.
tório, se a interessada não cumprir
ATt. 2." A concessionária deverá
as seguintes determinações:
apresentar à Divisão de Aguas, do ,
I - Apresentar à Divisão de Águas,
Deliartamento Na-cional ca Pro-dução
do Departamento Nacional da ProduMineral, do Ministério da Agricultura,
ção Mineral do Ministério da Agripara fins de averbação, o traslado do
cultura, dentro de cento e oitenta (180)
con tra to do empréstimo a ser firdias, contados da data da publicamado.
ção dêste Decreto, os estudos, projetos
Art. 3.° :tste Decreto entra em vie orçamentos da futura linba de transcoar na data de. sua publicação.
missão.
to Art.
4.0 Revogam-se as disposições
rI - Iniciar e concluir as obras nos
em contrário .
prazos que forem fixados pelo MinisRio de Janeiro, 14 de agôsto de
tro da Agricultura.
1959; 138.° da Independência e 'H." da
Parágrafo único.
Os prazos a que
P,;.epública.
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
JUSCEJ,I'NQ KUBITSCHEK
da Agricultura.
Art. 39 A interessada fica sujeita
Má1io M eneçhetii
às demais normas estabelecidas pelo
Decreto uI! 41.019, de 25 de fevereiro
1957, que regulamenta os serviços
DECRETO N.O 4€.623 - DE 14 DE
de energia elétrica.
AGÔSTO DE 1959
Art. 49 O presente Decreto entre em
vigor na data de sua publicação.
Autoriza a São PauZo Light S. A. Art. 59 Revogam-se as disposições em
Serviços de Eletricidade a ampliar a
contrário.
usina termelétrica de São SebasRio de Janeiro, 14 de agôsto de 1959;
tião, Estado de São Paulo.
1389 da Independência e 7l f1 da República.
O Pr2Sidente da República, usando
JUSCELINO KUBITSCHEK.
da. atríbiücão que lhe confere o art.
87 íneiso I, da Constituição, e nos têrMário Meneghetti.
m~s dcs arts. 3.° d-o Decreto-lei número 3.763, de 25 de outubro de 1941,
e 10 do Decreto-lei n.o 2.281, de 5 de
DECRETO N.{) 46.622 -'- DE 14 DE
junho de 1940:
AGÔSTO DE 1959
Considera.ndo que, pela Resolução núAutoriza a Companhia de Eletricidamero 1.675, a medida foi julgada conde do Alto Rio Doce a constituir
veniente p€lo Conselho Nacional de
hipoteca séore os seus bens e. instalações em j(/)1)()T do Banco NacioAguas e Energia Elétrica, decreta:
nal do Desenvolvimento Econômico.'
Art. 1.° Fica autorizada a São paulo Light S. A. - Serviços de EletriciO Presi-dente da Reipública, usando
dade a ampliar as suas instalações,
da atribuições QU2 lhe confere o armediante a instalação, no município de
tigo 87, inciso I, da Constituição, e
São Sebastião, no Estado de São Paude aeôrdo cem o disposto no Decretolei nv 7.062. de 22 de novembro de
lo, de um grupo diesel-elétrico.
1944. e no Decreto nl? 41.019, de 28
§ 1.0 A.s caracteristicas técnicas e
de fevereiro de 1957:
obras complementares a serem exe-

de
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cutadas serão fíxadas pelo Ministério
da Agricultura, na oportunidade da.
aprovação dos projetos.
§ 2. 0 A ampliação, ora autorizada,
destína-se à melnoría do fornecimento
de energia elétrica no . município de
São Sebastião.
Axt .. 2.° Caducará a presente autorízacâo índenendente de ato -declaratório, se a interessada não cumprir as
seguintes condições:
1 -: Apresentar à Divisão de Aguas,
do Dep3.rtamento Nacional da Producão Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias a
.contar da data da publícaçâo , dêste
decreto, os estudos, projetos e orça-mentos das obras a serem realizadas.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agri·cultura.

se

Parágrafo único. Os prazos a que
refere o presente decreto poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura.
Art. 3.° A interessada. fica sujeita.
M demais normas do Decreto número
41. 019, de 26 de fevereiro de 1957, que
ragulamen ta os serviços de energia
elétrica.
Art. 4.° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publícação.
AJ:t. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário ~
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 19'59;
138.° da Independência e 71.° da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N.'J

46.624 -

AGÕSTO DE

DE 14

DE

1959

Transfere da prefeitura Municipa.~ üe
Lagoa Vermelha para a Comissao
Estaàual de Energia Elétrica a concessão para a proãuçâo e torneeimenta tie energia etétrica ao ínUnlcípio de t.açoa Vermelha, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso l, da constituição, e nos
têrmos do art.' 150 do Código de
Águas (Decreto nl,) 24,643, de 10 de
julho de 1934): .
Considerando que, pela Resoiução
n 9 95'7, de 6 de julho de 1954, o Conselho Nacional de .Aguas e Energia
.Elétrica autorizou a transreréncia dos
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bens e instalações da Prefeitura Mu-_
nicipal de Lagoa Vermelha para a
Comissão Estadual de Energia Elétnca, decreta:
Art. 1.0 Fica transterída para a
COmissão Estadual de Energia Eletrtca a concessão para produção e fornecimento de energia elétrica nos tnstrítos sede e de São José do Ouro ao
município de Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul, de que ~ titular a referida Prefeitura ivlunlClp~J.

_

Art. 2. A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto
n.v 41.019, de 26 de fevereiro de 1957•
que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 3'" Caducará o presente títuro,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisí'izej- as seguintes condições:
I - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da punncação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministério da
Agrícul t ura ,
!I - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Pl'oC1ucão Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbacão
do registro do l'eferido contrato "no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
Parágrafo único. Os pr2,ZOS l'efenldos neste artigo poderão bel' prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4,1' As tarífas do rornccímcnto
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela reterída
Q

DivIsão de Aguas.
Art. 5.Q Findo o .prazo da concessão,
deverá a concessionária requerer ao
Govêrno Federal que a mesma seja
renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.

Art. 6.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro do respectivo contrato" pelo Tribunal de Contas.
Art. 7. Q ~vogam -se as dísposíções
. em contrário.
Rio de Janeirú, 1.4 de agõsto de
1959; 1389 da Independência e 7ll? da

Hepúblic3.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO

N9 16.625
AGÕSTO DE 1959

DE

14

DE

Outorga à Companhia paranaense de
Energia Elétrica ~ COPEL - autortzação de estudos para o aproveitamento de diversos desníveis situa~
ãos na bacia do baixo Iguaçu, no
trecho compreendido entre Salto
Grande e a fronteira com a República Argentina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aztígo 87, inciso I, da Constituição. e
tendo em vista o que dispõem os artigos 99 e 10 do Decreto-lei nv 852, de
11 de novembro de 1938, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Companhia Paranaense de Energia Elétrica
- C'OPEL - nos têrmos dos artigos
99 e 10 do Decreto-lei nv 852, de 11 de
novembro de 1938, autorização de
estudos para o aproveitamento de
desníveis existentes na bacía do baixo
Iguaçu, no trecho compreendido entre
Salto Grande e a fronteira com a
"República Argentina.
Art. 29 sob pena de caducidade. do
presente título, fica a interessada
obrigada a apresentar à Divisão de
Aguas do Departamento Naciona1 da
Produção Mineral, do MinistérIO da
Agricultura, dentro do prazo de um
O) ano, contado da publicação dêste
decreto, os estudos a que se refere
a presente autorização.
Art. 3Çl Findo o prazo a que se
refere o art. 2Çl. contado da data
da publicação dêste decreto, e conseqüentemente extinta a presente autorização de estudos, a permíssíonárta
não poderá pleitear' a sua renovação,
e todos os estudos. projetos e orçamentos realizados, ainda que incompletos, deverão ser encaminhados à
Divisão de Aguas.
Art. 4° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959; 1389 da Independência e 71'? da
República.
'JUSCELINO

KUBItSCHEK.

'Mário Meneghetti.

DECRETO N'? 46.626 AGÕSTO DE 1959

DE

14

DE

Outorga ao Estado do Paraná concessao para o aproveitamento de
energia hidráulica do Salto Grande, ' '
no rio Chopim, distrito de Pato
Branco, município do mesmo nome,
Estado do. Paraná.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constitutçào, de
acôrdo com o art. 150 do Código
de Aguas (Decreto nv 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. I'? f: outorgada ao Estado do
Paraná concessão para o aproveitamento da energia hidráulica do Salto
Grande, no rio Ohopim, dístrito de
Pato Branco, município do mesmo
nome, Estado do Paraná, respeitados
os direitos de terceiros.
~ 19 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga
da derivação e a potência.
§ 29 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e dístrfbuiçâo de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no município de Pato BrancD, Estado do
Paraná.
Art. 2'? A presente concessão fica.
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de revereiro de
1957, que regulamenta os servíços de
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente título,
independentemente de ato declaratório, se o, concessionário não satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do MInistro da Agricultura, .em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) 3UO,
a contar da. data da publicação dêste
decreto, o projeto do aproveitamento
hidrelétrico, observadas as normas
cécnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta. (30) dias, contados da publicação
do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
In - Requerer i Divísâo de Aguas,
do Departamentb Nacional da Pro-
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dução Míner?,-l, do Ministério ela Agricultura, mediante o arquivamento da
certidáo comprobatória, a averbaçao
de regístro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acõrdo com os projetos aprovados e com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente . pela referida
Divisão de Águas.
Art. 51? A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro do respectivo contrato pelo Tribunal de -Contas.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959; 138Q da Independência e 71Q da
República.
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Parágrafo único. Em portaria elo
il/Iinistro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as caracteristicas técnicas da instalação.
Art. 21? A presente concessão ficará
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 26 de feVel'eil'!J de
1957, que regulamenta os serviços de
energiá elétrica.
Art. 39 Caducará o presente título.
independentemente de ato decíarutõrio, se a concessionária não satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à usina e ao síscema
de dístrãbuíçâo ,
II - Assinar o contrato díscíolínar
da concessão dentro do prazo de- trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação, da respectiva minuta, pelo
Ministro da
Agricultura.
In - Requerer à Divisão de AgJlas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agncultura, mediante o arquívamenro da
certidão comprobatória, a averbação
JUSCELINO KUBITSCHEK
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sesMário M eneçhetii
senta (60) dias do registro,
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcado!'; t-lf'IO
DECRETO NQ 46.627 - DE 14 DE:
Ministro da Agricultura.
AGÔSTO DE 1959
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrooutorga à .Prefeitura
Municipal de
gados- por ato do Mínístro. 0.'1 AgríSantana do Ipanema, Estado
de
cultura.
Alagoas, concessão para distribuir
Art. 49 As tarifas do fornecímento
energia elétrica, e dá outras provide energia elétrica serão fixadas e
dências.
. revistas trienalmente pela
referida
Divisão de Aguas.
O Presidente da República, usando
Art. 59 Findo o prazo da concessão,
da atribuição que lhe confere o ardeverá a concessionária requerer aotigo 87, inciso I, da C onstítuíçao, e
Govêrno Federal que a mesma seja
nos têrmos do art. 10 do Decreto-rei . renovada, na forma que, no respectivo
n Q 2.281, de 5 de
junho de ]940,
contrato, deverá estar prevista.
combinado com o arb, 39 do DecretoArt. 6Q A presente concessão vigolei n Q 3.763, de 25 de outubro de lSH,
rará pelo prazo de trinta (30) anos,
decreta:
contados a partir da data elo registro,
do respectivo contrato, pelo Trihu; Art. 19 lt outorgada à PrefCl~ura
nal de Contas.
Municipal de Santana do· Ipanema,
Art. 79 Revogam-se as disposições
Estado de Alagoas, concessão par a
em contrário.
distribuir energia elétrica na sede do
município, ficando autorizada a consRio de Janeiro, 14 de agôsto de
truir o sistema de dístríbuíçâo, e a
1959: 138 9 da Independência e 71Q da
linha de transmissão entre a cidade
República.
de Santana do Ipanema e. subestação
JUSCELINO KUBITSCHEK.
da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco.
Mário Meneahetti.
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DECRETO

N.o

46.628

DE

17

DE

AGÔSTO DE 1959

Autonea a Bm-prêsa Elétrica de Mongagua a ampliar a capacidade de
. suas instalaçôes produtoras.

Art. 5.° Revogam-se as disposições.
em .con trárío .
. Rio de Janeiro, 17 de agôsto de .J959;
138.° da Independência e 71.° da Repúblíca,

.

JUSCELINO' KUBITSCHEK.

Mârio 1I1eneghetti.

O Presidente da ~PÚb1ica, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso l. da Censtituíçào, e nos têrmo do art. 10 do Decretc-Ieí número
2.231, de 5 de junho de 1940, combinado com o art. .3.0 do Decreto-lei
TI.O 3.763, de 25 de . outubro de 1941:

DECRETO N? 46.629 AGÔSTO DE 1959

DE

17' DE

Estabelece a freqüência de 60 cicios
por segundo no sistein..a da C01npanhia. sanioomenee de Eletricidade.

Ocnsiderando que, pela Resolução
O Presidente da República, usando
n 9 1.672, o Conselho Nacional de
da atribuição que lhe confere o ..Ü'tlgO
Aguas e Energia Elétrica julgou c-em8'1, inciso I, da Oonstituíçâo, e
veníente a medida, decreta:
Considerando que a medida tal
Art. 1.0·Fica a Emprêsa Elétrica de
julgada conveniente pelo Conselho
Mongaguá autorizada a ampliar seu
Nacional de Águas e Energia Elétrica.
sistema. de produção de energia elénos térmos da Resolução n'? 1. 681, de
trica; no distrito de Mongaguá, muni26 de maio de 1959, decreta:
cípio de Jtanhaem, São Paulo, medianArt. 19 Fica estabelecída a trcte a montagem de dois grupos dieselqüêncía de 60 ciclos por segundo no
elétricos, de 162 kW cada um; grupos,
sistema de produção de energia eléêsses, de propriedade do Departamentríca da. Companhia Sanjoanense de
to de Águas e Energia Elétrica do EsEletricidade ..
tado de São paulo, cedidos à Empr&-a
Parágrafo 'único. A transrormaçao
por intermédio da Prefeitura Municidas ínstalacões existentes da concespal de Itar..haem.
sionária e ~ dos consumidores de ::in
Parágrafo úníco , Por ooasíâo da
para 60 'ciclos P01". segundo, será exeaprovação dos projetos pelo Ministécu t a d a progressivamente, conforme
rio da Agricultura serão fixadas as
plano a ser apresentado ao Departademais característícas técnicas das
mente de Águas e Energia Elétrica
novas instalações.
do Estado de São Paulo, aã-reterendum do Conselho Nacional de Aguas
Art. 2.° Caducará o presente titulo,
e Energia Elétrica.
independente de qualquer ato .declaraArt. 2° 1!::ste decreto entra em vrtório, se a concessionária não cumprir
gOl' na data da sua publicação.
as segnintes condições:
Art. 3 9 Revogam..se as disposições
I - Apresentar à Divisão de Aguas
em contrário. do Departamento Nacional da ProduRio de Janeiro, 17 de agôsto ce
ção Mineral, do Ministério da Agri'1959; 1389 da Independência e 710 da
cultura, dentro de noventa (90) dias
República.
contados da data da publicação dêste
JUSCELnllo KUBITScHEl!..,
decreto, os projetos, especificações e
Mario M eneçheiti.
orçamentos da", obras a. executar.
.
li Iniciá-las e conclui-las nos
;prazos fixados pelo Ministério da AgriDECRETO NQ 46.630 - DE 17 DE
cultura.
AGÔSTO DE 1959
parágrafo único. Os prazos a que se
Outorga ao Estado do Param! conrefere êste artigo poderão ser prorcessão para o aproveitamento ae
rogados por ato do Ministro da Agrienerçia hidráulica do Salto Santa
cultura.
Teresinha, no 1'io MeZissa, muruArt. 3.° A presente autorização fica '
cípio de Cascavel. Estado do Pasubordinada às demais normas do De...
raná.
ereto n.s 41.019, de 26 de revereíro de
1957, que regulamenta os serviços de
O Presidente da República, usando
energia elétrica.
da atribuição que lhe confere o artigo
Art. 4.° O presente decrete entra em
87, inciso 1, da Constituição, e nos
VigOT na data de sua publicação.
têrmos do art. 150 do Código de
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Aguas (Decreto n Ç 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 1° f': outorgada 'ao GOVernb
do Estado do Paraná concessão para
ü aproveitamento da energia hidráulica do salto Santa Teresínha, no rio
Melissa, município de Cascavel, co
mesmo Estado, respeitados os direi_tos ele terceiros.
§ I'? Em portaria do Ministro a~
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura.
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência.
S 2 9 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuiçâo de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
(.'Clmércio de energia elétrica no mu.nícírno de Cascavel, Estado do Pa-

raná.

Art. 29 A presente concessão r.tc~
sujeita .às disposições do Decreto numero 41.019, de 26 de- fevereiro de
1957, Que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
..
Art -. 3° Oaducará o presente tltulo, mdependente de ato declaratório, se o concessionário não satísfizer as seguintes. condíçôea:
. I - Submeter à aprovação do 11.'11••
nístro da Agricultura, .
três (3)
vias, dentro do prazo dé um (1) ane,
a contar da data da publícacão. dêste decreto, o projeto do ajiroveítamenta hldrelétrieo, observadas as
normas técnícas relativas às instalações estabelecidas em "Leis e Regulamentos.
.
. II - AI"~inar o contratn díscipltnar
ua concessao dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da A~rJcultura.
.
,ITr - Requerer à Divisão de AgUM,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, mediante o arquivamento da certídão comprobatória, a averbação do registro do referido contrato no Tribunal de Contas, dentro
de sessenta (60)' dias do registro.
IV - Iniciar e concluir ~.S obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executando2.5 de acôrdo com os proj etos apro-·
vades e com as modificações que fo~'
rem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos refertdos neste artigo poderão ser prorrogaclos por a to do I\1inistro da Agrlcultura.

em

Art. 4Q AE, tarifas do tcrneermento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela rererrda
Divisão de Aguas , .
Art. 5Ç1 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em runcào exclusíva e permanente da produção,
transmíssâo e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitament o
concedido, reverterão à União.
§ 1~ O concessionário poderá requerer ao Gov2rno Federal que Si
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas. desde que faça a prova de que a
União não se opõe à utilização dosbens objetos da. reversão.
.
§ 2°
O concessíonário deverá entrar com o pedído .a Que se refere o
parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se o nãofizer, que não pretende a renovação.
Art. 6'? A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a. partir da- data do registro, pelo Tribunal de Contas, do resnectívo contrato.
~ Art. 7Q Revogam--se as disposições
em contrário .

Río de Janeiro, 17 de

agôsto de

lS59; 138l? da Independ~ncia e 71Q da

República.
JUSCEUNO

KUBITSCHEK.

lvIaTio 'Mcneghetti.

DECRETO NÇI

4t). 631 -, DE
AGÔSTO DE 1959

17

DE

Declara orçõ» Auxiliar do Conselho
Nacional de Açuas e Energia Eletrica a Comissão Estadual de Energia Elétrica do Estaào do Pará.

O Presidente da República, usando
artigo 87, inciso I, .da Constituição, e
nos têrmos do artígo 19 do Decretolei nv 5.287, de 2{i de fevereiro de
1M3;
Considerando ter sido criada ':leIas
Leio:; Estaduais números 1.571, de 5
de agôsto de 1956, e 1.638. de 12 de
março de 1959, ao oomíssâo Estadual
de Energia Elétrica do Estado do Pará, e atendendo à solicitação do ciõvernador do referido Estado. decreta:
Art. 1~ A oomíssão Estadüal de
Energia El-étl'ica do gstado do Pará e
declarada órgão Auxüíar do Conselho Nacional de Aguas e Energia Eléd'J. atribuição que lhe confere o
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tríca, em substituição ao Departamen-

tos sanitários existentes na referida

to Estadual de Águas, do referido Es-

Ilha.

tado.
Art. ' 2<:> A Comissão Estadual de
Energia Elétrica funcíonarâ como órgão técnico regional do Conselho para
o Estado do pará, cabendo-lhe, ...elativamente aos assuntos do mesmo Estado:
I - Instruir os processos que lhe
terem enviados;
II - Efetuar, por iniciativa própria
ou quando solicitado, os estudos e trabalhos ligados às atribuições e atividades do Conselho:
III - 'Colaborar com a Divisão Técnica do Conselho na execução de levantamentos estatísticos.
Art. 3<:> Quaisquer documentos ou
papéis dirigidos ao Conselho Nacional de, Aguas e Energia Elétrica e
referentes ao Estado do Pará poderão ser entregues à Comissão Estadual de Energia Eiétríca do rererrdo
Estado, que os instruirá e os encaminhará.
Art. 4~ O presente Decreto entrará
em vigor na data de SUl:>, publícacão ,
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1959,
1389 da Independência e 71Q da República.

cultura.

JUSCE~INO KUBITSCHEK.

Mário M eneohettt,

Parágrafo único. 'Em portaria .~o
Ministro da Agricultura, por ocasiao
da aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
do grupo gerador a ser instalado.
Art. 2° A energia elétrica produzida destina-se ao uso exclusivo da
Prefeitura do Distrito FederaL
Àrt. 39 A presente autorização fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de ·de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 49 Caducará o presente titulo,
independentemente de ato declaratório, se a interessada não satisfizer as
seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mínístro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oitenta (1 ~O) días, a contar da data da
publicação dêste Decreto, os estudos,
projetos' e orçamentos
relativos às
instalações a realizar.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura.
pâragrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da AgríArt. 59 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições

em contrarío.
DECRETO N9 46.632 - DE' 17
AGÓSTO DE 1959

DE

Autoriza a Prefeitura do Distrito Federal a instalar um grupo gerador
na Ilha de Paquetâ bem como a reformar rêâe de
distribuicão com
que é fornecida energia elétrica às
estações elevatórias e de tratamento de esgotos sanitários existentes
na reieriâa Ilha.
O Presidente da Repú.blica, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, nos
têrrnos do artrgo 30 do Decreto-lei
nO 3.763, de 26 de outubro de 1941,
combinado com o artigo 1{) do Decreto-lei n 9 2.281, de á de junho de
1940, decreta:
Art. In Fica autorizada a Prefeitura do Distrito Federal, respeitados os
direitos de terceiros, a _ instalar um.
grupo gerador na. Ilha de Paquetá,
bem como a reformar ao rêde de dís-:
tribuição .com que é atualmente fornecida energia elétrica às estações
elevatórias e de tratamento de esgo-

Rio de Janeiro, 17 de agosto de
19.59, 1389 da Independência e 71ç da.

República.

!, .

.

JUSCEI.INO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N9 46.633 - DE 17 DE
AGÔSTO DE 1959
Declara de 'utilidade, pública, uma
iaixa de terra de trinta metros de
largura, ao longo da linha de
tranemissão entre a localidade de
Capivari de Baixo, município de
Tubarão, e o distrito
de Ilhota,
municrpio de Itajaí, Estado de Somta Catarina, e autoriza à Sociedade
Termoelétrica de Capioari a premover as desapropriações.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e nos
térmos do Decreto-lei n 9 3.365, de 21
de junho de 1941, decreta:
Art. I'? Ficam declarados de utilidade pública as áreas de terra situa-
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das' numa faixa de 30 m de largura,
ao longo da linha de transmissão eDtre a Iocalícade de Capívarí de Baixo,
muníc.pío de Tubarão, e o distrito de
Ilhota, município de ttajaí, Estado de
Santa Catarina, cuja construção foi
autorizada pelo Decreto nv 44.367, de
26 de agôsto de 19'58, tendo sido o 1'e8pectívr- projeto aprovado por ato - do
Diretor Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 2 9 A Sociedade Termoelétrica
de Capivari (SOTELCA) fica autorizada a promover a desapropriação
do domínío pleno das glebas, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 19 .
Art. 3'? Quando não fôr necessário
proceder-se à desapropriação do domínio pleno, fica constituída, em favor da mesma Companhia e para o
fim indicado, a servidão necessária, a
qual compreende o direito atribuído
à emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção, manutenção e conservação da mencionada linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações e reconstrução.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terras atingidas pela linha limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da
servidão abstendo-se, em conseqüência. de praticar, dentro das mesmas,
quaisquer atos que embaracem ou lhe
causem dano, incluidos entre êles os
de erguer construções ou de fazer
plantações de elevado porte.
§ 29 A SOTELCA fica autorizada a
promover, no caso de embaraço oposto pelos proprietários ao exercício da
servidão, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento, podendo utilizar-se, inclusive do processo
de desapropriação, nos têrmos do artigo 40, do Decreto-lei n? 3.365, de 21
de junho de 1941.
Art. 49 Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei, nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n 9 2.-786,
de <,n de maio de .195-6, a promoção
de servidão ou de desapropríaçâo das
áreas de terra constantes dêste Decreto é declarada de caráter urgen-
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Rio de Janeiro, 17 de agõsto de
da 'Independência e 71'? da

lS59, 138

República.

JUScELINo

KUBITSCHEK.

'Mario Meneçhetti,

DECRETO N9 46.634 AGÔSTO DE

DE

17

DE

1959

Outorga à Prefeitura Municipal de
Mamanguape, Estado da Paraíba.
concessão para
distribuir energia'
elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 5Q do Decretolei nv 352, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 É outorgada à Prefeitura
Municipal de Mamanguape,
Estado
da Paraíba, concessão para distribuir
energia elétrica em seu munícípio,
ficando autorizada a construir uma
linha de transmissão de energia elétrica, partindo da subestação de Rio
Tinto, e o sistema de dístríbuíção .
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocastão
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas das instalações.
Art. 29 A presente concessão tícará
sujeita às
disposições do
Decreto
Q
n 41. 019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energia elétrica,
Art. 3Q Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer as ,seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do MInistro da Agricultura, em três
(~)
vias, dentro do prazo de cento e 01tenta (I80) dias, a contar da datada
publicação dêste Decreto, os estudos.
projetos e orçamentos relativos aos
sistemas de transmissão e de distribuição.
TI - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta.
pelo Ministro
da
Agricultura.
IH - Reauerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Prod~
ção
Mineral, do Ministério da Agríte.
cultura, mediante o arquivamento da
Art. 59 O presente Decreto entra certidão comprobatória, a averbação
em vigor na data de sua publicação. . do registro do referido contrato no
Art. 69 Revogam-se as disposições
Tribunal de Contas, dentro de sesem contrário,
senta (60) dias do registro.
0

o
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IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 'As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela
referida
Dívísão de águas.
Art. 59 Findo o nrazo da' concessão, _deverá a concessionária requerer
ao Govêrno - Federal oue a mesma
seja renovada, na forma Que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 69 A presente concessão vigorará. pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do resoectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas;
Art. 7'?'Revogam -se as dísposi çôes
em contrárío ,
Rio dê Janeiro, 17 de agôsto
ele
1959; 1389 da Independência e 71°
da República,
.
JUSCELINO

KUBI~SCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N'? 46.635 AGÔSTO DE lS59

DE

17

DE

Declara de uiiluicule pública as áreas
de terra e as benfeitorias, por aca,80 nelas existentes, necessárias
à
construção do r e s e T v a t Ó 7" i o de
acumulação da usina Jurumirim, no'
rio Paranapanema, Estado ele São
Paulo e autoriza a Usinas Elétricas
do Paranapanema S. A. a promover a desapropriação.

Município de PirajuArea de 431,970 m2 (quatrocentos e trinta e um mil novecentos
e setenta metros quadrados) de propriedade atríbuída à Fazenda Santa
Lúcia:
1 -

2 -

Area de 1.117.556 m2 (um mí-

lhâo cento e dezessete mil quinhentos
e cinqüenta e seis metros quadrados)
de propriedade atribuída a Salvino
Alves da Silva.
3 - Area de 61. 226 m2 (sessenta e
um mil duzentos e vinte e seis metros quadrados) de propriedade atribuída a Fermina Albina,
4 -

Area de 223.608 m2 (duzentos

e vinte e três mil seiscentos e oito
metros quadrados) de
propriedade
atribuída a Benedito Alves.
5 - Area de 337.348 m2 <trezentos
e trinta e sete mil trezentos e quarenta e oito metros quadrados) -de
propriedade atribuída a Cal'olina da
Silva é fílhos.
6 - Área de 276.843 m2 «íuzentos
e setenta e seis mil oitocentos e quarenta e oito metros quadrados)
de
propriedade atribuída a Pedro Viana
e Alfredo Quintiliano.
7 - Área de 474.804 m2 (quatro-

centos e setenta e quatro mil oitocentos e quatro metros quadrados) de
propriedade atribuída 2. Toríbío Al-

ves.
8 -

Area de 1.237.346 m2

(um

milhão duzentos e trinta' e sete mü
trezentos e quarenta e seis metros'
quadrados) de propriedade atribuída
a Maria Quintiliano.
9 - Area de 654.852 m2 (seiscentos e cinqüenta e quatro mil oitocentos e cinqüenta e dois
metros
quadrados) de propriedade atribui da
O Presidente da' Repúblíca, usando
a Isael Gonçalves Mendonça e ir, da atribuição que lhe confere o armão.
tigo 87, inciso I, da oonstttuíção, e
10 - Area de 1.099.890 m2
(um
tendo em vista o disposto 110 Decremilhão noventa e n01iC mil oitocentos
to-lei n'? 3.365, de 21 de junho de
e noventa .metros quadrados) de pro1941, e o 'requerido pela interessada,
priedade atribuída a Joaquim Mendecreta:
des.
Art. 1º Ficam declaradas de utili11 - Area de 427.130 m2 (quatrodade pública diversas áreas de terra
centos e vinte sete mil cento e trinnecessárias à construção do reservata metros quadrados) de propriedade
tório de acurnulacão da usina Juru- ' atribuída a João Ribeiro Salgado.
mirim, no rio Paranapanema, Estado
12 - Area de 27.104 m2 (vinte e
de São Paulo.
sete mil cento e quatro metros quaArt. 29 As diversas áreas de terra
drados) de propriedade atribuída a
descritas no artigo anterior compreJosé AUgusto.
endem as áreas constantes das plan13 - Area. de 450.120 m2 (quatrotas aprovadas pelo
Ministério da
centos e cinqüenta mil cento e vinte
Agricultura no Processo D. Ag. númetros quadrados) de
propriedade
mero 531-59, situadas nos Estados de
atribuída a Edual'do Mendes MarS~,o Paulo e Paraná, de propriedade
tins.
. atribuída às pessoas a seguir rela14 - Área. de 171.336 mã (cento e
cionadas:
setenta e um mil trezentos e trinta e
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seis metros quadrados) de propriepropriedade atribuída a José Alves
dade atribuída a Maria J. Jesus,
Medeiros.
15 - Area de
516.186 m2 (qui29 - - Area de 1.5'87,434 m2 (um
nhentos e dezesseís :mil cento e oimilhão quinhentos e sessenta e sete
tenta e seis metros quadrados)
de
mil quatrocentos e trinta e quatro mepropriedade atríbuída a Lázaro Frantros quadrados) de propriedade atrico da Silva,
.
buída a' Lúcia Silva de .Medeiros.
16 - Area de 87,362 m2 (oitenta
30 - Area de 505.538 m2 (quinhene sete mil trezentos e sessenta e dois
tos e cinco mil quinhentos e trinta e
de propriedade
metros quadrados)
oito metros quadrados) de propríeatribuída a Alfred.o Mata,
. dade atribuída a Sebastião Vaz Pe- 17 - Area de 607.420 mã (seiscenreira.
tos e· sete mil quatrocentos e vinte
31 - Area de 49.852 mz (quarenta
metros quadrados)
de propriedade
e noye mil oitocentos e cinqüenta _e
atríbuída a Jairo Mota.
dois metros quadrados) de propríe18 - Area de 677.600 m2 (seiscendade atribuída a Joaquim Manoel
tos e setenta e sete mil e seiscentos
Franco.
metros quadrados)
de propriedade
32 - Area de 4g-5.178 m2 (quatroatribuída a Idalina Félix.
centos e oitenta e seis mil cento e se19 - Area de 50.336 m2 (cinqüententa e -oito metros quadrados) de
ta mil trezentos e trinta e seis mepropríedade atribuída a Olivino· DDtros quadrados) de propriedade atrímingues Cardoso.
buída a Policênío dos Santos.
33 - Area de 5-4.208 m2 (cinqüenta
20 - Area dê 254.584 m2 (duzene quatro mil duzentos e oito metros
tos e cinqüenta
e quatro mil qui- quadrados) de propriedade atribuída
nhentos e oitenta e quatro metros
a Catarina Cose.
quadrados) de propriedade atribuída
34 - Area de 130.680 m2 (cento e
a Ângelo DeU' Agno!o Sobrinho.
trinta mil seiscentos e oitenta metros
21 - Area de 27. 34{i mz (vinte e
quadrados) de propriedade atribuída
sete mil trezentos e quarenta e seis
a José Pinheiro Gois.
metros quadrados)" de' propriedade
35 - Area de 21, 29G m2 (vinte e
atribuída a. Joaquim Ferreira,
um um mil duzentos e noventa e seis
22 - Area de 62.436 m2 (sessenta
metros quadrados) de propriedade
e' dois mil quatrocentos e trinta e seis
atribuída a Angelo Dana Bernadini.
metros quadrados) de propriedade a
36 - Area de, 6.534 m2 (seis mil
João Ribeiro.
quinhentos e trinta e quatro metros
23 - Area de 653.642 m2 (seiscenquadrados) de propriedade atribuída
tos e cíncüenta ~ três mil seiscentos e
a Geraldo Dalla Bernardiní.
quarenta -e dois metros quadrados) de
37 - Area de 17.424 m2 (dezessete
propriedade atribuída a
Joaquim
mil quatrocentos e vinte quatro meMendes Martins.
tros quadrados) de propriedade atri24 - Area. de 2. 3g'9 .188 m2 (dois mibuída a José ooche.
lhões trezentos e noventa .e nove mil
38 - Area de 12.342 m2 (doze mil
cento e oitenta e oito metros quadratrezentos e quarenta e dois metros
dos) de propriedade atribuída a Sequadrados) de propriedade atribuída.
bastiâo Car'riel ,
a Fazenda Taquara Branca.
25 - Area de 4:.763.236 m2 (quatro .
39 - Area de 5,6.-144 m2 (cinqüenta.
milhões setecentos e sessenta e três
e seis mil cento e quarenta e quatro
mil duzentos e oitenta e seis metros
metros quadrados) de propriedade
quadros) de 'propriedade atribuída a
atribuída a José Ventureli.
Ana Maria Francisca da Conceição e
4.0 - área de 33.638 m2 (trinta e
herdeiros.
três mil seiscentos e trinta e oito me2B - Area de 87.362 m2 (oitenta e
tros quadrados) de propriedade atrisete mil trezentos e sessenta e dois
buída a João Ventureli.
metros quadrados) de propriedade
41 - Area de 45,012 m2 (quarenta
atribuída a Lúcia Silva de Medeiros.
e cinco mil e doze metros quadrados)
de propriedade atribuída a Natalíne
27 - Area de 3. 80l. 57B m2 (três
Venturelí,
milhões oitocentos e um mil quinhentos e setenta e oito metros quadra-o
42 - Area de 32.186 m2 ctrínta e
dos) de propríedade atribuída a Pedois mil cento e oitenta e seis medro Silva de Medeiros.
tros quadradosi de propriedade atribuída- a João vai.
28 - Area de 235,224: m2 (duzentos e trinta e cinco mil duzentos e
43 - área de 3.155.196 ·m2 (três mivinte e, quatro metros quadrados) de
lhões cento e' cinqüenta e cinco mil
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cento e noventa e seis metros quadrados) de propriedade atribuída a
Luiz Moraes Lopes.
43-A - Area de 29.524 m2 (vinte e
nove mil quinhentos e vinte quatro
metros quadrados> de propriedade
atribuída a José Da1Ia Bernardíní.
44 Area de 80.344 m2 (oitenta
mil trezentos e quarenta e quatro me-'
tros quadrados) de propriedade atríbuída a José Loureiro de Mello.
45 - Area de 4.109.644 mz (quatro milhões cento e nove mil seiscentos e quarenta e quatro metros quadrados) de propriedade atribuída a
Francisco Loureiro de Mello.
46 - Area de 502.392 m2 (quinhentos e dois mil trezentos e noventa e
dois metros quadrados) de propriedade atribuída a Joaquim O. S. Camargo.
47 - Area de 2'Ü3. 7{)4 m2 (duzentos e três mil setecentos e sessenta e
quatro metros quadrados) de propriedade atribuída a José Alexandre Leite.
48 Area de 1. 422.-718 mz (um
mtlhão quatrocentos e vinte e dois
mil setecentos e dezoito metros quadrados) de propriedade atribuída a
Vicente Antônio Brizola.
49 - Arca de 362.274 ma (trezentos
e sessenta e dois mil duzentos e setenta e quatro metros quadrados) de
propriedade atribuída a Gregório Ferreira de Almeida.
5{) Area de 162.382 m2 (cento e
sessenta e dois mil trezentos e oitenta
e dois metros quadrados) de propriedade atribuída a Pedro Antônio Brizola.
51 - Area de 12.342 mz (doze mil
trezentos e quarenta e dois metros
quadrados) de propriedade atribuída a
José Antônio Brizola e Vicente Antônio Brizola.
52 - Area de 129.470 mz (cento e
vinte e nove mil quatrocentos e se~
tenta metros quadrados) de propriedade atribuída a Izabel Maria da Conceição.
53 - Area de 880.396 m2 (oitocentos e oitenta mil trezentos e noventa
e seis metros quadrados) de propriedade atribuída a José Marcelino dos
Santos.
54 - Area de 47.916 m2 (quarenta
e sete mil novecentos e dezesseis metros quadrados) de propriedade atribuída a João Antônio Fonseca.
55 - Area de 18.634 mz (dezoito
mil seiscentos e trinta e quatro metros quadrados) de propriedade atribuída a Vicente Antônio Brizola.

56 - Area de 72.358 mz (setenta e
dois mil trezentos e cinqüenta e oito
metros quadrados) de propriedade
atribuída aos herdeiros de Francisco
José Lemes.
57 - . Area de 88.088 m2 (oitenta
e oito mil e oitenta e oito metros quadrados) de propriedade atribuída a
Sebastião' Moreira de Melo.
58 - Area de 155.364 mz (cento e
cinqüenta e cinco mil trezentos e sessenta e quatro metros quadrados) de
propriedade atribuída a otávio Fernandes de Melo.
. 59 - área de 156.816 m2 (cento e
cinqüenta e seis mil oitocentos e dezesseis metros quadrados) de propriedade atribuída a Guilhernie Boava Peixoto.
60 - área de 152.4€O mz (cento e
cinqüenta e dois mil quatrocentos e
sessenta metros quadrados) de propriedade atribuída a Urbano José de
Melo.
61 - Area de 93.654 m2 (noventa e
três mil seiscentos e cinqüenta e quatro metros quadrados) de propriedade atribuída a Lourenço de Melo
Rego.
62 - Area de 27.830 m2 (vinte e
sete mil oitocentos e trinta metros
quadrados) de propriedade atribuída a Francisco Moreira de Mello.
63 - Area de 5.(}82 m2 (cinco mil
e oitenta e dois metros quadrados) de
propriedade atribuída a Joaquim Pereira Dias.
64 - Area de 2.420 m2 (dois mil
.quatrocentos e vinte metros quadrados) .de propriedade atribuída a José
Moreira.
65 - Area de 25.410 rn2 (vinte e
cinco mil quatrocentos e dez metros
quadrados) de propriedade atribuída
a Joaquim Fernandes Diogo.
66 - Area de 38.720 m2 (trinta e
oito mil setecentos e vinte metros
quadrados) de propriedade atribuída
ao espólio de Fernandes Ribeiro.
67 - área de 108.174 mz (cento e
oito mil cento e setenta e quatro metros quadrados) de propriedade atribuída a José Fernandes Ribeiro.
68 - Area de 115.868 m2 (cento e
quinze mil oitocentos e sessenta e oito
metros quadrados) de propriedade
atribuída ao espólio de Pio Fernandes.
69 - Area de 62.194 mz (sessenta
e dois mil cento e noventa e quatro
metros quadrados) de propriedade
atribuída a Joaquim Antero.
70 - Area de 107.206 mz (cento e
sete mil duzentos e seis metros qua-
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dradosj de propriedade atribuída a
Hon6rio Machado de Araújo.
71 Area de 1.864.368 m2 (um
milhão oitocentos e sessenta e quatro mil trezentos e sessenta e oito
metros quadrados) de propriedade
atribuída a Francisco da Costa Luz.
72 - Area de 4.598.242 m2 (quatro
milhões quinhentos e noventa e oito
mil duzentos e quarenta e dois metros quadrados) de propriedade atribuída a Ezequiel, José e Luiz de Al~
. meída Lima e Paulo Fonseca dos
Santos.
73 - Area de 4.311.613 m2 (quatro milhões trezentos e quatorze mil
seiscentos e dezoito metros quadrados) de propriedade atribuída a Agrf-cola Industrial.
.
74 - Área de 943.882 m2 (novecentos e quarenta --e oito mil oitocentos e
oitenta e dois metros quadrados) de
propriedade atribuída a Agrícola Industrial.
75 ---: Area de 1.323.014 m2 (um milhão trezentos e vinte e três mil e
quatorze metros quadrados) de propriedade atribuída a João Dias Filho.
76 Área de 1.712.634 mz (um
milhão setecentos e doze mil seiscentos e trinta e quatro metros quadrados) .de propriedade atribuída a Lazaro de Campos.
77 Area de 1.{)57.458 m2 (um
milhão seiscentos e cinqüenta e sete
mil quatrocentos e cinqüenta e oito
metros quadrados) de propriedade
atribuída a José Rodrigues.
78 - Area de 68. S70 m2 (sessenta e
oito mil novecentos e setenta metros
quadrados) de propriedade atribuída.
aos herdeiros de Francisco José Lemes.
Art. 39 Fica autorizada a trsínas
Elétricas do Paranapanema S. A ., a
promover a desapropriação das referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos têrrnos do artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de· 21
de julho de 1941, modificado pela Lei
n~ 2.786, de 21 de maio de 195-6, a
desapropriação é declarada de caráter urgente.
Art. 4'il O presente decreto entra e'II1
vigor na data de sua publicação.
Art. 5'l Revogam-se as disposições
em contrário.
. Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1959; 1389 da Independência e 719 da
Repúblioa.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N-'? 46.636 -

AGÔSTO DE

DE

1959

17

DE

º

Dá nova redação ao artigo 1 e ao
inciso I do art. 3.° do Decreto número 43.953, que outorgou à Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. A., concessão para distribuir
energia elétrica no município de
Campo do Meio, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I, da constituição, deereta.:
Art. l.n Ficam alterados o artigo
1.0 e o inciso I do artigo 3.°. ambos
do Decreto n.o 43.953, de 3 de julho
de 1958, que passam a ter a seguinte redação:
"Art. 1.° E' outorgada à Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. A., concessão para distribuir
energia elétrica no município de
Campo do Meio, Estado de Minas Gerais, ficando autorizada a
construir o respectivo sistema de
distribuição.
.
Art. 3.° . .
I Submeter à aprovação
do Ministro da Agricultura, em
três (3) vias, dentro de cento e
oitenta (180) dias. contados da
data da publicação dêste Decreto, 0$· estudos, projeto e orçamento relativos ao sistema de
distribuição" .
Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário. .
.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1959, 138.° da Independência e '71.0
da República..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

_Mario Meneghetti.

DECRETO N.o 46.637 AGÔSTO DE 1959

DE

17

-DE

A utoriza o cidadão brasileiro Vilmar
Freitas a pesquisar iiuorita, no
município de Tubarão, Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29
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de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Vílmar Freitas a pesquisar
f'luorita, em terrenos de proprieda.de
de Angelo Florinda,' no lugar denominado Guarda, distrito e município
de Tuba:rão, Estado de Santa Catarina, uma área de quatro hectares oitenta e quatro ares (4,B4 na). delimitada por um retângulo que tem um
vértice a oitocentos metros (BOam),
no rumo magnético cinqüenta e sete
graus e dez minutos sudeste (570 10'
SE) da extremidade sudeste <SE) da
Capela Santo Anjo da Guarda. os seguintes cumprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e quarenta metros (440m), setenta e oito graus
trinta minutos sudeste (73 0 30' SE);
'cento e dez metros (110m), onze
graus trinta minutos sudoeste (11°

do Decreto-lei n'? 1. 985, de 29 de [aneiro de 1940 (Código de Minas), de-

creta:

Art. 10 Fica autorizada -a Companhia Siderúrgica Pitangui a pesquisar
calcário em terreno de propriedade de
Pedro Campos Neto no imóvel denominado Fazenda Ponte do Correio,
distrito e município de Pítanguí, Estado de Minas Gerais, numa área de
um hectare, trinta e oito ares ,e noventa e um centiares (1,3891 ha) , delímí tada por um hexágono irregular
que tem um vértice a mil quatrocentas e vinte e quatro metros O, 424m) ,
no rumo magnético de setenta e um
graus noroeste (719 NW), da confluência do córrego da Tabatinga com o
ribeirão do Curral e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinqüenta
metros (50m), setenta e nove graus
30' SW).
,
quarenta minutos noroeste (79'? 10'
Pa'rágrafo único. A execução da
NW); cinqüenta metros (50m) , oipresente autorização fica sujeita às
tenta e sete graus quarenta minutos
estipulações do Regulamento apronoroeste (87Q 40' NW); sessenta mevado pelo Decreto n.e 30.250, de 1 de
tros (60m) , quarenta e sete graus quadezembro de 1951, uma vez verifique
renta minutos noroeste (479 40' NW);
ao existência na jazida, como associatrinta e cinco metros (35m), treze
do de qualquer das substâncias a que
graus quarenta minutos nordeste
-se refere o art. 2.° do citado Regula03'1 40' NE); cento e vinte e oito memento ou de outras substâncias dístro (128m), sessenta e cinco graus e
-críminadas pelo Conselho Nacional
auinze minutos nordeste (65 Q 15' NE);
de Pesquisas.
êento e quarenta metros (l40m). oito
Art. 2,0 O título da autorização de
graus sudeste (8 9 SE).
pesquisas, que ' será uma via. autênticá dêste Decreto pagará a taxa de
Par::igrafo único. A execução da
trezentos cruzeiros (Cr$ 3W,OO) e sepresente autorização fica sujeita às
rá válido por dois (2) anos a contar
estipulações do Regulamento aprovado
da data da transcrição no livro própelo Decreto nv 30.230, de 1 de deprio da Divisão de Fomento da Prozembro de 1951, uma vez se verifique
dução Mineral do Ministério da Agria existência na jazida, como associado
cultura.
de qualquer das substâncias a que se
Art. 3.° Revogam-se as disposições
refere o art. 29 do citado Regulamento
em contrário.
ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de PesRio de Janeiro, 17 de agôsto de
quisas.
1959, 138,° da 'Independência e 71. da
República,
Art. 2(1 O título da autorização de
pesquisa, Que será uma via autêntica,
JUSCELINO KUBITSCHEK
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 300,00) e será
Mario Meneçheiti.
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
DECRETO N9 46.638 - DE 17 DE
da Produção Mineral do Ministério da
AGOSTO DE: 1959
Agricultura.
Autoriza a Companhia Siderúrgica
Art. 39 Revogam-se as disposições
Pitançui a pesçuisar calctuio no em contrário.
D

município de Pitangui)
Minas Gerais.

o

Estado

de

Presidente' da, República usando

da atribuição que lhe confere o artigo
~g7, n 9 I"~ da Constituição e nos têrrnos

Rio

de Janeiro, 17 de agôsto de

1959., I3S/? da Independência e 719 da

Repúblíca.
JUSCELINO

KU2I1'SCHEK.

Mário Meneghetti.

ATOS

DECRETO NlJ 46.639 JiGÔSTO DE 1959

DE

DO PODER EXECUTIVO

17

DE

!Melam caduco o. Decreto n lJ 20.011,
de 27 de novembro de 1945.

Ainda não foi publicado nó Diário
&jicial por falta de pagamento.
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mil cruzeiros ~ Cr$ 5.000,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomente da
Produção Mineral do Ministério da.
Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as díspostções
em contrário.
.
Rio
1959,

de Janeiro, 17 de agôsto de
da Independência e '71Q da

138~

República.
DECRETO

N9

46.640 DE 1959

DE

17

JUSCELINO

DE AGÔSTO

Autoriza a Sociedade Mineração'
Comercial" Limitada - SOM/COI..,
a pesquisar minério de manganês
no município de Maraú, Estado da
Bahia.

O Presidente da República usando

ma atribuição que lhe confere o ar-

tigo 37, n 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n? 1.985, de 29
~e janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Sociedade
Mineração Comercial Limitada - soMICOL a pesquisar minério de manganês em terrenos devolutas. nos lugares denominados Caranguejo e Boa
Lembrança, distrito e município de
Maraú, Estado da Bahia, numa área
de Quinhentos hectares (500 ha) delimitada por um retângulo, que tem
um vértice' a mil e quatrocentos e
cinqüenta metros (l ~450m) no rums
I

magnético de. vinte e três graus sudoeste (23 9 SW), da extremidade sudeste (SE) da ponte da estrada de
rodagem Tremembé ou Ubaitaba para
Valha-Deus, sôbre o riacho Queimada
e os lados divergentes dêsse vértice,
. os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cinco mil metros (5.000
metros), norte (N); mil metros (1.000
metros), oeste (W).
_Parágrafo único. -A execução da
presente autorização· fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
-pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951,' uma vez se verifique
. ~ existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.'
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa" que será uma via autêntíea
dêste decreto, pagará a taxa de cinco

KUBITSCHEK

1.,J! ario M eneçlietti

DECRETO

N9

4'ô, 641 - DE 1'1
195-9

DE AGÓS-

TO DE

A. utoriza a Fosjorita Olituia S. A..
a lavra?' tostorita no município de
19amçu, Estado de Pernambuco,

O president8 da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87; n 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n<l 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código fie Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Fosforita Olinda S. A .. a. lavrar rosronta;
em terrenos de propriedade de Alberto Herman Theodor Lundgren e
. Arthur Axel Lundgren no lugar denominado Inhamã, distrito e município de 1',pmçu, E-stac:od8 Pernarn. buco, nUD1a área dê quatrocentos e
sessenta e cinco hectares, noventa e
cinco ares e setenta c sete centíares
(4il5,9577 ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vél.'tjce
a cinqüenta e quatro metros e noventa centímetros (5'1,!Xim) no rumo
verdadeiro setenta e oito graus quarenta e um minutos nordeste (789 41'
NE) do marco quílornetríco número
vinte e quatro {Km 24) da rodovia
BR-ll Recife-Goiana e os lados, a
partir dêsse vértice, QS segumtes. comprímentos e rumos verdadeiros: duzentos e sessenta e dois metros C:"62
metros). oito grat.s e seis minutos sudeste (3t? OG' SE); quatrocentos e
sessenta e quatro
metros (~~·;·~m},
trinta e um: graus e dezesseis mínutos sudeste (31<:' 16' SE); cento e dezenove metros G19m), setenta e um
graus quarenta e
quatro minutos
nordeste (71° 44' NE): trinta e qua-tro metros setenta e' um centímetros
Z34,71rn), sessenta e sete graus cín,

ATOS DO PODER ExECUTIVO

qüenta e um' minutos sudeste (67 9 51'
SE); quarenta e seis metros setenta
centímetros (46,70m), sessenta e cinco graus e quinze mín rtos sudeste
(65t? 15' SE); duzentos e trinta e um

metros (231m), sete graus vinte e
cinco minutos sudoeste (7 9 25' SVV).;
duzentos e trinta e dois metros '(232
metros), sessenta e seis graus e cínco minutos sudeste t66 9 üS' SE); duzentos e nove metros (~:)9m), cinco
minutos sudeste (09 (lS SE); duzentos e noventa e cinco metros (2S5uu,
cinco graus e doze minutos sudeste
(59 12' SE); cento e trinta menos
oitenta e sete centímetros 030,87m:',
dezenove graus dez minutos sudeste'
09 9 10' SE); setenta e oito merrcs
e cinqüenta
centímetros 178,51lm\,
treze graus sudeste 03 9 SE); cento
e doze
metros vinte
centímetros
(1l2,20m), dez graus e .rês minutos
sudeste (lO,? 03' SE); duzentos metros (200m), quinze graus cinco minutos sudoeste (15 9 05' S'N); se!:enta metros CIOm), trinta graus quatorze minutos sudoeste (5'Ü o 14' SW);
trezentos e quarenta e sete metros
oitenta e oito centímetros t347,88m),
cinqüenta e cinco graus cinqüenta e
três minutos sudoeste (5[/' 53' SW);
duzentos e vinte e oito metros U2(111)
vinte e um graus e cinqüenta e d.iís
minutos sudeste (21 9 52' SE); quarenta e um metros quarenta e seis
centímetros (41,46m), oitenta e dois
graus cinqüenta e três minutos sudeste (82,(1 ~3' SE); cento l onze metros OUm), onze graus cinqüenta e
três minutos sudeste (11 Q 53' SE):
trinta e um metros 31m) sete graus
vinte e três minutos sudeste ('79 2S'
SE); cento e seis metros e doze centímetros (l(J6,12rn), um grau trinta
'e nove minutos sudoeste (19 39' S W) ;
cento e noventa e cinco metros e dez
centímetros U95,10m). setenta e quatro graus cinqüenta e nove minutos
sudeste (74 9 59' SE); cento e vinte e
cinco metros U25m), oitenta e quatro graus dezoito minutos sudeste {849
18' SE)· cento e trinta e sete metros
(l37m),' cinqüenta e oito graus cíncüenta e um minutos nordeste (589
51' NE); cento e sete metros setenta
e oito centímetros n07, f3m) , trinta
e seis graus e cinco minutos nordeste
(3 ô t? ú5' SE); duzentos e dezenove
metros noventa e cinco centímetros
(219,95m) quarenta e seis graus quarenta e nove minutos nordeste 14'69
49,' NE); cem metros setenta e cínI

co centímetros (1{JO,75m), oitenta e
oito graus e doze
minutos sudeste
(889 12" SE); cento e quatorze metros
noventa e três centímetros (114,93m),
setenta e seis graus dezessete minutos nordeste (7{)1? 17' NE); cento e
quatorze metros quarenta e oito centímetros (114,'18m) ,
oitenta e cinco
graus quarenta e seis minutos nordeste (8'5 9 4{'j' NE); trezentos c noventa e quatro metros oitenta c seis
centímetros (394,8Sm), dezenove graus
e trinta minutos
nordeste (199 30'
NE); cento e quatro metros noventa
e sete centímetros (1J4..97m) , onze
minutos noroeste 109 1]· NW); cento
e trinta e dois metros setenta e oito
centímetros <l32,78m), oitenta e seis
graus quarenta e seis minutos nordeste (86 9 46' NE); sessenta e cinco
metros
e
cinqüenta
centímetros
(65,50m), cinqüenta e três graus quarenta e cinco minutos nordeste (53 0
45; NE);
noventa.8 cinco metros
95m), quatro graus e dezesseis minutos nordeste (4 9 16' NE); cento e
vinte e sete metros (127m), trinta e
nove graus quarenta c cinco rmnutos
nordeste (39(! 45' NE): cento e .ínqüenta e nove
metros (159), cinqüenta e três graus quarenta. e dois
minutos nordeste (53 9 42' NE); duzentos e vinte e nove metros (22!:lm),
nove graus quarenta e um minutos
nordeste (9° 41' NE): cento e vinte
e oito metros quarenta centímetros
(128.4Clm>, cinqüenta e quatro graus
quarenta minutos nordeste (54 9 40'
NE); trezentos e vinte e dois metros
(322m), setenta e oito graus vinte e
cinco minutos sudeste (78° 23' SE);
trezentos e trinta e dois metros e
sessenta centimetros (332,G'Üm), trinta e dois graus cinqüenta e crera,
minutos noroeste (32 9 .:5 NW); duzentos e seis metros e quarenta centímetros (206,40m), setenta graus oito
minutos sudoeste (709 08' SW); cento e quinze metros cinqüenta centímetros (115,50m), quarenta e nove
graus vinte e dois minutos noroeste
(49 9 22' NW); setenta e nove metros
(79m) , setenta G três graus vinte e
dois minutos noroeste (739 202' NW);
setenta e cinco metros (75m) , trmta
e dois graus vinte e dois minutos
noroeste (32Çl 22' NW); oitenta metros (80m) , oitenta e quatro graus
quarenta e dois minutos noroeste
(84Q 42' NW); seiscentos e quarenta
e nove metros noventa centímetros
(649,90nl),
sessenta e cinco graus
trinta e dois minutos nordeste (ÓS'?"

ATOS

ro

~' N'E); cento e quarenta e seis metros quatorze centímetros (146,16m),
doze graus e cinco minutos noroeste
(12'? 05' NW); cento e vinte e nove
metros
vinte e um
centímetros
(129j21m), quatro graus nordeste (49
NE); cento e quarenta e seis metros (146m), vinte e um graus cinqüenta
minutos' noroeste (2P 50'
NV/); quarenta e seis metros e vinte
entimetros (4ô.20m), seis graus qua.rerrta e sete minutos nordeste (6? 4-7'
NE) noventa e quatro metros (94m:,
vinte- e seis graus vinte e um minutos nordeste (2ô 9 21' NE); duzen-,
tos. e treze metros (213m), sete graus
um minuto
nordeste ~7Q 01' NE):,
cento e cinqüenta e seis
metros
(156m) , vinte
cínco graus dezenove
minutos noroeste (25i? 19' NW); duzentos e
cinqüenta e seis metros
(256m), setenta e quatro graus quatro minutos noroeste (74° 04' NVJ);
oitenta e sete metros noventa e quatro centímetros
(87 ,94í1J-), trinta e
sete graus vinte e sete minutos noroeste (37Q 27' NW); novecentos e
ouarenta e dois metros trinta e seis
centímetros (942,36m)-, oitenta e OIto
graus ·vinte e doís minutos sudoeste
(88 9 22,' SW); trezentos e quarenta. e
seis metros (346m), nove graus quarenta e oito minutos sudeste 19Q -18,
SE); trezentos e oitenta e oito metros
e
cinqüenta
centímetros '
(388,5'Üm), setenta e oito graus vinte
e oito minutos noroeste (789 28' NW);
rrezentos e dezenove metros oitenta e
sete
centímetros (318,87m),
vinte
graus dezoito minutos noroeste (2()º
18' NWl; trezentos e oito metros
quarenta e cinco centímetros
.
(3~H3,45m) dez graus três minutos noroeste OCo 03' NW); trezentos metros oitenta
centímetros (300,8'üm",
oitenta e seis graus cinqüenta: minutos sudoeste (88°.50' NVl); duzentos e nove metros setenta cennímetros (209,70m), oitenta e sete 31'a"15 e
onze minutos sudoeste (879 11' m~n;
cento e sessenta metros e vinte centímetros (160,20m), doze graus quarenta e seis minutos sudoeste (129 46'
SW); trezentos e quarenta e sete metros (347m), vinte graus vinte e um
minutos sudoeste (20 rl 21' SW). ~si,a
autorização é outorgada mediante as
condições
constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras eonstantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.

e
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Parágrafo único. A execucúo da
presente autorização fica sujeita 2.S
estipulações do Re~u.~amento aprovado pelo Decreto nv , 30 230, de ! de
dezembro de 195-1, uma vez se verífique a exístêncla na Jazida, como assocíado de qualquer das substãnctas
a que Sê refere o. art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacíonal de Pesquisas. -'
Art. 29 O' concessíonárío da autorizacão tice obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à nruão,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. tlS do
Códüxo de Minas,
Art, 39 Se o concessionário da rautorizaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incu.nbem, a autorizaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos ar~íg,~s
37 e 33 do Código de Minas.
Art. 49 As proprrcdades vizinnas
estão sujeitas às servidões de SO',o e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código '~e M\nas.
'
!.~'t. 59 O eoncessionárío da autoríz8.~~io será fiscalizado )e1.o Departamenta Nacionai da Producão Min!31'8.1
e gozará dos favores discriminados no
art , 71 do mesmo Código.
Art., 6'? A autorízacão de lavra terá
por titulo êsts
Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dívis:~o de Fomento da Produção Mir.e1'a1 do Ministério da Agricultura. após
o p2.,;'amento da taxa de nove mil
trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ ....
9.320,00),
Art , 7° Revogam-se as disposições
em contrárto ,
Rio de
1959

Janeiro,

17 de

agôsto de

138° da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHECK.

Mario Iâeneçhetti,

D::'<::CRETO N9 46.642 AGÔSTO DE

DE

17

DE

1959

.Autoriza Companhia Materiais Sulf1.!rosos {(M atsuliur" a pesquisar gipsita no município de ourtcurt, Estado
de Pernambuco.' ,

o Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe contere o artí-
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go 87, n Q r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n~ 1.985-. de 23
de janeiro de 1940 (Códi.go de Minas),
decr~ta:
'
Art. 1Q Fica autorizada a Companhia

Materiais sulfurosos Matsulfur a pesquisar gipsíta em terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Fazendà Pajeú, distrito de Manacá, município de Ouricuri, Estado, de Pernambuco, numa área de cento e oitenta e três' hectares (183 ha) delimitada por um polígono irregular. que
tem um vértice a' trezentos e quatorze
metros (314 m) , no rumo magnético
de quarenta e, quatro graus sudeste
(44Q SE) do canto sudeste (SE), da
casa de José' da Silva Nascimento e
os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e cinqüenta e nove metros
(1.059 m) , Oeste (\V); seiscentos c setenta e oito metros (678 rn) , Sul (.8);
dois mil duzentos e seis metros (2.2·G$
metros), Leste (E); novecentos e oitenta metros (980 m) , Norte (N): mil
cento e quarenta e sete metros (1.147
metros), Oeste (W);, trezentos mettros C~(),.Q m) , Sul (S).
'
I

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de'1 de dezembro
de 1951, uma vez se verifique a existênela .na jazida, como associado d~ qualouer das substâncias a que se refere
~ art. 2Q do citado Regulamento ou
de outras substâncias discriminadas
pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2 q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil oitocentos e trinta cruzeiros (Cr$' ....
1. 830,00) e será válido por dois (2)
anes a contar da data da transoricão
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mi ..
nistérío da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agõsto de 1959,
1389 da Independência e 719 da República.'
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

,Mário Meneghetti.

DECR:8To Nr.> 4f:i.643 AGÔSTO DE 1959

DE

17

DE

Autorizá o cidadão brasileiro Wencesltui Alves dos Santos a pesquisar quartzo no município de Tuba.riio, Estado de Santa Catarina.
O Presidente da. República, usande
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 8'7, nv I, da Constituição e nOB
têrmos do I)ecreto-Iei n Q 1.935, de ~
de janeiro de 194:{) (Código de Minas) .
decreta:
Art. I'> Fica autorizado o cídadâe
brasileiro Wenceslau Alves dos 'Santos a pesquisar quartzo em terrenos
de propriedade de Wenceslau Alves
dos santos, Altamír Alves d.os Santos, José Alves. dos Santos, Celi Maria dos Santos' e Antonio Manoel Mateus, situados no lugar denomínade
São Martinho, no distrito e município de Tubarão, Estado de santa Catarina, numa área de trinta e oito
hectares e vinte e seis ares (38,2-5 ha)
delimitada por um polígono írregular que tem um vértice a mil oítocentos metros (1.8{l'Om) no rumo da
dezoito graus quarenta e nove mínuda soleira do portal da Igreja de 8ãe
Martínho e os lados a partir do vertice considerado, têm os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e oitenta metros (l8úm) quarenta e oito graus e cinco minutos
nordeste (489 os- NE); quinhentos e
quarenta metros (540 m) , quarenta e um graus cinqüenta e cinco
minutos sudeste CU<:>: 55' SE) ~ cinqüenta e quatro metros (54m) , quarenta e alto graus cinco minutos nordeste (48 0 05' NE) ; mil metros .". __
(l.OOOm), quarenta e um graus cínqüenta e cinco minutas sudeste ....
(419 55' SE); duzentos sessenta e
quatro metros (2M m), quarenta e
oito graus cinco minutos sudoeste
(48'?
05' SW); quarenta metros
(40 m) , quarenta e oito graus cinco
minutos sudoeste (480 05' SW); quatrocentos metros (40'Om), trinta e sete graus cinqüenta e cinco minutos
noroeste (37'? 55' NW); quarenta metros (40m) , quarenta e oito graus
cinco minutos nr-xíeste (489 05' NE);
o décimo (lO'?) lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do
nono (9 9 ) lado descrito, ao vértice de
partida.
'
Parágl"'".d.fo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.23-0, de 1 00
I
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DO PODER _EXECUTIVO

0.czernbro de 1951, uma. vez se verrríaue 2. existência na jazida. como associado de qualquer das substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
cie Pesquisas.
Art. 2° O título da autorizaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
nêste Decreto, pagará a. taxa de
trezentos e noventa cruzeiros
.
(Cr$ 390,üO) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrícão no livro próprio da Divisão dé Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1fJ59, 13BQ da Independência e 71Q da
República.
JUSCELI~O KUBITSC:H8K,

Mário 11-1eneahetti .

Parágrafo único. A execução da
presente autorizaçãc fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 30,230, de 1 de
dezembro de Hl51, uma vez se verifique a exístêncía na jazida, como associado de qualquer das substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas,
P.I..r t , 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma vía autêntica.
dêste Decreto, pagará a. taxa de
'trezentos e vinte cruzeiros
, ..
(Cr$ 320,/f0) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprto da Divisão de Fomento da Produção Míneral do Ministério da Agricultura,
Art. 3·Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1.&59, 13B() da Independência e 719 da
H,epública.
JUSCELINO

DECRETO N9 46.64.4.
AGÔSTO DE 1959

DE 17 DE

Autoriza a cidadã brasileira Am~lia
Franco de Cerqueira a peunuear
calcário no município de Prados,
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando

da atríbuíção que lhe confere o artigü 87; nv I, da Constituição e nos
~rmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de ja.neiro de 194'0 (Código de Minas) ,
decreta:
.
Art. 1<:' Fica autorizada a cidadã
brasileira Amélía FT0nco de oerouei1':1 a pesquisar calcário, em t~rrenOf;
de sua nropríedade, no lugar l''azel1da Ribeirão distrito e município de
Prados, E.c;t~do de Minas Gerais, EUma área de trinta e um hectares e
sete ares (31,·:n ha) delimitada por
um polígono irregular que têm um
vértice no cruzamento darestrada de
rodagem para Barroso com o ya10
dívísórto com João Vital dos ReIS e
os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos quarenta e emco
metros (6·15m), setenta graus S.1?-dOêS[,~ (70Q S'."Iil) quatrocentos cinqüenta e
cÍ!.'l.CO metros (4:i5m), sul (S); setecentos quarenta. e cinco metros ., ..
(745m.), leste (E); quatrocentos cinqüenta e cinco metros ..(4S5m), n?rte
(N); duzentos e cínqüenta : e cinco
metros (251}m),- trinta e quatro graus
tr-inta minutos noroeste
(349 30

NW).

KUBITSCHEK.

Mário M eneahetti .

DECRETO NQ 46.645
ACÕSTO DE 1959

DE

-17

D~·

Autoriza o cidadão brasileiro joaquim
Frederico de Souza Arauio a pesquisar ilmenita e associados, no
muuicíoio de Araioses, Iú,tado do
l'itJaranhão.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo'
8'1 n 9 I da Constdtuícão e nos têrmos
d~' Decl:eto-lei n Q L 985, de 29 de" janeiro de 194C (Código de Minas) , deereta:
Art. l? Fica autcrízado o cidadão
brasileiro Joaquim F'rederico de Souza
Araúío a p3squis2.1' ílmeníta e associad03 em terrenos devolutas e de propl'i~dade de terceiros, no distrit!J de
Fl·eicheiras. município de Araíoses,
Estado do I\·i21ranhao, numa área de
quínhenros hectares (500 ha) , delímítEcÜ1 por um quadrilátero que tem um
vertíce a dez mil quatrocentos e noventa e cinco metros (10.495 m) , no
rumo verdadeiro oitenta e nove graus
vinte e oito minutos noroeste (899 28'
NW) do extremo sul da ponte Jequel'j
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprímentos e, rumos ver-dadeiros: mil cento e vinte ~et~os.
0.120 m) , norte CN"); quatro mil seiscentos e cinco metros {"1:.605m), oitenta e três graus cínouenta minutos

ATOS
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(839 50'

SE); mil metros
quatro mil seiscentos e cinco metros (4.605 m) , oitenta e cinco graus vinte e seis 'minutos noroeste (859 26' NW),
, Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
transcrito no livro próprio da Divisão
(1 (}O,Otn),

sul

(S);

de Fomento da Producão Mineral do
Ministérfc da Agricultura.

:9

Art.
~evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agbstrl de 1959;
13B'? da Independência e 710 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária

]v[ eneçlietti,

DECRETO N° 46.646 -DE 17
AGÔSTÜ' DE 1959

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Marques Aguiar a pesquisar areia
quortzosa no município de Cartunuitatuba, Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nO I, da Constituíção e nos têrrnos
do Decréto-lei n'? 1.985, de 29 de janeiro de 19-40 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Marques de Aguiar a
pesquisar areia quartzosa em terrenos
de propriedade de Eduardo Correia
da Costa Junior no imóvel denominado
Fazenda Paiares, distrito e município
de Caraguatatuha, Estado de S. Paulo
numa área de dois hectares, três ares
e sessenta e cinco centiarcs (2,03.fi5
ha) , delimitada por um quadrrló.tero,
que tem um vértice a duzentos sessenta e dois metros (262m) no rumo
magnético de sessenta gl'aus trinta
minutos sudeste (60 9 30' SE), do canto
sudeste (SE) da sede da Fazenda e
os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e 1'1lmOS magnéticos: cento e trinta metros 030m) ,
sessenta e dois graus quarenta e cinco minutos sudeste (62'? 45' SE): duzentos e dois metros (2{)2m) vinte e
três graus sudoeste (239 S'VV): noventa e dois metros (92m) , setenta e sete
graus e quinze minutos noroeste (779
15' NW); duzentos e trinta metros.
J

EXECUTIVO

(22Dm), treze graus quinze minutos
nordeste <I3Q 15' NE) .
Parágrafo único, A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovade
pelo Decreto n? 3(}.230, de 1Q de dezembro de 1G51, uma vez se verífique
a existência na jazída, como associada
de qualquer das substâncias a que se
refere o art , 29 do citado f{ egulamenta ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Naciona! de

Pesquisas.

Art. 29 O título de autorivacáo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a t~"X::L de tr!'-·
zentos cruzeiros (Cr$ 3{lO,OO) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
próprio da Divísâo de, Fomento da
producão Mineral do Mínistérío ~,

Agricultura.
Art', 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Rio de .Janeiro, em 1'J d(~ agôsto de
1959; 138<> da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk.

Mário M eneçheiti .

DECRETO

N9

46.647 -

AGÔSTO DE·

DE

17 »s

1959

Renovo, o Decreto n Q 40.762, de 15 iU
janeiro de 1957.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n'? r, da oonstítuíção e nos têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 10 Fica renovada pelo praso
improrrogável de um (1) ano nos têr-

mos da letra b. do art. 11) do Decreto-

d'e

lei nv 9.605,
19 de agôsto de 1946.
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Simplício Vieira Cellos pele
Decreto número quarenta mil setecentos sessenta e dois (40 762), de quínse
(15) de janeiro de mil novecentos c
cinqüenta e sete (lg57) , para pesquisar diamantes no município de Arcnápolís, Estado de Mato Grosso.
Art. 21) A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de trezentos e quarenta'
cruzeiros (Cr$ 340,00) e será tr anscrita

ATOS
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livro próprio da Divisão de Fornento da Producâo Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições

110

em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1959, I381? da Independência e 711) da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário

DECRETO

N9

jl;J eneçhetti,

46.648 DE 1959

DE

17

DE AGÔSTO

Autoriza o cidadão brasileiro France
de Paula Andrade a pesquisar minério de ferro e manganês no município de ttabira, Estado de Minas
Gerais.

pelo decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere. o art. 2Q do citado Regulamenta ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art, 29 O título da autorízação de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e_ será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de .t<'omento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3<:' Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1959,
1389 da. Independência' e no da República.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nl) I, da Constituição e nos têrmos do DeCl'êto-lei n':' 1. 985, de 29 de
janeiro de 1f)40 (Código de Minas),
decreta:
l'J. rt . 10 Fica autorizado o cidadão
brasileiro France de Paula Andrade
a pesquisar minério de ferro e manganês, em terrenos de sua propriedade
e outros, no imóvel denominado Paciência, distrito e município de Itabí'ra, Estado de Minas Gerais, numa
área de três hectares noventa e seis
ares' e noventa e nove centíares ....
(3,9699. lu), que tem um vértice a
trezentos e quarenta e quatro metros
(34.4 m) no rumo verdadeiro oitenta
e cinco graus noroeste (85Q NW) do
canto esquerdo da Igreja do Rosário
e os lados, a partir dêsse vértice os
seguintes comprimentos e rumos verd2.de.Íl'o.5: duzentos metros (200 m) ,
vinte e oito graus' trinta e dois minutos rioroeste (23 9 32' NW); duzentos
c oito metros (208 m) , vinte e dois
graus nordeste (220 NE),; cento e dez
metros (lIa m) , sessenta e oito graus
s.ideste (6g o SE); vinte e três metros
(23 rn i , vinte e dois graus sudoeste
(22 0 SW); cento e trinta e quatro
metros <134 m) , dois graus trinta minutossudeste (2(1 30' SE); cento e oitenta c nove metros (189 m) , vinte e
cinco graus trinta minutos sudoeste
{259 30' S\"V) .

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
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DECRETO NI) 46.649
AGÔSTO DE 1959

DE

17

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Marques da Silva a pesquisar diamamtes, no município âe Ccnceição
do Mato Dentro, Estado de Minas

Gerais ..

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreta-lei n9 1.985, de 29
.de janeiro de 1940 (Código de Müus).
decreta:
~
Art. 10 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim :o.1c.·roues da Silva
a pesquisar diamantes - em terrenos
devolutas no lugar denominado Poço
do Rio Soberbo, distrito de Fechados, município de Conceição do Mato
Dentro, Estado de Minas Gerais, numa
área de vinte e oito hectares (28 ha) ,
delimitada por .um polígono irregular,
Cj'Je tem um vértice a cento e noventa.
e cinco metros (195 m) , no rumo magnético de vinte e quatro.graus noroeste
(240 NVV) da confluência dos rios das
Pedras e SoiJerbo e os lados 2, p::;\l'ür
dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (300 mv, setenta e sete graus
noroeste (n,? 1\TVV); duzentos e trinta
metros (23{) m) , vinte graus sudeste
(209 SE); trezentos e trinta metros

296

ATOS DO PODEU ExECUTIVO,

(3,30 m) , setenta e sete graus sudeste
(77'?'SE); duzentos e vinte e cinco metros (225 m) , vinte graus sudeste (20Q

trezentos metros (3{)O m) setenta. e sete graus sudeste (77 9 SE)'
oitocentos e oitenta metros (880 m)'
vinte' graus noroeste (20 0 NW)' tl'e~
zen tos metros (300 rm, setenta ~ sete
graus noroeste (779 ~) .
, Parágrafo único.
A execução 6:1presente autorização fica sujeita às
estipulações .do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'? 30.230, de 1 de dezeml~Il',?~ de 1951,. uma vez se verifique
a existencia na Jazida. como associado.
dê qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2(> do citado R~gula-'
menta ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacíonal de
Pesquisas.
Art: 21? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (CrS 200 CO) e será
váüdo por dois (2) anos a' contar da
data ,da _tmnscrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Proríucâo
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disoosícões
em contrário ~
SE);

I

a

-

Rio de

Janeiro, 17 de agõsto de
19'5e, 1389 ' ela Independência e 71t? da
República.
'
JUSCELINO KUBITSCHECK.

:Mário Meneghetti.

DECRETO N(> 46,650
AGÔSTO DE 1959

DE

17

Dl:'.:

Declara caduco o Decreto nr;> 33.998,
de 30 de setembro de 19,53.

Ainda não f~i publicado no Di6:rio
Oficial por falta de pagamento.
'

de janeiro de 1940 (Código de Min:>.fi),
decreta:
Ar.L. . F Fica autorizado o cidzd§,()
brasileiro Sehastiâo Marias de SOl.l.Z::l.
a pesquisar mica, em, terrenos devolutos. !lo lugar denomínado Taqu:1,~'2',,j. -:;';]

Q.u~Jl~norcne, distrito de Chonín, mumClpl~ de Governado;' Valadares, ,~s

tado ae Minas Gerais, numa área de
c~t~ e quarenta e três hectares e'
cinqüenta ares Cl43Jj(} ha) , d0~~1lJ.it8àa
por U~ polígono irregular que tem um
vértice â quinhentos e dezessete me~
ti"?S (517 m i no rumo magnético de
trinta e seia graus nordeste C35° boTE>
da confl~~ncia dos córregos do T8,qU:.lr~l e Q.t~;jlmOrOnê e os lados, a parti!
desse vértice, os seguintes comprimentos e, rumos nu r;né tic os: seisce n te'~ ~
oitenta e Cinco metros (685 m i , Vi~l~'{~
e sete graus trinta minutos sudeste
(27 030' SE) ; oitocentos metros (SOOm).'
sessenta e dois graus quarenta e cinco
minutos sudoeste (621? 45' SW)· mil
metros (LOCO rol, setenta e 'cin.cograus quinze minutos noroeste (7'5') 15'
NW); mil duzentos e noventa e oít..}
:n~t:os (~. 293 mi , vinte e dois 2"~'aus
crmta minutos nordeste (22'? 30' NE \ ;
mil metros (1.000 m) , sessenta e um
graus e trinta minutos sudeste (61Çl
20' SE) .

Parágrafo único.
A execucão d·~
presente autorização fica 5U feita às
estipulações ele Regulamento aprovado
pelo Decreto tl'~ 3il.230, de 1 de d 2zemhro de 1951, uma vez se vertfique
a existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a oue se
refere o art. '2Çl do citado E~gu13
menta ou de outras substâncias diseríminadas pelo Conselho Nacional ele
Pesquis.1s.

Art.

~Çl

O título da autorizacão de

s~esquisa. que será uma via riuÚntic'.'.

d~ste
decreto; pagará a taxa de
Q.Uê G)'OC'~).lt:)S c quarcnt.a cruzei-

mil

TOS (Cr$ 1. 4:40,00) e será válido pelo

DECT~.E'TO ~~9 464GGl - DE' 17 DE AGÔS'J:O DE H5s
Autoriza o cidadão brasileiro Seoastião
Matias de Souza a pesquisar 1~ica
~o município de Gooernaâor VaZaaares, Estado de Minas' Gerais.

o F~,esi.d~nte da República, usando
da atribuição que lhe' contere o artíg~ 87, n'? I; da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n'? 1.835, de 29

de dois (.2)_ anos ?- PrLl't:,l" da
data .d~ _transcríçâo 110 livro próprio
da. Dívísâo de Fomento da Prcducâe
Mineral do :Min.lstério da Agric'.lltú'ra.
Art, 3lf ::Z-evoE;"am-se as disp::Jsil~ões
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agéi:'l v de
10'59, 1380 da Independêncía c 'lI o Ü2,
.Repúblioa.

'Pr~zo

JUSCELINO KTJ'3ITSCHECK.

,NláTio !r:leneghetti.

ATGS

DO

PODER EXECUTiVO
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trinta' e cinco minutos nordeste (60
33' N\E); trezentos e setenta e cinco
metros (375m), quarenta e sete graus
Autoriza H. Loâi & cia . Ltda. a lac.ez minutos sudeste ('n° 10' SE); duvrar minério de ferro no município
zentcs e noventa e cinco metros ....
de Nova Lima, Estado de Minas Ge(2~)õm), quarenta e nove graus cinrais,
cücnta minutos sudoeste (4.90 50'
S\N'); trezentos e quarenta e cinco
O Presi'dente da Repúblic~, usando
Dl~~:l'CS (345m), trinta e quatro graus
da atribuição que lhe contere o arvin te . rninu tos sudoeste (34" 2{)' SW):
tigo 87, D.O t, da Constituição, e nDS
duzentos e trinta metros (23Jm), vint~m1OS do Decreto-lei .n.s 1.985, de 28'
te graus vinte minutos sudoeste (20 0
0:e janeiro de 19~O (Código de Md20' SVi!); trezentos e quinze metros
ll2.S) , decreta:
(315m) ,setent3 e seis graus cinco mi0
nutos sudoeste (7So 05' SVv); cento
Art. 1. Fica autorízaca H. Lodi
e noventa metros 090m), sessenta e
& Cia , LMa. a lavra» minério de
feno, em terrenos de sua propríedasete g;l'UU.3 cinqüenta e cinco minutos
noroeste (67<> 55' NW); cento e vinte
ce, no lugar dencminaoo Rabelo, (1i5e oito metros (128m) , oitenta e nove
trito e município de Nova Lima, Esgn~,l;.S cinco minutos sudoeste (ligo 05'
taco de iVIinas Gerais, numa área de
SW). Esta autorização é outorgada
cento e trás hectares e dezessete ares
mediante as condições constantes do
(lO3,17 ha) , delimi tada por .um políD8"I'ágrafo único do art , 28 do Códizo
gono irregular que tem, um vértice a
de Minas e dos artigos 32, 3'3, 34 -e
trezentos metros (300m) no rumo verdaueíro cuatro graus cinqüenta e cínsuas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes 'do mesmo Código,
Cu minutos noroeste (4 55" NW) da
nâo expressamente mencionadas nesextremidade noroeste (NVv) da se.íe
-te decrete.
da 'fazenda de Antônio M. Guianarães e os lados, a partir "dê;,:se' vérdParágrafo umco . A execução da
ce, os seguintes comprimentos e rupresente autorízaçâo fica sujeita às
mos verdadeíros : cento e dez metros
estipulações do Regulamento aprova(l10m) , oitenta e nove graus cinco
do jrelo Decreto n.> 30" 230, de 1 de
Q
minutos sudoeste (89 05' SW); tredezembro de 1951, uma vez se verífizentos metros (300m),
cinqüenta
C!'L.e a existência na Jazida, como asgraus trinta e cinco 'minutos sudoeste
sociado, 'de Cj'Ua!qu-er das substánctas
G
(50 35' SW,); trezentos e trinta e
8. que se refere o art. 2." do citado
cinco metros (335m) sessenta e seis
Regulamente ou ele ouh.'a,~ substâncias
graus cinco minutos sudoeste (G6° 05'
riscl'imina.das pelo Conselho Nacional
SW),; duzentos e oitenta metros ....
de Pesquisas
(2SGm), cinqüenta e neve graus cínArt. 2.0 O concessionárào da au«üsnta e cin-co minutos noroeste (59
torízacão fi,ca obrigado a recolher aos
;:j' ?:JVn; quatrocentos e noventa e cofres públicos, na forma da lêj, os
cinco metros (49óm), quarenta graus
tributos cue rorem devidos à União,
cinco n.inutcs sudoeste (4.00 05' SW);
ao Esta,e:o' e ao Município, em cumnoventa e dois metros (92m), quarsnprimento do disposto no art. 68 cio
ta e um graus G quinze minutos no06-6.igo de Minas,
roeste (41 15' NW); qutnhentos e
Art. 3°
Se o concessícnárto da
vmí.e e cinco metros (5-25m), trrnta e
autcrizaçâo não cumprir qualquer das
nOV8 gr aus cuarenta e cinco minutos
obri;;:;,2,ções qUE, Jhe incumbem, a aunordeste (39 0 45' NE); sei~,~entos e
tcrização de lavra será decJar2.da cacoze metros (612m) , quarenta e cinduca ou nula. na forma dGS artigos
{'O [,r3.,US quarenta e cínco minutos·
S"7 e 38, do Código de Minas,
'
noMe.ste (45 0 , 45' NiE); trezentos e
Art. 49 hs orooriedades vizinhas
quarenta metr-os (34üm), sessenta e
CSÚLO sujeij;:).s ~,;; ::êl'v!::-}C.es de solo e
sete graus Quinze minutos nordeste
subsolo p';lJ";). fíns de 1;:lT."1' 2, , na forma
(67" 15' NE); trezentos (' trinta medos arts. 3D e 4C) do Cód:i.S'o de Mitr os (330m), cinqüenta e quatro graus
nas,
vinte e cinco minutos sudeste (540 25'
SE); qutnnentos e cinqüenta e cinco
Art; 5.° O concessíonárto da autorizacã o será físcalízado pelo Departametros (555m), trinta e sete graus
0
ürlnta e cin-co minutos nordeste (37
m ento Nacion.al de Produç:1o Mineral
e gozará 60'5 favores díscrírnínados no
35' N'E); cuatrocentos e setenta' e
cinco metrcs : (475m~, SEssenta graus
art , 71 do mesmo Código.
'DECPvE"TO

N.O

AGÔSTO

46.652 m: ,1959

DE

17

DE

0

0

0

0
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Art. 6.0 A autorização de lavra terá
Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dois mil e oitenta
cruzeiros (Cr$ 2. G80,OO) ,

nor título êste

Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeirü, 17 de agôsto . de
19-59; 138." da Independência e 71.°
da República,
JuscELrN·O

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEC\RlEI'O N.? 46.653 AGÔST.() DE

DE

17

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
Bessa Pereira a pesquisar mica no
município de Santa Marta do Suaçui, Estado de Minas Gerais,

o

Presidente da República, usando
da atribuição c;ue lhe confere o ar-'
tigo 87, n.> I, da Constí tuíçâo, e nos
têrmos do Decreto-lei n,o 1. ~85, de 29
de janeiro de 1940 (CÓ'dig"o de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Bessa Pereira 3pesquisar mica em terrenos devolutos
de sua ocupação, situados no lugar
cenommado Limoeiro, no distrito de
Poaia, município de Sants, María do
Suaçuí, Estado de Minas Geraís, numa
área de noventa e sete hectares, setenta e seis ares e setenta e sete centiares (9'7,7677 ha i delimitz.·da por um
quadrilátero que tem um vértice a
duzentos quarenta e quatro metros
setenta e cinco centímetros (244,75m)
no rumo magnétíco de sessenta graus
e dezenove minutos sudoeste (6'Q" 19'
SW) da ecntluênora dos córregos do
Bispo e Limoeiro, e os Iados a partir
do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil trezentos e dezesseis metros
0.3161":'.), sessenta graus e dezenove
minutos nordeste (60° 19' NiE); mil
metros 0000 m) . quarenta e quatro
graus e cinqüenta e 'sete minutos noroeste (Ho 57' N'V1); mil tcezentos
cíncüenta e cinco metros (I,355m),
trinta e oito graus e vinte e oito minutos sudoeste (38° 2S' SW); o quarto (4.°) e último lado é o segmento
retilíneo que une a extremidade do

EXECUT.IV0

terceiro (3,°) Iado, descríto, ao vértice
de partida. ,
Parágra.f.o único. A execucão da
presente autonzacão fica sujeita às
estipulações do Regulaenento aprovado pelo Decreto n.s 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como assccíado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho N,~don'al
de Pesquisas, ',
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, cue será uma via autêntica.
dêste Decreto pagará a taxa de novecentos e oitenta cruzeiros ., .. , .. ,
(Cr$ 98ü,OO) .e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divi-·
SfLO de Fomento da Produção Mineral
do .Ministério da Agricultura,

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em con trário ,
Rio

de J'aneiro, 17 de agôsto de

19'59; 13S." da Independência e 71,°

Repúblü::a.
JUSCELINO

ma.

KunrrSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N'? 46.654 DE AGÔSTO DE

DE

17

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim de Oliveira Pontes a pesquisar minério ae ferro, âolomita e
quartzito no município de Santana
de Partuuba, Estado de São Paulo,

o Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o
artigo 37, nv I, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
AJ.'t, 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim de Oliveira Pontes,
na qualidade de administrador
do imóvel pro-indiviso Sitio das
Criavas a pesqutsar minério de ferro,
dolomíta e quartzito, no imóvel mencionado, situado no distrito de Pírapora do Bom Jesus, município de
Santana de Parnaíba, Estado de São
Paulo. numa área de trmta hectares
(30 ha) , delimitada por um triãngulo que tem um: vértice a quinhentos e treze metros (513 m) no rumo
. magnético de oitenta e quatro graus

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ltordeste (849 NE), do centro da ponte sóore o córrego da Barrmha, na
estrada Pirapora-Araçariguama e os
lados. divergentes do vértice consíderado, têm os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: mil e vinte mesros (1.020 m) , quarenta -e oito graus
sudeste (489 SE) e mil quatrocentos
e setenta e seis metros (1,475 m) ,
vmte e cinco graus sudeste (21j';; SE).
Parágrafo único. A execucão da
Drcsente autorização, fica sujeita às
estipulações do Regulam.ento aprova';'
do pelo Decreto nv 30.230, de 1. de
dezembro de 1951, uma vez se verifique' a existência na [azída, Gomo
assocíado, de Qualquer das substáncías a aue se retere o art. 29 -do cit3,0a Regulam.-ento ou .de outras
!-~i.12:stâncias discriminadas pelo
Con.c; :lho Nacional:" de Pesqu232.S,
Art. 21? O título da autorização cíe
pesquisa. Que será uma via auzêntíca
dêste Decreto, pagará a taxa ie tre- '
zentos cruzeiros (Cr~~ 300,00) ~ será
l'álido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcricão no lí~TO próprio da Divisão de :f!'omento
da Produção Mineral do Mtníatérío
da Agricultura.
Art. 30 Revogam -se as disposiçóes
em contrário.
njo de Janeiro, 17 de agosto de
1%9, 1389 da Independência e 7V;J da
Eepública.
·JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N<? 46.655
DE AGÔSTO DE

DE

17

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Osuuiuto
C~rpi
a lavrar água
mineral no
r ucnicipio ãe Mairipora, Estado de
S10 Paulo.

o Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o
,.rtigo 87" nQ I, da Constituição, e nus
têrmos do Decreto-lei nl? - 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Cédig;o de Minas), decreta:
A,-'t. 1 9 Fica autorizado o cídadác
brasileiro OSwaldo Carpí : a lavrar
água mineral, em terrenos de sua
}Jropriedade, "no bairro de Rio Acima,
:ao distrito e município de Mairíporâ,
:f'..stado de São Paulo, numa área de
eitenta hectares quarenta e dois ares
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e oitenta centíares (8,4280 ha) , delimitada por um polígono irregular
que tem um vérüce a cento e cinco
metros (l05 m) 'no rumo de sessenta
e cinco graus trinta e oito minutos
sudoeste (35 9 38' -SW) do canto oeste
(Vv) da casa de sua 'propríedade . e
os lados, a partir dêsse vértice considerado. têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
dois metros (102 m) , sessenta e OÜO
graus
dezessete
minutos
sudeste
(68 9 17' SE); duzentos e quarenta
metros (240 m) , vinte e três graus
cinqüenta e três minutos sudoeste
(23 9 53' SW); trezentos e vinte e dois
metros (322 m) , setenta e quatro
graus trinta e três minutos nordeste
(74° 33' NE); duzentos e oitenta e
sete metros (237 m) , onze graus cinqüenta e sete minutos noroeste
OI Q 57' NW); duzentos e vinte e três
metros (223 m) , oitenta e sete graus
cinqüenta e sete minutos noroeste
(37 9 57' NW); o sexto (69 ) e último
lado é o segmento rettlíneo que une
a extremidade do quinto (59) lado,
descrito, ao vértice de partida. Esta
'autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32. 33. 34 e SU9.S
alíneas. alám das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo 11".1i::;0. A execução da
presente autcrizacâo fica sujeita às
estipulações do f~egulamento aprovado pelo Decreto nO 30.230, de ] de
dezembro de 1951, urna vez r~e zerífique a existência na jc?,zida, como
associado, de qualquer das substãneías a que se refere o 8xti';0 2° do
citado f:?,cgulam0nto ou
outras
sub,:,:tânc:;as díscxímínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2° O concessionárío da, autorizacâo fica obrixc.do a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem. devidos à Uruâo,
ao Estado e ao Municioio. em curnr!'f:x:ento do disposto no art. <38 do

de

Códl~'o

de ]'iIinas.
Art . 39 Se o concessionário da a u-

torízaçâo não cumprir qualquer das
obrigações quo lhe incumbem, a autortzacâo de
lavra será declarada
caducá ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Códj,r;o de 'Minas.
Art. 49 As prcpríedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma

A.:fos

3ü{)

DO PODER ExECUTIVO

dos artigos 39 e ;40 do Código de
Minas.
, Art. 5" O eoncesslonário da autorízacê.o será físcalizado pelo Departamento Nacional da Produção
e gozará dos favores díscríminados no artigo 71 do mesmo Oc-

M.i~1e1'GÜ

digo.'
.
A1't. ê'? A autorização de lavra terá
p01'

título êste DeCl'eto, que será trans-

críto no livro próprio da Divisão de
de Fomento da Producão Mineral do
ldjnlstério da Agricultura, após o' pa-

gamento da taxa de seiscentos cru "
zeíros (Cr$ 600,00).
'
Art. 79 Revogam-se as dísposícões
em C~E trárío .
Rio de .Janeiro, 17 de agôsto de
H)53, 13130 da Independência e 71 '? d::1.
n ~')púl)lica .
JUSCELINO KUBITSCHEK

sessenta graus sudeste ({)O<? SE); dois
mil quatrocentos e oitenta metros
(2 .4SGm) , vinte e seis graus trinta
minutos sudoeste (269 30' SW); mil
novecentos e dez metros (1.fnOm),
quarenta e um graus trinta minutos
sudoeste (419 30' SW); duzentos. e
cínquenta metros <250m), quarenta
graus trinta minutos noroeste (40 930'
NW); setecentos e oitenta metros
(78Qm), vinte 8 cinco graus nordeste
(25<? NE); mil e cinqüenta metros
(l.050m>, quinze graus nordeste l15~
NE) ; cento e cinqüenta metros (l50m) ,setenta e quatro graus sudeste (74~
SE); mil trezentos e dez metros
(1.3ICm), quinze graus nordeste (15~
1'1:l1D; 'quinhentos e cinqüenta metros
(55')rn), cinqüenta e seis graus sudeste (569 SJ<.:). Fr.sta autorização é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único de
art. 28 do Código de Minas e 'dos
'a~'ti,gos 32, 33, 34 e suas alíneas, além

Mário Meneghetti

das seguintes e de outras constantes

DECRETO N9 46.656 AGÔSTO DE 1959

DE

17

DE

Autoriza a Cia, de Mineracão NovaZimense a lavrar minério' de ferro
no município de Itabiriio, Estado
de Minas Gerais.

o presidente da República, usando
da tribuição que lhe confere o artigo
8'1, nº 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n'? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica 'autorizada a

Cia. de

.iV.i:ine!'acão Novalimense a lavrar mi-

nério de ferro, em terrenos de propriedade de se. John der Rey Mining
Company Límited, nos lugares denominados Fazenda dos Arêdes e Retiro do Sapecado, distrito e munícípio de Itabirito, Estado de Minas Geraís, numa área de duzentos e noventa hectares (290 nai , delimitada
por UJ,11 polígono irregular que tem
um vértice no marco geodésico do
ponte mais alto do Morro Redondo
ou Morro Santana e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: . tre..
zentos e sessenta e seis metros (366m) ,
quarenta e quatro graus nordeste (449
NE); trezentos e. vinte metros (320m).
onze graus noroeste (l19 NW); seiscentos e dez metros (61Om) , quarenÚl. e dois graus 'nordeste (429 NE);
quatrocentos e setenta metros (470m),

do mesmo Código(" não expressamente
mencionadas neste decreto.
'
Parágrafo único. A execução da
presente autorízacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substàn. cías a 'que se refere o art. 29 dAt

citado Regulamento

ou

de

outras

substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O concessionárío da autorírização fic:õL obrigado a recolher aos
cofres públicos na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3Q Se o concessionário Mo

autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorizaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do CódigO de Minas.
Art. 49 AS propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo pa-ra fins de lavra, na torma dos artigos 39 e 40 do Código de
1njnas.

Art. 51? O concessionário da aute-

ríaaçâo será fiscalizado pelo DepartaY'.12>1.GO Nacional da Prouucâo lvünetcll
e gozará dos favores c:L';c~·iEÜ~:'3.dos na
art. 71, do mesmo Código.

- Art. 6°. A autrn-izaçâo de lavra terá

por

título

êste Decreto,

que

será

ATOS DO PODER EXECUTIVO

transcrito .no livro próprio da Divisão
lle Fomento da Produção Mineral do
Uinistério da Agricultura, após o pa~amento da taxa de cinco mil e oitosentos cruzeiros (Cr$ 5. 8QO,OO) •
Art. 7Q Revogam..;-se as disposições
em contrário.
à~ J3.!lellO, i 7 de agôsto de
1389 da Ir'-dc·pendência e 719 da
ltepública .
'

Rio

1~59,

JUSCELIII:O KU"3ITSCliZK,

Mário Meiteghettí.
DECRETO N'? 46.657
AG6sTO DE 1959

DE'

17

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Goncalues

MalheiTos

Sobrinho

a

pesquisar calcário no município de
Diamantina, Estado de Minas Gerais.

o President.e da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
~7, nv r, da, oonstítuíção e nos têrmos do Decreto-lei .n'.l 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Al't.lQ Fica' autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Gonçalves ll11alhei1'015 Sobrinho 8, pesquisar calcário em
terrenos de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda Santa Emília, distrito de Monjo).os, município
de Dütma,ntina, Estado de Minas Gerais, numa área de tresentos e oitenta hectares e vinte e cinco ares
(380,25 haj , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
110 quilômetro novecentos e quatro
(km 904) da Estra.da de Ferro Central do Brasil, ramal de Diamantina
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e trinta metros
(530m), oitenta e dois graus quarentae cinco minutos sudoeste (820 45'
SW) ~ mil cento e vinte metros
(!. :i2'Üm) , quarenta e dois graus noroeste (42 0 .-NW); novecentos e vinte
metros (920m), quarenta e oito graus
sudoeste (48 0 SW); mil e cem me-

tros

(1. 100m), quarenta e dois graus
sudeste (420 SE); novecentos e setenta metros (~70m), vinte e um
graus trinta minutos sudoeste (210
30' SW); mil trezentos e setenta metros (1. 370m), sessenta e seis graus
sudeste (166° SE);
trezentos e

mil

3C-l

sessenta metros (1. 360m) , quarenta
e um graus nordeste (410 NE); mil
duzentos e quarenta e quatro metros
O. 244m), .vínte e sete graus quinze
minutos noroeste (27 0 15' NW).
Parágraro .. único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto; nO 30.230, de 1 de ..
dezembro de lB51, 'uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a aue se refere o art. 29 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias díscrmunadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil oitocentos e dez cruzeiros
.
(Cr$ 3.810,00), e será válido pelo prazc de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Prcducâo Mineral do Ministério da Agricultura.
Art; 31? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jan~iro, 17 de agôsto de
1959, 138 9 ela Independência e '11" da

Repú.blica.
JUSCE'LINO KUBITSCRJ,'J,C.

Mário Menégh~tti.
D:ECRE'""~lU

N() 46.658 -

AGÔSTO DE

DE

17

DE

1959

Renova o Decreto n fl 41.922, de 2B de
julho de 1957

O Presidente .da Repú.blic:.:l., usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, nl? I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n" 1,985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

àecreta:'

.

Art. 1C} FÍ(;a renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
termos da letra b, do art , 11) do Decreto-lei n Q 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorízação conferida ao cidadão brasileiro Hugo Ziemer pelo Decreto número quarenta e um mil no-'
vecentos e vinte e dois (41.922), de
vinte e nove (29) de julho de mil novecentos e cinqüenta e. sete (957).
para pesquisar águas marinhas e,
quartzo no município de Jordânia,
Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decre-
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to, pagará a taxa de trezentos e vinte cruzeiros (Cr$ 320,00) e será transcrita no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3" Hevogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de
1959, I3S!? da Independência e 71<' da
República.

ExECPT:íVO

venta e dois metros e cinqüenta e
nove centímetros (192,59m)
vinte
graus vinte e dois mmutos' sudeste
(2.)° 22' SE); cento - e oito metros e
vinte centímetros (1r08,2{)m), cinqüenta graus quarenta minutos sudoeste
(500 40' SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art , 28
do Código de Minas e dos arts. 32,
JUSCBLINO :KUBITSCHEK.
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do
M ária 1VIeneçhett; .
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto
Parágrafo único. A execução da
DECRETO NQ 46,659 - DE 17 DE
presente autorização fica sujeita às
Ac;ÔSTO DE 1959
estipulações do Regimento aprovado pelo Decreto n l1 &ú.231J, de 1 de
Auioriza o cidadão brasileiro Arnaldo
dezembro de 1951, uma vez se verifiRodrigues Diuirie a lavrar água
que a existência na jazida, como asmineral no município de Rezende,
sociado de qualquer das substâncias
üstaâo do Rio de Janeiro,
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substanO presidente da República, usando
eias discriminadas pelo Conselho Nada atribuição que lhe confere o articional de pesquisas.
go 87, n 9 I, da Constituição' e nos
Art. 29 O concessionário da autoritêrmos do Decreto-lei n(l 1.985, de 29
zação fica obrigado a recolher aos code janeiro de 1940 (Código de Minas).
fres públicos, na forma da Ieí, os tridecreta:
butos que forem devidos à trníão, aO
Art. lI? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Arnaldo Rodrigues Duarte Estado e ao MuniciplO, em cumpria lavrar água mineral, em terrenos mento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
'
de sua propriedada, na Fazenda InArt. 39 Se o concessíonárto da audependência, distrito de Itatiaia, mutorização. não cumprir qualquer das
nicípio de Rezende, Estado do Rio de
obrigações que lhe incumbem a autoJaneiro, numa área de vinte e sete
rização' de lavra será declarada caduhectares sessenta e nove ares e ses'.senta centíares (27,6960 ha) , delimi-, ca ou nula, na forma dos arts. 37 e
38 do Código d ~ :i).t[inas.
tada por um polígono irregular que
Art. 49 As propriedades vísinhas
tem uni vértice a cento e sessenta e
estão sujeitas as servidões de solo e
cinco metros (165m), no rumo versub-solo para fins de lavra, na forma
dadeiro cinqüenta e um graus dezoito
dos arts .. 39 e 10 do Código de Minas.
minutos noroeste (51 0 18' NW) da
Art. 5° O concessionário da autoriconfluência do córrego Azul no ribeização será fiscalizado .pelo Departa~
rão Santo Antônio e os lados, a parmento Nacional da Producão Mineral
tir dêsse vértice, os seguintes comprie gozará dos favores díscríminados no
mentos e rumos vverdaüeíros: quatroart. 71 do mesmo Código.
centos' e noventa e dois metros e sesArt. 69 A autorização de lavra terá
senta centímetros (492,60m), trinta e
por título êste Decreto, que será
três graus oito minutos sudeste .....
transcrito no livro próprio da Divisão
(339 OS' SE); trezentos. e oitenta e
de Fomento da Produção Mineral do
nove metros - (389m), ao longn da
Minist"rio da Agricultura, após o pacerca que limita a faixa de domínio
gamento da taxa de seiscentos cruzeida rodovia presidente Dutra, contaros (CrS 600,00).
dos na direção Rio de Janeiro ~ São
Art. 79 ij..,evogam-se as disposições
paulo; seiscentos e noventa e cinco
em contrário.
metros e trinta e sete centímetros
Rio -ds Janeiro, 17 de' agõsto de
C695,37m), trinta e um graus quarenta
e- cinco minutos noroeste (31I? 45'
1959, 13Sl? da Independência e 719 da
República.
NW), quinhentos' e doze metros e
quinze centímetros (512,15m), cinJUSCELINO KUBITSCHEK.
qüenta e três graus dezesseis minutos
nordeste (530 16' NE).; cento e noMário taeneatietu,

ATOS

DECRETO N.Q 46 660 AGÔSTO DE

DE

DO

17

POlJER

.DE

1959

Autoriza o ciãaaão brasileiro Eduardo
·Mayrink de Azevedo Fraga a »esouisar diamante e rninério de ouro no
município de
acunâá, Estado do
ã

Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n'? r, da Oonstituícáo e nos têrmos do Decreto-lei n'?· 1.985, de 29
de janeiro de 194D (Código de Minas),
decreta:
Art. 10. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Edmwdo Mayrink de i~ zevedo Fraga a pescuísar diamante I:.
minério ce ouro em terrenos devolu-

tas; no distrito e munícípío de Jacunda, Estado do' Pará, numa área de
quinhentos hectares (5Cn ha) , delimitada por um retângulo, que tem um
vértice :3, cinco mil e cem metros
(5. H10 rm , no rumo magnético de trmtra minutos sudoeste (Oi? 30' SW), da
confluência .do I?;~u'apé da Capelinha
com o rio 'I'ocantins e os lados' divergentes desse vórtice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
cinco mil metros (5.00'0 m) , doze
graus vinte e dois minutos sudoeste
(l2 Q 22' SW), mil metros (1.0-00 m) ,
setenta e sete graus trinta e oito minutos sudeste 07 9 ' 38' SE).
.
Parágrafo único. A' execução da
presente autorizaçào fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.!? 30.23'Q. de 1 de dezembro de 19-5-1, uma vez se verifioue <I,
existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2.'? do citado Regu.lamento ou de outras substâncias .díscrimínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.0 . à título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (C1'8 5. üO'O ,(IO) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data da transcrícão no livro
próprio da Divisão de "Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrázío.
Rio de Janeiro. 17 de agôsto de 1959,
Mário Meneghetti.

138.9 da Independência e 71.'? da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

EXECUTIVO
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DECRiETo N.9 46.6151 AGÔSTO DE 1959
Renova o Decreto

n:

DE

17

DE

37.141, de 5 de

abril de 1955

o Presidente da República; usando
da atríbuíçâo que lhe confere o art.
3'7, n,v I, da Constituiçâo e 'nos têrmos
do Decreto-lei n.'? 1.985, de 29 de janeiro de 1940, (Código de Minas). deereta;
Art. I.'? Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos térmos da letra b, do art. 1.9 do Deereto-lei n,v 9. uOS, de 19 de agosto
de 1846. a autortzacão conferida ao
cidadão brasileiro Francisco Schaadt
pelo Decreto número trinta e set~
mil cento e quarenta e um (37.141),
de cinco (5) de ahril de mil novecentos c cinqüenta e cinco (H!55), para
pesquisar calcário, em terras de sua
propriedade, numa área de dezesseis
hectares sessenta e quatro ares e cínquanta centrares (lô,64.50 riaj , delimitada por um hexágono irregular cujo
primeiro vértice fica situado na. extremidade da poligonal de dois lados cue
partmdo de um marco de pedra ~ (o
mesmo que serve de aiuarracão a área
descrita no Decreto de lavra número
16.374, de 16 ele agosto de 1(;44) cravado à margem direita do ribeirão do
Ouro na -sua conrluência com o rio
Itajaí-Mirim, têm os seguintes comprimentes e rumos verdadeiros- oitocentos e sessenta e nove metros (8-69 mi ,
cmco graus e .qumze minutos sudoesse (5.'? 15' SW), duzentos e cinco
metros (205 rn) , oitenta e seis graus
trinta minutos nordeste (flS.'? 3i)' NE);
e os lados, a partir desse vértice, têm
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento e setenta e cinco
metros <175 m) , três graus sudeste
(3.t? SE); oitocentos metros (8DO m) ,
oitenta e seis graus trinta minutos
nordeste (36,9 30 NE)' vinte e cinco
metros (25 m) , três' graus sudeste
(3 '? SE); cento e trinta e um metros
031 m) , oitenta e seis graus trinta
minutos nordeste' (8'ôY 30' NE)' duzentos metros (2{)O rm , t'~'ês graus noroeste (3.0 NW); novecentos e trinta
e um metros (931 m) , oitenta e seis
graus trinta minutos sudoeste (26,9
3{)' SvV).

Art. 2.9 • A presente renovação GU~
será uma via autêntica dêste Decreto
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 3(}Ü',(]{l) e será transcrito no Iivro
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próprio· da Divisão de Fomento da
Produção Min2ral do Ministério da
Agricultura.
Art. 8~ Hevogam-se as disposições
em eontràrro ,
Rio de Janeiro, 17 ele agôsto de
1959; 1381,1 da Independência e 111,1

válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da tr anscrícâo no livro própno da Divisão de Fomento
da Producâo Mineral do Ministério
da Agricu,ftura.
Art. 3 . ° Revogam -se, as dísposíçõss
em contrário.

da República.

Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1959; 13SQ da Independência e 719 da

JUSCELINO KUEITSCHEK.

República .

./ lflÍrio Meneghetti.

l~uSCF.LJ:NO

KUBITSCHEK

M ário l/Ieneçhetti

DECRETO N.o 4.6.€62 -

DE

17

DE

AGÓSTO DE 1959

DECRETO
A utoriza o cidadão brasileiro José
Cizeski a pesquisar fluoriia no município de Urussança, Estado de
Santa cetarma.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o 13,1'tigD 8"1, n,O r, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29
de janeiro de 194.{) (Código de Minas),

N.O

46.663 1959

DE

17

00

AGÔSTO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Tasso
Pinheiro a lavrar mármore no município de Eldorado, Estado de Sá<D

Paulo.

o Presidente da 'República usando
da atribuição que l' " confere o artígo 87, n,> r, da Constituição e nos tê?mos do Decreto-lei n,O 1.92-5, de 28
de janeiro de 194:0 <Cóçligo de Uinas) Decreta:

decreta:
Art.' 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro José oízeskí a pesquisar.
fluorita, em terrenos de sua proprieArt. 1 . ° Fica autorizado o cidadão
dade no lugar denomínado Segunda
brasileiro' Tasso pinheiro a Iavrar
Linha Torrens, distrito de Morro eia,
mármore, no imóvel denominado Si}. .n.aça, município de trrussanea,
tio Pedreira, distrito de Braço, mu- _
Estado de Santa Catarina, numa área
nicípio de Eldorado, Estado de São
de dez hectares <10 ha) delimitada
Paulo, numa área de noventa e, seis
nor um retângulo que tem um vértihectares (96ha) delimitada por um
a cento e cinqüenta metios (1501n)
retângulo que tem um vértice na exno rumo verdadeiro sessenta e dois
tremidade nordeste (J\TE) da área do
grau.. trinta minutos noroeste (62 9 3{)'
deere-» de lavra número vinte e oito
NW), do, cunnal noroeste (NW) da
mil quatrocentos cinquenta e' oito ..
JgTeja da lecalidade Linha Torrens e
\~8 458) de um (1) de agõsto de mil
os lados, divergentes dêsse vértice, os
nove. cr.tos e cinquenta (1950) outorseguintes ccmprímentos e rumos verr.. .ado am : favor de Guilherme A'lfredadeiros: quatrocentos metros (4:00m)
do Mdler e os lados, divergentes dêsnorte (N); duzentos e cinqüenta mese vér tíce, os seguintes comprimentos
tros (250m), oeste (W).,
e rumos verdadeiros: mil e duzentos
Parágrafo único, A execução da
metros (1. 2ú{)m) , quaren ta e dois
presente autorização, fica sujeita às
gl',1U3 'trinta e três minutos noroeste
estípulaçôes do Regulamento aprova(4?- 33' N'I1>n; oitocentos metros ..
da pelo Decreto n,o 30.230, de 1 de
(80Dm' quarenta e sete graus e víndezembro de 1951, uma VeZ se verírí- , te e sete minutos sudoeste
que a existência na jazida, como as(47,027'SW). Esta autorização é ousociado, de qualquer das substâncias
torgada mediante as condições consa que se refere o art . 2. o do citado
tantes do parágrafo único' do artigo
Regulamento ou de outras substân28 do Código de Minas e dos artigos
cias discriminadas pelo Conselho Na32, 33, 34 e suas alíneas, além das secíonal de Pesquisas.
guintes e ds outras constantes do
Art. 2, o O título da autortzaçâo de
mesmo Código, _não expressamente
pesquisa, que será uma via autêntica
mencionadas neste Decreto.
dêste decreto, pagará a taxa de treParágrafo único, A execução da
zentos cru Z{:iros (Cr$ 30n,OO) e sera
presenté autorízação fica sujeita ~s

ce

(I
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estipulações do Regulaimento aprovado, pelo Decreto n.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que 'se rei ere o art. 2. o d-o citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho N acionaI de pesquisas.
Art. 2. o O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na rorma da lei, os
tributos que forem devidos à União
ao Estado e ao Município, em cum...
prímento do disposto no art. 68 cio
Código de Minas.
Art. 3. ° Se o concessionário da autorização não cumpri!' qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorizacão de lavra será declarada 00duca 'ou nula, na forma dos artigos
'37 e 38 do Oódigo de Minas.
Art. 4 . o As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, -na forma dos artigos 39 e 40 do Có<Ugo de
Minas.
'
Art. 5.° O concessíonáeío da autorízacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados. no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorizacâo de lavra terá
por título êste nécreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do tíntstéi-ío dia Agricultura após
o pagamento da taxa de mil novecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 1.920,00)
Art. 7. o Revogam-se as dísposíem contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
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29 de janeiro

de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.1? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Valadão Lopes a
pesquisar mica em terrenos devolutas
no imóvel denominado Barr:1 da
Inhuma, distrito e município' de
Agua Boa, Estado de Minas Gerais,
numa área de ~ento e vinte hectares
(12() ha.) , delimitada por um retàngula, que tem um vértice a mil,
duzentos e vinte metros (1.220 m.Y,
no rumo magnético de sessenta e seis
graus e cinco minutos noroeste (066 9 05' NW) da confluência do ribeirão São João da serra e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnétícos: mil e quinhentos metros (1.500 m. ) , oeste (W);
oitocentos
metros (800 rn.Y, sul (S').
I
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. <;I 3().230. de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o artigo 2. o, do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O titulo da autorizaçâo
de pesquisa, que será uma via autentica dêste Decreto, pagará a taxa de
mil e duzentos cruzeiros
.
(Cr$ 1.200,(0) e será válido pelo
prazo de dois (,2) anos, a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de ·Janeiro. em 17 de agôsto
de 1959; 138. Q da Independênci~ e
71. ç da República.

JUSCELINO KUBITSCH.EK.

JUSCELINO

Mário Meneghetti

Mário M eneçhetti

DECRETO N.Q 46.664 -

DE

17

DE AGÔSTO DE 1959

KUBITSCHEK

DECRETO N.? 46.665 DE AGÔSTO DE 1959

DE

17

â Companhia Agro-IndusI aarassú autorização para

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
Valadão Lopes a pesqttisar mica
no município de Agua Boa, Estado
de Minas Gerais.

Concede

o Presidente da República, usando
<ia atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v r, da Constituição e nos
Iêrmos do Decreto-lei n.v 1.935, de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. Q r, 'da Constituição e nos
téimos do Decreto-lei n.v 1.985, de

trial

funcionar como emprésa de mineração.
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~9 de janeiro - 'de
Mini1s), decreta:

(Código

1940

te

Artigo único. ,E' concedida à
Companhia Agro-Industrial Igarassú,
sociedade anônima com sede na Oidade de Recife, Estado de Pernambuco, constituída por escritura de 3
de outubro de 1957, lavrada a rís •
113 a 123 v. do livro n. Q 194, do Tabelião França Marinho, daquela cidade, arquivada sob n<? 1.115, em 11
de outubro de 1957, na Junta. Co':'
me r cial de Pernambuco, alterada pela
Assembléia Geral Extraordinária de
26 de fevereiro de 1.959, arquivada
'sob n. l) 322, em 12 de março de 1959,
na mesma Junta" autorização para
funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sóbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, em 17 de agôsto
de 1959; 138. Q da Independência e
71. '? da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

, Mario Meneghetti
DECRETO NQ 46.666 DE

DE

17

DE AGÔSTO

1959

Autoriza a em/prêsa de mineração
Kenrtuuia Pesquisas Minerais S. A.
a pesquisar minério de DUTO no município de Jacobina, Estado da Bahia.

o Presidente da 'República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código d,e Minas) •
decreta:
Art. lO? Fica autorizada a emprêsa
de mineração Kenranda Pesquisas
Minerais S. A. a pesquisar minério de
ouro em terrenos de sua propriedade
no lugar denominado Serra do Vento,
distrito e município de Jacobina, Estado da Bahia, numa área de quatrocentos e trinta e sete hectares sessenta e seis ares e quarenta centíares
<437,6640 ha) delimitada por um paralelogramo, que tem um vértice a
quinhentos e dez metros <MOm) no
rumo verdadeiro de setenta e um
graus sudoeste (719 SW) da confluência do riacho Castanho Grande com
o rio Itapicuru e os 'lados divergentes
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil novecen-

tos

e

cinqüenta e

cinco

metros

(1.955m), .sessenta e' quatro graus e
quinze minutos nordeste (649 15' NE) .

dois mil trezentos e vinte metro;
(2.320m), nove graus sudeste (99 SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n? 30.230, de dezembro
de 1951, uma vez se verifique a existência, na jazida, como associado de
qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento
ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q - O titulo da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil trezentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4.380,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultúra.
Art.' 3<1 Revogam-se as disposições'
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agõsto de
1959; 133 da Independência. e 71'? da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N9

46.667 DE 1959

DE

17 DE

AGÔSTO

Concede à Mineração do Nordeste,
Brasileiro Limitada - Minobras autorização para funcionar como
emprêsa de Mineração.

o Presidente _da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n Q I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Artigo único. Él concedida à Mine-ração do Nordeste Brasileiro Limitada
- Minobras - constituída pela escritura pública de 12 de setembro de
1958, lavrada às fls. 111, do livro de
notas n Q 108, do cartório do 29 Oficio
da cidade de Fortaleza, arquivada sob
n Q 16.465 na Junta Comercial do Estado do Ceará, com sede' na capital
do Estarlo, autorização para' funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integ-ralmente 'as

Aros DO
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leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto
desta autorização.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1959,
1389 da; Independência e 7ll) da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneçheiti

DECRETO NQ 46.668 AGÔS'l'O DE 1959

DE

17

DE

"Autoriza o cidadão brasileiro Fernando Almeida Oliveira a lavrar
caulim, quartzo, mica e cassiterita
no município de Mogi das Cruzes.
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando da atríbuícão que lhe confere o
art. 37, n- I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nl} 1,985, de
29 de janeiro de 1940 (Códtgo de
Idinas), decreta:

Art. 10 Fica autorizado o cidadão

brasileiro Fernando Almeida Oliveira
a lavrar caulírn, quartzo, mica e cas-

siterita. em terrenos de propriedade
de Emílio Frederico de. Oliveira, no
lugar denominado Fazen,ja Cuiabá,
distrito e munícípío de Mogí das
.Cruzes. Estado de São Paulo numa
área de sessenta e sete hectares (67
ha) , delimitada por 'um polígono
místüíneo que tem um vértice na
confluência dos córregos Cuiabá e
Barroca e os lados, a partir dêsse

e o vértice de pa.rtida. Esta autorização é outorgada mediante- as condicões constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
artígos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
'estipulações do Regulaménto aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique e, existência na jazida. corno associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2v do citado
Hegulamento ou de outras substâncias, discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2 9 O concessionário da autortzo.ção fica obrígado a recolher aos
cofres públicos, "na forma da lei,· os
tributos que forem dividos : à União,
ao Estado e ao Município; em cum ..
prírnento do disposto no art. 68 do
Código de' Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização da lavra será declarada caduca. ou nula, na forma dos artigos
3.7 e 38 do Código de Minas.
Art. 4 Q As: propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na
forma dos artigos 39 e 40 do Código
de Minas.

Art.

5~

O concessionário da auto...

rízacão será fiscalizado pelo Deparvértice, 0S s-eguintes comprimentos e
tamento Nacional da Produção Mirumos verdadeiros: quatrocentos e
neral e gozará dos favores díxcrímivinte cinco metros (425 m) , setenta e
nove graus sudeste (790 SE); cento e . nados no art. 71 do mesmo Código.
sessenta metros (160 m), setenta e
Art. 6 A autorização de lavra
oito graus nordeste (78 NE); cento
terá por título êste Decreto, que será.
e noventa e cinco metros (195m) , transcrito no livro próprio da Didez graus nordeste (109 NE); duzentos e oitenta e cinco metros (285 m) , visão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
Cinqüenta e um graus noroeste (51Q
após o pagamento da taxa, de mil
mAl): trezentos e setenta e cinco
trezentos e quarenta cruzeiros .....
metros (375 m), onze graus nordeste
Q

Q

(11 9 NE);
(610 rn) , .

seiscentos e

dez

metros

vinte e oito graus trinta
minutos noroeste (280 30' NW) ; trezentos e cinqüenta e cinco metros

(355 m) , setenta e oito graus sudoeste (78 Q SW). O lado místílíneo da
poligonal é a margem direita do
córrego Cuiabá, para montante e
compreendida entre a. extremidade
do último lado retilíneo acima citado

ccrs

1.340,00).
Art. 7~ Revogam-se as 'disposições

em contrário,

Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1959; 1381,) da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
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DECRETO NQ 46.669 aGôSTO

DE

DE

17

DE

1959

Autoriza
a
Sociedade
Extrativa
Santa Fé Limitada a lavrar argila
no município de Tremembé, Estado
de
Paulo.

seo

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, e n03
têrrnos do Decreto-lei n? 1. 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) I
decreta:
Art. 19 Fica autorizada· a Sociedade' Extrativa Santa Fé Limitada

a.
lavrar argila. em terrenos de sua propriedade no lunar denominado Padre
Eterno. distrito e municíuio de Tremembé, Estado de são Paulo. numa
área de um hectare e oitenta e oito
ares <1.88 ha) . delimftada por um noIígono irregular aue tem um vértice
a mil oitocentos e noventa e cinco
metros e oitenta centímetros (1.895,&l
metros). no rumo verdadeira trinca A
dois p;raus nove minutos nordeste
(329 ()9' NE) da tôrre da Igreja Matriz de Tremembá e os lados. a partir
dêsse vértice, os seguintes comprímentes e rumos verôadeíros ; cento e
Quinze metros (115 m) . vinte zraus
cinqüenta e nove minutos nordeste
.(209 59' NE): oitenta e Quatro metros
.(84m) . cinqüenta e nove graus um
minuto sudeste (599 01' SE): cento e
cuatro metros e cinaüenta centímetros (104.50 rm , cinqüenta e lua tro
-graus um minuto sudeste (54!? 01: SE):
noventa c nove metros (99 m) . sete
graus trinta e nove minutos sudoeste
(7 9 39' SW); setenta e quatro metros
(74 m) , oitenta e dois .zraus dezesseis
minutos noroeste (82~ 16' NW): oitenta e. um metros cinqüenta cent f me t r os
(81,50 m) , sete graus
nuatroae minutos nordeste (7914' \TEl '
trinta e oito metros e cinqüenta centímetros (38.50 m) , cinqüenta e nQVPo
zraus um minuto noroeste (:599 l' NW'
cinqüenta e dois metros (52 m) .•'intE' e dois g'raus Quatorze minutos SU~
doeste (22 9 14' SW): setenta e seis
metros (76 m) . sessenta e cinco zraus
11m minuto
noroeste (659 OI' "'l'W)
Esta autorízacão é outorgada -nediante as condícões constantes 10 na
ráarafo único do art , 28 do 01diga
de Minas e dos arts. 32. 33, 34 ""
suas alíneas, além das seg-uintes
à~
outras constantes do mesmo Código.
não expressamente mencionadas nes-

te Decreto,

-

ExECUTIVO

Parágrafo úníco . A execução Wl.
nresente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovavado pelo Decreto n(l 3'0.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verrnque a existência na jazida, como associado de qualquer das ~ubst-ânClas
a cue se refere o art. 29 do cita '10
Re2ulamento ou de outras subssândas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesnuisas .
Art. 29 O concessionário da autortzacão fica obrigado a recolher MS
cofres públicos. na forma da lei os

. tributo!' Que forem devidos. à Uniáo,
ao Estado e ao Município, em cumprímento do disposto no art. Lj8 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da ?-t1torlzacâo não cumprir cualcuer 1::te;
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula. - 1 forma dos artízos
37 e 38 do Código de Minas.
, Art , 4<:1 As proprteda des
vtzinhas
estão sujeita às servidões de solo ~
subsolo para fins de lavra) na forma
dos arts. 39 e 40 do Código le Mi nas.
Art 5<:1 O concessionário da aurcrtzação será ttscarízado .ielo Departamento Nacional da Producâo Miner-al
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código .
Art. 61? A autortzacão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Dív'sâo
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após '1 pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros «xs 600,00).
Art. 79 Pevogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1959, 138Q da Independência e 7lÇ da

República.
JUSCEUI\'O

KUBITSCHEK.

M;ário M eneçtietti.

DECRETO NÇ 46,670
AGÔSTO DE 1959

DE

17

DE

Dá nova redação ao Decreto n Q 45.633,
de 25 de março de 1959.

Ainda não foi .publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

ATOS

DECRETO N° 46.671
AGÔSTO DE

DE

DO PODER

17

DE

1959

Autoriza a Socteâiuie Mineração Comercuü Limitada SOMICOL a
pesquisa?' minério de manganês no
município
de Maraú, Estado
da
Bahia.

O Presidente da Repúbrica, usando da atribuição que lhe confere o
art. 117, nv 1, da Oonstítuição e nos
"têrmos do Decreto-lei n" 1. ~l:l5j de
29 de janeiro de 1940 (Cód.!.go de
Minas), decreta:

Art. 10 Fica autorizada a Sociedade Mineraçao Comercial Limitada SOMICOL

a

pesquisar

rnímerzo

de

manganes em terrenos devolutas nos
rueares denominado Oarangueijo, distnto e municipio de Maraú, Estado
da Bahia, numa área de quintreritos
hectares (:500 ha) , delimitada . por
paralelv'gramo, que tem um - vértice a
mil quatrocentos e cinqüenta metros
(1.450 m) no' rumo magnético de
vín tIe três graus e trín ta rnínu tos sudoeste (23" 30' SW) da extremidade
sudeste (SE) da ponte da estrada a.e
rodagem Tremembé ou Ubaitaba para
Valha-Dellil, sôbre o
riacho Quei~
mada e os lados divergentes desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cinco mil e emqüenta metros (5.050 m) , oito graus
sudoeste (8" SW); mil metros
(1.000 fi>, oeste (W).

um

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeite, às
estipulações de Regulamen to aprovado pelo Decreto n- 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se ,'eritíque a existência na jazida, como
associado de qualquer das substàndas a que se refere o art 2" do Cl-·
tado RegUlamento ou de outras sunstàncias diserimínadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruz-eiros (Cr$ 5.000,00) -e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcríçao
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
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EXECUTIVO

Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1959, 1380 da Independência e 710 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneqtieiii

DECRETO NQ 46.6'12 AGÔSTO DE

DE 17 DE

1959

Declara urçencia de desapropriação
por utilidade pública.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, item 1, da Constituição, de~
ereta:
Art. 19 Para o efeito do disposto
no art. 15 do Decreto-lei n'? 3.365,
de 21-6:"1941, com a nóva redação
que passou a vigorar com a LeI número 2.786, de 21-5-1956, é declarada
a urgência da desapropriação dos
imóveis definidos no art. 19 do Decreto n'? 39. 6B4, de 4-8-1956.

Art. 29 O presente Decrete. entra.
em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de'
1959; 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCFIE:K

Armando Falcâo

DECRETO NÇ) '46.673
DE AGÔSTO DE 1959

DE

18

Autoriza a Comqiannui Moaiana de
Estradas de Ferro a pesquisar argila retrataria no municnno âe Sâo
Simão, Esiaâc de São Paulo.

o Presidente da República; usando da atrrbuíçáo que lhe confere o
artigo 87, nO I, da ConstitUição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de
2~ de janeiro de 194cO (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Compa-nhía Mogiana de Estradas de Ferro .
a pesquisar argila refratária, em terrenos de sua propriedade, na Fazen-

Aros
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da Santa Maria, distrito e mumcipio
de São Simão, Estado de São Paulo,
numa área de trezentos oitenta e
nove hectares trinta e nove ares e
noventa centiares (389,3990 na: delimitada pOI" um polígono irregular
que tem um vértice a mil e oito metros (1.008 m) , no rumo magnético
oito graus e vinte minutos noroeste
(8\1 20'· NW) do marco .quilométrico
número nove mais setecentos quarenta e oito metros (Km 9 + 748 m)
da Estrada de Ferro São Paulo-Minas, no trecho- Bento Quirino-Serra
.Azul e os lados, a partir dêste vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: oitocentos metros
(800 m) - setenta e quatro graus e um
minuto noroeste (74 Q 01' NW); qua-tro mil e seiscentos metros (4.600 m) ,
quinze graus cinqüenta e nove minutos sudoeste (l5Q 59' SW); trezentos e vinte metros (320 m) , setenta e
. quatro graus e um minuto sudeste
(74 Q OI' SE); quatrocentos e doze
metros (412 m) , trinta 'graus vinte e
nove minutos sudoeste (309 29' SW):
quinhentos oitenta e dois metros
(582 m) , setenta e quatro graus e um .
minuto sudeste (749 01' SE); cinco
mil metros (5 .000 m) , quinze graus
cinqüenta e nove minutos nordeste
(159 59' NE),

Parágrafo único. A execucão da
presente autorízacâo fica sujeita às
estipulações do_ Rezularnento aprovado pelo' Decreto n'? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na ,iazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. :;lI? do citado Reaulamento ou de outras
substâncías deserímínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas,
Art. 2° O título da autorização de
pesnuisa, oue será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de três
mil e novecentos cruzeiros ,."
.
(Cr$ 3 900.00)
e será válido 'Pelo
prazo de (1ois (2). anos a partir da
data da trnnscricão no Iívrn nróprio
da Divisão de Fomento da Producão
Mineral do Ministério da Agricultura.
.
Art. 39 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
R.io fie ,T~ne5TO. IR de a,gôsto (l_~
1959; 1339 da Independência -e 71Q da
República.

DECRETO W' 46.674
AGÔSTO DE

DE

18

DE

1959

Autoriza o Govêrno do Estado de
Sergipe a pesquisar sal-gema nos
municípios de N. s,' do Socorro e
Laranjeiras, Estado de Sergipe.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n<? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n 9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta .
Art. 11,} Fica autorizado o Govêrno
do Estadc, de Sergipe a pesquisar salgema, -em terrenos de sua propríedade e de outros, distritos e municípios
de N. S.' do Socorro e Laranjeiras,
Estado' de Sergipe, numa área de
quinhentos hectares (500 hai , delimitada por um retângulo que tem
um vértice a mil e seiscentos metros (1, 6{I~m) no rumo verdadeiro de
cinqüenta e um graus trinta minutos
noroeste (519 30' NW), da E.sta.ção
de N. S. do Socorro (ex-Ootinauiba)
da Viação Férrea Federal Leste' Brasileiro e. os lados. divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil metros - .
·(2. ()O()m). norte (N): dois mil e quinhentos metrop (2. 50Óm), leste (E).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fies sujeira às
estípulaoões do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na ,iazida. como
associado. de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2° do
citado
Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2l? O título da autorizarão· de
pesquisa. que será uma via autêntica
'dêste Decreto, está isento de taxa e
será válido pelo nrazo d : dois (2)
anos a nartír da data da transcrícão no livro prónrío da Divisão de
Fomento da Producâo Mineral do
Nfinistério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 18 de agõsto de
1959, 13fll? da Independência e 719 da
República,

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK. -

,Mária M enetthetti

Mário Meneçhetti .

no

ATOS

DECRETO NI? 46.675
AGÔSTO DE

18

DE

DE

1959

Concede à MIBRACO - Mineração
Brasileira Comercial Limitadaau~
torização para funcionar como emprêsa de mineração.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nl? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta.
Artigo único.
E'
concedida à
MIBRACO - Mineração Brasileira
Comercial Limitada constituída por
contrato particular de 17 de junho
de. 1959. com sede nesta Capital, autorízaçâo para funcionar como emprêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e
regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta
au torízaçã o.
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de
1959. 1389 da Independência e 719 da
República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneahetti:

DECRETO N. o 46. 676
!lGÔS'.FO DE 1959

DE

18

DE

Autoriza a. cidadã brasileira Ernestina JIMia â« Jesus Bianchi a pe~
oinsar araiu: T uri.ari. no ?;"1tJ2icípio de Suzana,
Paulo.

Estado

de
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Sà·)

o Presíd-rite da República, usando
da atríbuícão que lhe contere 0 arttgc 87) 11.0 I da Constituiçâo e nos têrmos do Decreto-lei n. O l &85. de 29
de janeiro do(.. 1940 (Cód.i~G de Minas) Decreta:
Art. l.0 Fica autorizada a. cidadã
brasileira Ernestdna Mart s de Jesus
BianC'hi, na qualidade de ínvantaríante do espólio de Robe~"t:i Bümchi,
a pesquisar argila retratu-ía em tC.Lrenos de propriedade do mes-no espólio, 1::0 lugar denominado Bairro
das Palm-eiras, distrito e m:micípio de
Suz:mo, Estado de São P:tulc, numa
área de cinco hectares quatro ares' e
oitenta> centíares (5,048<J na: delirnítada por um polígono místílíneo que

tem um vértice a trinta e dois -netros
(32m) do marco R. N. do Ieistituto
. Geográfico do Estado de ~ál) Paulo,
situado a, nordeste (NE) margem direita. da rodovia estadual que lig-,1, Rjbeírâo Píres a SUZ<:1Jno e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ruenos magnéttcos: .cente setenta e seis metros U7"ml QU<!,-'
renta e quatro graus trinta mír-utcs
sudeste (44.° 30' SE) duzentos e emcc metros (205m) setenta e .rm graus
'e quinze minutos nordeste (719 15' NE),
t,~·~~7'1~1-to.s noventa e deis rnevrus
(392m) sessenta e cinco gor.'\. I.~ ,noroeste (650 NW); o lado misttlíneo da
poligonal é a margem direita da rodovia Ribeirão Pires-Suzano e compreendída entre a extremidade do último lado retilíneo acima descrito e
o vértice de partida.
Parãgrafo úmco . A execuçào da
presente autorização fica sujcíu: :lJ5
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.s 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, Ui!l1a vez se verifique a existência jazida, como associado d2 qualquer das substâncias a
que. se refere o art. 2. o do citado ReC':ulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacion.al
de Pesquisas.
Art. 2. o O título da. autoríaacão de
nesquíza que será uma via autêntica
dêste Decre',c., pagará a taxa de tr2zpnt ü '< cruzeiros (Cr$ 3(lÜ,OO) e será
V~ lido pelo vazo de dois (2) anos
a partir da data da transcricâo no
.Ivi c próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral de Ministério
'd.a Agrict.tttrra.
Art. j " r?kvogam-se as disposições
em corstr ár i< , ,

Rio de

<'~,neiro

18 de agôsto de 1959

138.n da ,(nf1.t.pendênc1a e 71.° da Re;,Jública ~
JUSCELINO

Mário

KUBITSCHEK

Meneghetti.

DECRETO N9 46.677 DE 1959

DE

18

DE AGÔSTO

Autoriza a S.A. Mineração da Trindade a lavrar areia _quarteosa no
município de Santa Bárbara, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atfibuição que lhe confere o artigo
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87, n Q I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
.:ti't. rv Fica autorizada a S. A,
Mineração da Trin.d'ade a lavrar areia
quartzosa, em terrenos de sua 1)fOpríedade no lugar denominado Rêfórgío, distrito de Florália, município de
Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais, numa área de três hectares e
dois ares (3,02 ha) , delimitada por
um retângulo que tem um vértice a
quinhentos e seis metros e dez centímetros (506,10m) no rumo verdadeiro
trinta e quatro graus dezessete minutos nordeste (34 9 17' NE) da cruz da.
Capela São Geraldo e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos e um metros e trinta e três
centímetros (201,33m) , dezesseis graus
treze minutos noroeste (169 13' NW);
cento e cinqüenta metros (150m), setenta e três graus quarenta e sete minutos nordeste (739 47' NE). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autonzacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2 Q do citado P..egulamenta ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2\l O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado' e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas"
Art. 3<:> Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As proprredades vízínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
.

Art. 59 O concessíonárío da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 da mesmo Código .
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
IvIinistério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cru-o
zeíros (Cr$ 600,00) .
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1959.
138l) da Independência e 71 da República.

º

JUSCELINO KUBITSCHEK

MMio Meneghetti

DECRETO NÇl 46.678- DE 18
DE 1959

DE AGÔSTO

Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
Cesar de Almeida, a pesquisar minério de cobre, no município de
Curaçá, Estado da Bahia.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nos termos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro. de 1940 (Código de Mínas) , de-

creta:
Art; 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel oesar de Almeida,
a pesquisar minério de cobre em terrenos de propriedade de Hermano
César de Almeida e outros, no lugar
denominado Poço de Fora, distrito e
município de Curaçá, Estado da Bahia.
numa área de ouatrocentos e três
hectares e vinte ires (403,20Ha.), delimitad'a por um polígono irregular
que tem um vértíce no final da poligonal que partindo do canto sudeste
(SE), da Escola Rural' de Poço de
Fora, tem os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos: quarenta :e três
metros (43m) , cinquenta e oito graus
e vinte e dois minutos sudeste ...•
(58 9 22' SE); duzentos e sessenta metros (2GOm), um grau e quarenta e
dois minutos nordeste (19 42' NE);
setecentos metros (700m), quatorze
graus sudoeste (14 9 SW); e, os lados.
do polígono a partir do vértice considerado, tem os. seguintes comprírnen-
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tos e rumos magnéticos: quatro mil e
trinta e dois metros (4.032m); quatorze graus nordeste (149 NE); quinhentos metros (SOOm) , setenta e
seis graus nordeste (76 9 NW); dois
mil metros (2. OOOm) , quarenta e quatro graus sudoeste (449 SW); dois mil
quínhen tos e oito metros (2 .508m) ,
nove graus e trinta minutos sudeste
(9 9
30' SE) ; quinhentos metros
(SOOm), setenta e seis graus sudeste
(76t? SE).
Parágrafo único. A execução
da
presente autorrzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. _29 do citado Regulamento ou doe outras substâncias diseríminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
"
Art.' 2t? O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil e quarenta cruzeiros (Cr$ I ' • • •
4.040,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
"transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçâo Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de 1959,
1389 da Independência e 719 da República.
JUSC~LINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORETO N9 46.679
.
AGÔSTO DE 1959

dade no lugar

denominado Serra
da Jaboticaba, distrito e munícípío

de Jacobina. Estado da Bahia, numa
área de quatrocentos e oito hectares
e dezesesseis ares (408.16 ha) delimitada por um paralelogramo que tem
um vertíce a duzentos e setenta metros (27Drn i. no rumo verdadeiro devinte graus e quarenta e cinco mínuto,'> noroeste (209 45' NW). da confluência do riacho Castanho
Grande
com o rio Cuia e os lados divergentes dêsse ver tíce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil novecentos e cinqüenta e cinco metros
(1.955 in) , sessenta e quatro graus e
qlünze minutos nordeste (649 15' NE).
dois mil duzentos e vinte metros
(2 .220m) , seis graus sudeste (69 SE).
Parágrafo
único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ' 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se venríque a existência na jazida, como associado de qualquer das substàncias a
que se refere o art. 2Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste
Decreto, pagará a taxa de
quatro mil trezentos e oitenta cruzeiros (CrS 4.080,00) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir da
data da transcrição no livro próprio
da. Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárío ,

DE

18

DE

Autoriza a emprêsa de mineração
Kenranda Pesquisas Minerais S. A.
a pesquisar minérios de ouro no muniGipio de Jacobina, Estado da Ba-

Rio .de Janeiro, 18 de agôsto de
1959, 1389 da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO

KlíBITSCHE1;::

M ária M eneahetti

lua,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de .ianeíro de 1940 lCódigo de Minas) decreta:
Art. 19 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Kenranôa Pesquisas
Minerais S. A. a pesquisar minério
de ouro em terrenos de sua proprie-

DECRETO NQ 46.680 AGÔSTO

DE

DE

18

DE

1959

Autoriza a emorêsa
de
mineração
Kenranda Pesquisas Minerais S. A.
a pesquisar minérios de ouro no
município de Jacobina, Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87., nv I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de 'janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a emprêsa
de mineração Kenranda Pesquisas
Minerais S. A. a pesquisar mínérío
de ouro em terrenos de sua propriedade no lunar
denominado Serra
do Córrego, distrito e município de
Jacobina. Estado da Bahia, uma área
de Quatrocentos trinta e 'sete hectares quarenta e sete ares (437,47 ha) ,
delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a quínhentos e dez
metros (510 m) , no rumo verdadeiro
de setenta e um graus sudoeste
(71 SW) da confluência do riacho
Castanho Peaueno com o rio Itapíouru e os lados divergentes dêsse vértice. os seguintes comprimentos
e
rumos verdadeiros: dois mil duzentos
e cinqüenta metros (2.2W m) , dezoito
graus
Quinze
minutos
noroeste
(l8'? 15' NW): mil novecentos cínuüenta e cinco metros (1.955 m) . sessenta e quatro graus cuínze minutos
nordeste (64Q 15' ME).
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeita às'
estlpulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto nO 30.220. de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifíque a existência na jazida. como associado, de qualquer das- substâncias a
que se refere o art. 2<? do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. ZÇl O título da autorização de
pesquisa. Que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa
de
quatro mil trezentos e oitenta cruzeiros (Or8 ,4.380,00) e será válido pelo
prazo de dois ) 2) anos a partir da
data da transcrlcão no livro próprio
da Dívísão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultur'a.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. 18 de agosto de
1959. 13S<? da Independência e 7l<? da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

.Mária 1Ii1 eneçhetti

DECRETO N<? 46.681 .
AGÔSTO DE 1959
Aprova o Regulamento da
do Pessoal da Ativa.

DE

18

DE

Diretoria

(DPA)

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, de- "ereta:
Art. 1Q Fica aprovado o Reg1.llí\menta da Diretoria do Pessoal
da
Ativa (R-157) que com êste baixa,
assinado pelo Marechal R-I Henrique
Baptista Duffles Teixeira Lott, Minístro de Estado dos Negócios
da
Guerra.
.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na da ta de sua publicação,
ficando revogadas quaisquer dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agôsto
de
1.959; 138 Q da Independência e 71{> da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott .

Diretoria do Pessoa! da Ativa

(DPA)

TÍTULO I
Generalidades

CAPíTULO I
Da Diretoria e suas finalidades

Art. 1. Q" A Diretoria do Pessoal da
Ativa (DPA) , diretamente subordina-

da ao Departamento Geral do Pessoal. incumbe-se da
movímentacao
do pessoal militar bem como do registro de alterações de todos Os oficiais e praças.
Art. 2(> A Diretoria do Pessoal Lia
Ativa compete:
1)
manter atualizados, de acõruo
com diretrizes do DGP) os quadros
de efetivo para:
a) o preenchimento das vagas de
subtenentes e sargentos:
b) a movimentação de praças dos
quadros especiais executada
pelas
Diretorias dos Serviços;
c) a movimentação de praças, que
seja da alçada dos Comandantes de

ATOS
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'Exércitos, Regiões Militares e Gl'an-des Unidades;
d) o provimento dos quadros especiais de praças.
2) publicar em boletim diário
as
-apresentaçóes e alterações de oficiais
(exceto generais), aspirantes a ofi-cial e praças;
3) opinar sôbre a aplicação da ~egíslacâo
referente 2.0 pessoal
<la
ativa;
4), organizar o registro das ~tlt,e
rações dos oficiais de todos os quadros, bem como o fichário de subtenentes e sargentos;
5) tratar dos assuntos de estatastíca na esfera de suas atividades;
6) colaborar .no preparo da mooíIízacão, de acôrdo com as atribuições
da. Diretoria;
7) preparar e manter' atualizados
os dados estatísticos necessários ',à.
Diretoria;
8) elaborar e submeter ao DGP - a
proposta dos recursos financeiros
-cessártos à execução de seus encar-gos;
9) estudar e propor 20 DGP:
a) a movimentação de:
- capitães (exceto os do Quadro
·de Estado Maior dá 'Ativa), subalternos e aspirantes a. oficial da' ativa;
- subtenentes e 19s sargentos promovidos, exceto os dos quadros es-pedais;
- praças, entre as zonas de Exército, exceto as dos Quadros
especiais;
b) a solução das questões de caráter geral e individual relativos aos
militares:
c)
o. preenchimento dos claros de
subtenentes e 19s sargentos existentes
na época. das promoções.

EXECUTIVO

Art. 59 O Gabinete compreende:
1) Chefia;
2) 1~ Divisão (D/!), Pessoal da
DPA'

3) '2i;i Divisão (D/2) , Expediente e
Serviços Auxiliares.
Art. 69 As Seções denominam-se:
1)

Or,gallizaçáo
CAPíTULO II
Da

Organização Geral

Art. 39 A Diretoria do Pessoal da
Ativa compreende:
1) direção:
2) 2 (duas) seções.
CAPíTULO III
Da Organização Pormenorizada'

Art. 49 A Direcão da DPA compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.

1~ Seção (S / 1), Oficiais;

2:J. Seção (8/2), Praças.
Art. 79 Em função da disponibilidade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em
Subseções.
de forma a melhor atender a distribuição de seus encargos.
.
2)

TíTULO III

Atribuições
CAPíTULO IV

ne-

TíTULO II
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Das Atribuições orgânicas

I -

Do Gabinete

Gabinete incumbe:
preparar o expediente que não
seja privativo das Seções para
ser
submetido à assinatura do Diretor:
2) receber, protocolizar, distribuir,
expedir ou arquivar tôda a correspondêncía da Diretoria;
3) organizar e publicar os boletins
da Diretoria;
,
4) organizar e manter atualizado
o Histórico da Diretoria;
5) manter a Biblioteca da. níretoria;
6) tratar de tôdas as questões referentes ao pessoal da Diretoria. quer
de caráter geral, quer tndívtdual ;
7) tratar das questões relativas 'à
apresentação de oficiais e praças;
8) provídenciar a publícacâo,
em
boletim diário. das apresentações e
alterações de oficiais, .aspirantes a
oficial e praças.
Art . . 31? Ao
1)

-II -

Das Seções

Art. 99 A 1<)0 Seção (S/I), Oficiais,
incumbe:
1) opinar sõbre a aplícaçâo da 1e-,
gislação referente aos oficiais da
ativa;
2) organizar o registro das alterações dos oficiais;
3) tratar dos assuntos de estatística na esfera das suas atribuições;
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4) colaborar no preparo da mobilização, de' acôrdo com os encargos
que lhe forem afetos;
5) fDl"necer dados para os relatórios anuais;
6) redigIr notas relativas às Seções
para o Boletim da Diretoria;
7) estudar e dar parecer sôbre tôdas as questões de caráter 'geral ou
individual, atinentes aos oficiais;
8) estudar os processos de transferência para a reserva, reforma, ~1
eenças, averbação de tempo de serviço" averbação de leis especiais, caucelamento de punições;
9) organizar o expeâiente relativo
à concessão de medalhas nulítares
aos oficiais;
10) organizar as fés de oficio destinadas à Comissão
de Promoçao
dos Oficiais do Exército e as alterações dos oficiais pertencentes ou
adidos à Díretorra e agregados;
11) estudar e propor ao Diretor a
movimentação de capitães (exceto os
do Quadro de Estado-Maior da Ativa), subalternos e aspirantes a oficial da Ativa;
12)~ manter em dia o arqUIVO das
alterações dos oficiais;
13) controlar o trânsito dos oficiais movimentados e as licenças concedidas;
14) manter em dia o arquivo SIgiloso da Seção;
15) passar as certidões na conformidade da legislação vigente;
16) redigir notas relatívas à Seção, para o Boletim da Diretoria;
17) manter em dia a situação dos
efetivos dos Corpos de Trop3., Hepartições e Estabelecimentos.
Art.' 10. A 2:j. Seção (8/2). praças,
incumbe:
1) controlar, de acôrdo com diretrizes da DPA:
a) o preenchimento das vagas de
subtenentes e sargentos;
b) a movimentação de praças dos
Quadros - Especiais .executada
pelas
Diretorias dos Serviços;
c) a movimentação de praças que
seja da alçada dos comandantes de
Exército, de Região Militar e. de
Grande unidade;
.
d) o provimento dos Quadros Especiais de praças.
2) opinar sôbre a aplicação da legislação referente às praças da Ativa;
3) organizar o fichário dos subte-.
nentes e sargentos, inclusive por
QMG

e QMP;

4) tratar dos assuntos de estasística na esfera das suas atrtnuíçoes,
5) colaborar no preparo da mobíIízaçao, de acoruo com os encargos
que lhe forem afetos;
(i) fornecer dados para os relatórios anuais;
7) redigtr notas relativas à Seção
para o boletim da Diretorra;
.
8) estudar e dar parecer sôbre tôdas as questões de caráter geral ou
individual, atínentes aos subtenentes
e sargentos;
9) estudar os processos de transferência para a reserva, reforma, licenças, averbação de tempo de serviço,
averbação de leis especiais, cancelamento de punições, de concessão de .
medalhas militares de tempo de serviço;
10) estudar e propor' ao Diretor:
a) a movimentação de:
- sub tenentes e primeiros sargentos promovidos (exceto os dos Quadros Especiais);
- praças, entre as zonas de Exército (exceto as dos Quadros Especiais) ;
b) o preenchimento dos claros dos
subtenentes e sargentos existentes na
época das promoções;
11) . estudar e dar parecer sôbre itôdas as questões de caráter geral e
individual atinentes ás praças;
12) manter em dia ú ncnacío relativo aos subtenentes e sargentos, bem
como a sítuaçào dos efetivos 'dos Corpos de Tropd., Estabelecimentos e Repartições;
13) passar as certidões requeridas
na forma da Lei;
14) estudar e dar parecer sobre as
propostas de movimentação das. praças;
15) informar sôbre preenchimento
de claros, para fins de promoção de
subtenentes e sargentos;
16) opinar sôbre a aplicação da
legislação referente às praças;
17) manter em dia o arquivo sigiloso da Seção.
DAPíTULO V
DAS f.TRII3UrçÕES FUNCIONAIS

1 -

Do Diretor

Art. 11. Ao Diretor incumbe:
1) dirigir, orientar ve solucionar os
trabalhos da Diretoria;
2) manter, com o Chefe do DGP.
estreita ligação a fim de assegurar

Aros ~ DO

PODER EXECUTivo

continuidade e nníformidade nas atívidanes da Diretoria:
3) resolver. em nome do DGP, as
questões sôbre as quais já esteja firmada doutrina e que se refiram ao
pessoal da ativa do Exército, bem
como as uue lhe foram delegadas por
aquela autoridade;
.
4) remeter ao DGP, nos prazos fixados, os relatórios. anuais das atividades
da Diretoria:
5) intormar ao DGP. para fins de
nreenchimento .de vag-as. por promoção, os claros de subtenentes e sar.gentos:
6) aprovar o Regimento Interno da
Diretoria.
11 -

Do Chefe do Gabinete

Art. 12. Ao Chefe do Gabinete incumbe:
1) di~igir os trabalhos do Gabinete
e coordenar os das suas Divisões:
~n submeter à apreciação do Diretor os' documentos elaborados pelo.
Gabinete:
3) regular. de acôrdo com o Diretor. O fllncionamento do serviço corrente e diário:
4) assinar, em nome do Diretor,
.€ segundo suas atríbutcões. o expediente de pronto andamento:
5) ter a. seu carzo a gUfl.rda dos
documentos de c9,r!!t~r sigiloso, ou
àesiQ'nar para 1S50, um oficial do
Gabinet.e:
. (1\
receber as anresentacôea de crficíaís a t.i> () nõsto de Coronel, inclusive,
se a 1S.'1:\ autori7.ado. podendo delegar ao Chefr da li). Divisão a dos Capítáes. nfici::tis subalternos e Aspirantes a Oficial:

7) tratar das ouestões referentes ao
'Pessoal da Diretoria;
1n ultimar o relatório anual, consoante as instrucôes do Diretor e 05
trabalhos apresentados pelos Chefes
de Seções:
9) oriental' a organização do Histórico da Diretoria:
10) rubricar os livros de escrituração . que não pertençam às Seções:
111 conferir com o original as cópias ~o boletim da Diretoria," autenticando-as.
111- Dos Chefes de Seção

Art. 13. Aos Chefes de Seção, incumbe:
1) dirigir, orientar. coordenar e tisealízar as atividades da Seção:
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.2) submeter diretamente à apreciação do Diretor a documentacào de. vidamente instruída, sôbre as questões .afetas à Seção:
3) apresentar os dados para os relatórios anuais.

TíTULO IV

Outras Disposiçõ es
CAPíTULO VI
DISPOSIÇÕES CERAIS

Art. 14. O Chefe do Gabinete e os
de Seção da DPA, para efeito de disciplina e justiça. têm atribuições equivalentes às de Comandante de trnídade.
Art; 15. Em complemento às prescrições .contidas nêste Regulamento a
DPA elaborará seu regimento interno.
Henrique Lott
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DEORETO NC) 4'6.682' ACÔSTO DE 1959

4.

DE

18

DE

Aprova o Regulamento dá Diretoria
do Serviço Militar

(DSM)

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o Artigo 87, inciso l, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficá aprovado o Regulamento da Diretoria do Serviço Militar (R-15-3) que com êste baixa, assinado pelo Marechal R-:- 1 Henrique
Baptista Dufíles Teixeira Lott, Ministro de Estado dos Negócios da
Guerra.
Art. 29 O Ministro da Guerra fica
autorizado a baixar, em complemento a êste Regulamento, Instruções
para o funcionamento do Serviço Milítar, a que se refere o Decreto número 41.186, de 20 de março de 1957.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogados .os Decretos números 21.815, de 4 de setembro de
19506, e &.048, de 21 de dezembro de
1939, e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1'8 de agôsto de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

H enrique

t.ou:

Regulamento da Diretoria
do Servico Militar

eOSM)
TíTULO I

Generalidades
CAPíTULO I
DA DIRETORIA E SUAS FINAL!D.\DES

Art. 1Q A Diretoria do Serviço Militar (DSlVI) , subordinada diretamente ao Departamento Geral do Pessoal..
incumbe-se dos assuntos relacionados
com o recrutamento e a reserva do'
Exército e com as bases morais, intelectuais e psicológicas do Serviço
Militar.
Parágrafo único Nos casos necessários, os trabalhos serão executados
em coordenação com os órgãos correspondentes dos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica.
Art. 2Çl A Diretoria do Serviço Militar . compete:
1) dirigir, coordenar e controlar,
consoante diretrizes ou normas baixadas, pelo DGP, as atividades do Serviço Militar, particularmente das Subdiretorias subordinadas, no que diz
respeito a:
a) . elaboração e execução dos programas das atividades que lhes cabem;
b)
alistamento, convocação, seleção, classificação, incorporação e licenciamento do pessoal que interessa
às Fôrças Armadas;
C) divisão territorial do Brasil, para
fins de recrutamento;
d) , atividades técnicas e doutrinárias dos SMR e CR;
e) formação de 'reservas de 2(\ categoria;
f) questões relacionadas com o pessoal da reserva em geral;
g) cooperação na preparação moral e cívica dos brasileiros em idade
militar - inclusive dos reservistas quanto ao cumprimento dos' deveres
para com o Serviço Militar;
h) dignificação do pessoal executante do Serviço Militar;
i) cooperação na ação nacionaliza. dora do Exército, em todo o território nacional;
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j) R~lações Públicas (inclusive Publicidade) dos diferentes órgãos do
Serviço Militar;
2) . superintender as atividades do
Serviço de Identificação do Exercito;
3) tratar dos assuntos de estatística, na esfera- de suas atividades;
4) colaborar no preparo da mobíIização, na esfera de suas atribuições;
5) movimentar as praças do Quadro de Instrutores e do Quadro de
Identificadores - dactiloscopistas do
.serviço de Identificação do Exército,
entre os órgãos diretamente subordinados e entre os Exércitos e RegiõesMilitares;
6) fornecer à DA pagadora, à Diretoria de Finanças e à CoSEF os cálculos de proventos dos inativos a serem incluídos em fôlha, discriminado o <quantum" a que os mesmos
rem direito; .
7) verificar, mensalmente, os pagamentos efetuados, em face das fichas
financeiras e da cópia da fôlha de
pagamento enviada pela UA pagadora;
8) fazer. a movimentação dos inativos para efeito do pagamento de proventos, quando pelos mesmos soltei-

.tada;
9), -elaborar e submeter ao DOP:

a) programa das atividades da Direteria:
b) Plano Geral de Convocação,
anual, para o Serviço Militar;
C) programa das Relações públicas
(inclusive Publicidade) do Serviço Mi-

litar'
.
d)·· solução das questões relativas
à aplicação da Lei do Serviço Militar;
e) propostas dos recursos financeiros necessários à execução dos seus
encargos;
lO) propor o emprêgc. do numerário atribuído para a execução dos
.seus encargos e administrar aquêle
que lhe rõr atribuído.

TíTULO II
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CAPíTULO ITI
DA ORGANIZAÇÃO

PORl\lENO~IZADA

Art. 59 A Direção da DSM compreende:
1) Diretor;
2)

Ga.binete.

Art , 69 O Gabinete compreende,
-lI

2)
3)

Chefe;
P Divisão (D/!). Pessoal;
21,1 Divisão (D/2), Expediente e

Serviços Auxiliares;

4) 3\\ Divisao (D/3), Relações Públicas (inclusive Publicidade) do
viço Militar ,
Art. 79 A P Subdiretoria, de Recrutamento, compreende:
1) Subdireçâo;
2) ·1l1- Seção (S/1) , Recrutamento;
3) 2u Seçáo (S/2), Divisão Territorial, Circunscrições de Recrutamentoe Cidadãos não Reservistas;
4) 3~ Seç1?o (S/3)', Formação de
Reservas de 2~ Categoria e oontrõle
de Certificados Mili tares ;
5) . 4l). Seçáo (8/4), Estudo e elassíficaçâo do Pessoal.
Art , 8Q A 2lJ. Sub diretoria, da Re~erva, compreende:
1) Subdireçao;
2) llJ. Seçáo (S/1) , Administração
do Pessoal da Reserva e dos Reformados'
.
3)' 2ª' Seção (8/2), Administração
do Pessoal da Reserva não Remune-'
rada;
4) 3~ Seção (S/3), Estatística, Mobilização e Cadastro.
Art. 9Q Em função da disponibilidade em pessoal, o Diretor poderá
desdobrar as Seções em Subseções, de
forma a melhor atender à distribuição de seus encargos

Ser-

TíTULO III

Organização

Atribuições

CAPíTULO' II
DA ORGANIZAÇÃO GERAL·

CAPíTULO IV

Art. 39 A DIretoria do Serviço Militar compreende:
1) Direção;
2) 2 (duas) Subdiretorias.
Art; 4Ç) ~ diretamente subordinado à
biretoria do Serviço Militar o Serviço
de Identificação do Exército.

DÁS ATRIBêIÇÕES ORGÂNICAS

I

-

Do Gabinete

Art. iü. Ao Gabinete da DSM com-

pete:

• 1) tratar dos assuntos referentes ao
pessoal em serviço na DSM;

320

ATOS DO. PODER EXECUTIVO

2) dirigir -os serviços gerais, sigilosos e' administrativos;
3) cuidar dos encargos de _Relaçõ~s
Públicas (inclusive Publicidade) do
Serviço Militar, em estreita Iigaçâo
com as Subdiretorias.
II -

Da Subdiretoria de
Recrutamento

Art. 11. A Subdiretoria de Recru;.
tamento é o órgão responsável. perante o Diretor do Serviço Militar,
'pelo trato das questões referentes a:
1) elaboração dos programas das
atrvídades da DSM, quanto aos assuntos atribuídos à Subdiretoria:
2) recrutamento e licenciamento;
3) divisão territorial; _
4) atividades técnicas dos 8MR e
OR;

5) formacão de reservas de 2~ categoria;
6) situação de cidadãos não reser-

vistas:

-

~')!i

"',:':'1'

7) contrôle de certificados militares;
8) propostas de movirnentacâo dos
ofícíais das OR e administração do
'pessoal do Quadro de Instrutores:
. 9) normas para a seleção e classíficaçãc do pessoal;
10) medidas de dignificação do pessoal executante do Serviço Militar -seleção, aperfeiçoamento. afastamento,
recompensas, assistência;
11) ·Rela,ções Públicas
(inclusive
.Publicidade i - cooperação com a ;$~
Divisão do Gabinete.
Art. 12. As Seções da Sub diretoria
de Recrutamento compete:
1) P. 'Seção (S/I), Recrutamento;
a) elaborar os planos de con vocação
-e licenciamento, bem corno orientar e
controlar a sua execução;
b)completar dados sôbre o alistamento, convocação, seleção, incorporação e licenciamento, estudando-os
e interpretando-os;
c) elaborar as propostas das verbas
orçamentárias destinadas à execução
da Lei do Serviço Militar;
d) estudar a aplicação da legislação
concernente aos assuntos a cargo da
Seção.
2) 2:). Seção (S/2) , Divisâo Terrttorial, Circunscrições de Recrutamento
.e Cidadãos não Reservistas:
a) elaborar as propostas relativas à
Divisão Territorial do país, para fins
, de recrutamento;

b) providências de ordem' técnica
relativas aos SMR e CR;
c) propostas de movímentação dos
oficiais das CR;,
d) medidas de dignificaçã,o do pessoal executante do Serviço Militar seleção, aperfeiçoamento, afastamento
recompensa, assistência;
•
e) questões técnicas referentes a
taxas e multas;
f) interêsse dos cidadãos não Re~
servístas:
g) ínterêsses dos cidadãos residentes ou estagiários no exterior.
3) 3? Seção (S/3) , Formação de
Reservas de 2~ Categoria e' contrôle
de Certificados Militares;
a) questões relativas aos centros de
Formação de Reservistas;
b) questões concernentes aos '1.'1ros. d~ Guerra: legislação: críaçâo,
extinção e encostamento: organízacâo
.em pessoal e material; Instrução;
estatística;
,
• C) ~d:ministras§.o do QI: legislação.
ínclusão, exclusão, movimentação al'.
terações. estatística:
d) Certificados Militares: rnodêlos,
guarda, dis~ribuição, contróle.
4) 41)., Seçao (8/4), Estudo e classirícacáo do Pessoal:
a) realizar estudos, análises e pGS~
quízas, tendo em vista a classíttcacão das funções militares individuais
e o recrutamento para essas funções;
b) elaborar programas, diretrizes e
manuais técnicos. relacionados com a
classífícacâ o do pessoal;
c) estudar. opinar e propor medidas relacionadas com o problema de
classificacão do pessoal.
, Parágrafo único. A seção de Estudo e Classificação do Pessoal (S/1 )
contará com a colaboração do 'Jurso
de Classífícacâo do Pessoal para ri.
execução dos trabalhos a seu cargo.

lI! -

Da Subdiretoria da Reserva

Art. 13. A subdiretoria da Reserva
é responsável, perante o Diretor elo
Serviço Militar, pelo trato das questges relativas a:
1) administração das reservas do
Exército (oficiais e praças) remuneradas ou não, e dos reformados'
2) coordenaçáo e execução d~s a~
suntos de mobilização, _referentes à
ce.n~r~1ização de informações sôbre
OflCIaIS, bem como à centralização dos
recursos de reservistas em geral;
3) estatística.
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Art. 14. Às secções da subdiretOl'la
da Reserva compete:
1) 1~ Seção (S/D, Admínístração
do Pessoal -da Reserva Remlll1er<l.da

EXECUnvo
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d) elaborar as instruções e prOVIdenciar os meios necessários à realização do "Dia do Reservista";
e) superintender a utilizacão das
relações de óbitos pelas CR; ~
j) preparar e manter atualízados
os dados estatísticos necessários à
DSM.

e dos Reformados:
a) estudar e dar parecer sôbre assuntos relacionados com o pessoal da
reserva remunerada e reformados, faCAPíTULO V
ce à legislação respectiva;
b) providencial' a adição dos Inatrvos, calcular os respectivos prov -ntos
e verificar os devidos pagamentos;
I - Do Diretor
c) lavrar as provisões das praças
transferidas para a reserva remmeArt. 15. Ao Diretor do Serviço MIrada ou reformadas, bem como apos- . litar:
til ar em fôlhas aditivas, complemen1) chefiar o Serviço Mílibar ;
__
tares, as provisões das que tiverem
2) orientar o trabalho das Subdt.~
alterações em sua situação militar;
reterias consoante a legislação em vid) registrar, em livros competentes,
gor e as determinações baixadas perodas as apostilas, provisões e cállo DGP;
-culos de proventos;
3) orientar a preparação morai .e
e) manter em dia fichários com o
cívica. dos brasileiros em idade 011registro das alterações referentes ao litar - inclusive dos reservistas:
pessoal da reserva remunerada e re4) propor medidas para a dignififormados, de modo a poder prestar
cação do pessoal executante do Sel'informações a respeito das mesmas;
viço Militar; .
5,) orientar as atividades necessárías
2) 2~ Seção (S/2) , Administração
para a cooperação na ação nacíonado Pessoal da Reserva não RernuIizadora do Exército;
nerada:
6) orientar as atividades das Relaa) estudar e dar parecer sôbre asções Públicas (inclusive Publicidade)
suntos relacionados com o pessoal da
do Serviço Militar;
.
reserva não remunerada, face à le..
7) orientar técnica e doutrináriagislação respectiva;
.
mente os órgãos regionais do Serviço
b) registrar, em livros competenI'l.lllitlar (SMR e CR);
tes, as apostilas nas cartas-patentes
8) coordenar e verificar a execução,
dos oficiais da reserva não remunepelas RM, dos Planos Gerais de oonrada e as das alterações ocorridas em
vocação, de Licenciamento e outros
sua situação militar, bem como irovía cargo da DSM, determinando as
.denciar a entrega das mesmas, após
modificações que se fizerem necessáa realização do compromisso ·~~gu
rias .nos respectivos Planos RegIOlamentar quando promovidos ao prinaís, a fim de harmonízá-los:
meiro pôsto:
9)· fornecer aos escalões superiores
c)
manter em dia fichários com
competentes, quando solicitadas, tôo registro das alterações referentes
das as informações relativas ao seraos oficiais e aspirantes a oficial da
viço Militar:
reserva não remunerada, de modo a
W) realizar inspeções nos órgãos
poder prestar informações a respeito
subordinados e, quando devidamente
das mesmas.
autorizado, naqueles que dependem.
3) 31). Secção (8/3), Estatístic~. da sua Orientação técnica - doutrrnáría, quanto a êsse aspecto de atiMobilização e Cadastro:
vidades;
a) receber, organizar e atualiza!
11) assinar as provisões de praças;
os dados necessários ao cadastro dos
12) propor os oficiais. com os TP.oficiais da reserva e à estatística. das
quísítos regulamentares para os dipraças reservistas;
versos cargos da Diretoria:
b)
elaborar - mapas estacístícos. e
13) propor a movimentação dos ofirelações pertinentes ao pessoal da reciais das CR, inclusive Delegados de
-serva, remetendo-as aos órgãos inteRecrutamento;
ressados; .
14) movimentar as praças do Quac) elaborar planos de convocação de
dro de Instrutores e do Quadro de
reservistas;
Identüicadores-datiloscopistas do Ser-

ATDS DO PODER ExECUTn'O

viço de Identiticaçâo do Exérc~to, enIre os órgãos diretamente suourdinados e entre os Exércitos e Regiões
Militares;
.
15) exercer autoridade disciplinar
sõbre o pessoal civil e militar da Diretoria;
16) superintender as atividades do
Serviço de Identificação do Exército;
17) apresentar ao Chefe do DGP, na
época prevista, relatório SÕbl"C as atíTidades da Diretoria no ano anterior;
13) aprovar o Regimento Interno da
DSM.
11 ~ Dos Sub diretores

Art. 16, Aos Subdiretores, como auxiliares diretos do Diretor jÇl Serviço
Militar, compete:
1) coadjuvar o Diretor no exercício
de suas funções, despachando com êle
sôbre os assuntos que dependam de
soluçâo-da referida autoridade;
2) orientar e coordenar os trabalhos
das Seções que lhe são subordinadas;
3) realizar reuniões periódicas com
os Chefes de Seção, a fim de obter
coordenação nos trabalhos;
4) manter entre si estreito entendimento, para melhor coordenação dos
trabalhos das seções;
5) estudar e propor, ao Diretor do
Servíco Militar, diretrizes para a elaboração dos programas básicos da alçada da Subdiretoria;
6) examinar os trabalhos elaborados
pelas Seções subordinadas, opinando e
sugerindo as medidas que
julgarem
convenientes para melhor andamento
dos mesmos;
7) pormenorizar, se necessário, as
prescrições do Regimento Interno da
D8M, para melhor distribuição dos
trabalhos às Seções subordinadas;
8) encaminhar, na época prevista,
os relatórios anuais dos trabalhos das
Becôes Subordinadas, completando-os
como o da própria Subdiretoria.
UI -

Do Chefe do Gabinete

Art; 17. Ao Chefe de Gabinete da
DSM compete:

1) responder, perante o Diretor do
Serviço .Milrtar, pelos serviços a cargo
do Gabinete;
2) distribuir, orientar e fiscalizar o
trabalho das Divisões;
3) submeter à consideração do Diretor do Serviço Militar os documentos
elaborados pelo Gabinete, proporcio-

nando aquele todos os elementos necessários à sua decisão;
4) conferir e autenticar os documentos expedidos pelo Gabinete;
5) apresentar, anualmente, o relatório dos trabalhos do Gabinete e
coordenar a elaboração do relatório
da DSM;
6) dírlgir o cerimonial e os atos sociais.
IV -

Dos Chefes de Seção

Art. 18. Aos Chefes de Seção das
Subdfretorias de Recrutamento e R2serva compete:
1) responder, 'perante seu Subdiretoro pelo runcíonamento do serviço na
Seção;
2) orientar os estudos e a elabora- '
ção de documentos a cargo da Seção;
3) dístríbuir o serviço pelas Subseções, orientando e coordenando as suas
atividades;
.
4) proporcionar ao Subdiretol', nos
assuntos atríbuídos à Seção, todos os
elementos necessáríos à sua decisão;
5) :prestal' informações ao Diretor,
sôbre trabalhos da Seção, quando determinado pelo Subdiretor;
6) propor a organização de viagens
e inspeções. quando necessárias ao serviço da Seção;
7) conferir e autenticar todos os documentos expedidos pela Seção;
8) apresentar ao Subdil'etor, na época prevista, o relatório dos. trabalhos
da Seção, no ano anterior,
TíTULO IV
Outras Disposições

CAPíTULO VI
DOS

ÓRGÃos

SUBORDINADOS

Art. 19, O Serviço de Identificação
do Exército (SIE) tem a seu cargo a
identificação de oficiais, praças e elementos civis, conforme o previsto no
respectivo regulamento, bem como a.
identificação criminal militar.

Art. 20, Os Serviços Militares Regionais, dependentes _~ DSM, na parte técnica-doutrinária, através dos Comandantes de RM; eas Circunscrições de Recrutamento, com a mesma
dependência - por intermédio dos
SMR -, reger-se-âo vpor instruções
para o funcionamento dos Serviços em
tempo de paz.
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CAPíTULO VII

TíTULO IV - OUTRAS DISPOSIÇÕES

DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 21. .As substituições temperársas na DSM obedecerão às seguintes

normas:
1) Diretor, pelo

CAPíTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Al't. 22. O Diretor do' Serviço Mili-

tar poderá propor outros oficiais ou

especialistas civis para colaborarem
nos trabalhos da Diretoria."
Art. 23. O Chefe do Gabmete e os
de Seção, para efeito de disciplina e
justiça, têm. atríbuiçôes eq-üvalentes
às de comandante de Unidade.
Art. 24. Em complemento às prescrições contidas nêste Regulamento, a
DSM elaborará o seu Regimento inter- ,
no.
11io de Janeiro, 18 de agôsto de
1959. -

Henrique Lott.

íNDlOE
TíTULO I -

Capítulo VI - Dos órgãos Subordinados - Arts. 19 e 20.
Capitulo VII - Das Substitulções
-

oficial de maior
pôsto ou mais antigo, da DSM ou SIE;
2) Subdiretor, pelo oficial de maior
pôsto ou mais antigo, dentro da respectiva Subdiretoria;
3) Chefe do Gabinete, pelo orícíal
do QEMA· mais antigo do Gabinete,
ou, na falta dêsse, pelo mais antigo
ofícial com o curso de estado-maior
em serviço na DSM, desde que não esteja na chefia de seção:
4) Chefe de Seçáo, pelo oficial mais
antigo dentro da Seção; se a função
fôr privativa do QEMA, pelo oficial
som o curso de estado-maior mais
antigo dentro da Seção.

GENERALIDADES

Capítulo I - Da Diretoria e suas
Finalidades
Arts. 1 e 29.

Art. 21-

Capítulo VIII - Disposições Geraís - Arts. 22, 23 e 24.
íNDICE RE1tIlSSIVO
A

Administração do pessoal (la reserva não remunerada - Art. 14, número 2.
Administração do pessoal da reserva
remunerada e reformados - Art. 14,
n 9 1.

Atribuições funcionais:
Ch Gabinete (gerais) - Art. 1'7.
Oh Gabinete (justiça e discípli-

-

ns) Art. 23.
- Ch Sec (gerais) - Art. 18. .
--Oh sec (justiça e disciplina) Art. 23.

...:.... Dir Sv Militar"
(desdobramento
das Seções) - Art, 99.
.
- Dir Sv Militar (gerais) ~ Artigo 15.
- Dir Sv Militar (proposta de pessoal adicional) - Art. 22.
- Subdiretores - Art. 17.

Atribuições orgânicas:
- DSM (gerais) - Art. 29.
"- DSM (Regimento Interno)
Art. 24.
- Gabinete - Art. 10.
- Subdiretoria de Recrutamento
Art. 11.
P Seco Art. 12, n 9 1
2~ Sec. Art. 12, nO 2
3~ Sec. Art. 12, n 9 3
- Subdiretori'a. da Reserva - Art. 13
" 11;\ Seco Art. 14, n? 1
2t:1 Seco Art. 14, n Q 2
3~ seco Art. 14, nÇl 3

c

ç

TíTULo TI -

ORGA1'UZAÇAO

Capítulo II - Da Organização GeArts. 39 e 4~,
Capítulo IH - Da Organização Pormenorizada - Arts. 5Çl, 6°, 7~, 8Q e

ral 9Q ,

TíTULO III ATRIBUIÇôES
Capítulo IV - Das Atribuições Orgânicas - Arts. W, 11, 12, 13. e 14.
Capítulo V - Das Atribuições Funcionais - Arts. 15, 16, 17 e 18.
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Ch Gabinete (atribuições) - Artigo 16.·
Ch Gabinete (justiça e díscíplina)
, - Art. 23.
Ch Seção (atríbuíçôes) -

Art. "18.
ChSeçáo (justiça e disciplina) -.

Art. 23.

Cidadãos não reservistas -

Arti-

go 12, nv 2.

Curso de Classificação do Pessoal
(colaboração com a DSTvI) - Art. 12,
parágrafo único.
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-

D

Diretor Sv Militar (atribuições)
Art. 15.
Diretor Sv Militar (desdobramento
das seções: - Art. 9Q
Diretor Sv Militar (proposta de
pessoal adicional) - Art. 22.
Diretoria sv Militar:
- Atribuições - Art. 29 ;
- Finalidade - Art. 19 ;
_ Subordinação - Art. 10.
Disciplina e justiça <atribuições dos
Oh Seco e Gab) - Art. 23.
Disposições' Gerais -

Capo 'VIII.
Divisão territorial - Art. 12, n? 2.
Divisões
do Gabinete - Art. 6.
-,

-EEspecialistas civis (propostas) - Artigo 22.

Estatística:
-

29, nl?

a.

~

Artigo

-0-

Organização Geral - Art. 3.
Organização Pormenorizada:
- Direção da DSM , - Art. ~;
- Gabinete - Art. 69 ;
- SDRec. - Art. 79 ;
- SDRec. - Art. 8'.1.
órgãos Subordinados (SIE) tigo 19.

Ar-

-pPessoal:
- Em serviço da DSM - Art. 10,
n 9 1;
.
- Identificador - dactíloscopista Art. 29 , nl? 5;

Atríbuícões da D8M 3;
-

Art. 29,

nQ
- Atribuições da Sub. Dir. Res.
- Art. 13, nv 3.
, - Atribuições da 3~ Seco SD Res.
- Art. 14, nl) 3.
Estatística, mobilização e cadastro
. - Art. 14, n Q 3.
Estudo e Classificação do Pessoal
(Atribuições da 4~ Seco SDRec.) Art. 12. nv 4.

-1-

-L-

-

Atribuições da SDRes

Artigo

-

Atríbutções do Diretor

Artigo

15, nO 11.

-QQuadro de Identificadores - dactíloscopistas:
- Atribuições da D8M Artigo

nv 5'
'- At;ibuições do Diretor
.Artigo
15, nl) 14.
Quadro de Instrutores:
- Atribuições da DSIvI Artigo
2Q• ns 5;
- Atríbuícões da SDRec. - Artigo io, nl,) 3;
- Atríbuíções do Diretor - Artigo
29

Art. 12,
Art. 2?,

-MMobilização:
- ' Atríbuíções da DSM -

Artigo

14, nO 1, letra c;

Inativos:
Movimentação - Art. 2º" nv 8;
Proventos - Art. 2Q, n Q 6;
Proventos ---.,. Art. 14, nÇJ 1, leb.

Lei do Serviço Militar:
- Proposta de verbas
nl? 1, letra c;
- Solução de questões
n9 9, letra c.

- QI (atribuições da DSM) - Mtígo 29 • n 9 5;
- QI (atribuições da SDftec) - Artigo 12, nl) 3.
Planos:
- De convocação e licenciamento Art. 12, nv I, letra a;
- De convocação e reservistas Art. 14, nv 3, letra c.
Proventos de Inativos:
-- Atribuições da DSM Artigo

2Q, nv 6:
- Atrtbuíções da snRes
14. nl? 1, letra b,
Provisões de praças:

-GGabinete: .
- Átribuiçóes - Art. 10;
- Organização - Art. 6.

tra

Atríbuíções da 'SD Res . .:.... Ar-

tigo 14. Dl? 3.
Movímentacão de Inativos -

Art. 2 9,

n9 4 ;

- Atribuições da 5D Recr - M tigo 13, n Q 2;

15, nq

~4.

-RRecrutamento -

Art. 12,

nQ

L
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Regimento Interno:
Aprovação - Art. 15, nl? 18;
Elaboração - Art. 24.
Relatório:
- Da DSM - Art. 15, n9 1'7;
- Das Subdiretorias - Artigo 16.
n4? 8;
- Das seções - Art. 18, n~ 8;
- Do Gabinete - Art. 17, nl? 5.

a Universidade de Paris e as disposições dêste Decreto:'
Art. 2Q A "Casa do Brasil" será
dirigida por um Conselho de Administração, presidido pelo Emb~ixador
do Brasil em Paris, e por um Diretor,
designado pelo Embaixador do Brasil
em Paris, mediante indicação do Ministro de Estado da Educação e Cul-

-8-

Art. 39 A Campanha Nacional de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
SuperIor (CAPES), do Ministério da
Educação e Cultura, fará a seleção
dos candidatos brasileiros à residência
na "Casa do Brasil", autorizando a
admissão ao Diretor daquela ínstí-

-

Seções da SD Rec,:
Atribuições - Art. 12;
Designação - Art. 79.
Seções da SDRes. :
- Atribuições - Art. 14;
- Designação - Art. 89.
Serviço de Identificação do

-

tuícao ,

Exér~

cito:
-

Atribuições do Diretor SM -

Ar~

rígo 15, nl? 16;

-

Atribuições da DSM -

24? n Q 2'

tura.

Artigo

.

:...- Fin'alidade - AIt. 19;
- Subordinação - Art. 49.
Subdiretores (Atribuições)
tigo 16.
Subdiretorias (organização):
- Recrutamento - Art. 79 :
- Reserva - Art. 89.
Subseções <desdobramento)
tigo 99,
Substituições Temporárias

Ar-

ArAr-

tigo 21.

-T-

Ârt. 49 O Ministério da Educação
e Cultura incluirá na proposta "rça-mentàría do Orçamento da República
os recursos necessários para o funcíonamento e a conservação da "Oa,sa
do Brasil".
'
Art. i)l? O exercício da função de
Diretor da ·"Casa. do Brasil" é considerado missão do Govêrno Brasileiro,
sendo concedidas regalias de funcionárío diplomátíco ao respectivo
ocupante.
Art,' 69 Anualmente, o Diretor da.
"Casa do Brasil" apresentará ao Mintstérío da Educação e Cultura. por
intermédio da CAPES. relatório sôbre
a administração .do exercíeío anterior,
00 qual fará constar prestação de
con L~~ das despesas realizadas e uma
proposta de orçamento para o exer01(;10

111'08 de Guerra:

- Atribuições da DS1!I .- Art. 2'\
nO 1, letra e;
- Atribuições da SDRec - Artigo
11, n 9 5;
- Atribuições da S..3 SDRec Art. 12, n 9 3, letra b.

trárto,
Rlo

DECRETO

46.683
AGÔSTO DE 1959
N.O

DE

18

DE

vindouro.

Art. 7º À medida das necessidades
e por proposta do Diretor, o Conselho
de Administração organizará o secretariado da « Casa do Brasil".
Art. 81? O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogando-se as disposições em con-

de

Janeiro, 18 de' agôsto de

1959. 1389 da Independência e 71<? da

República.
JUSCELINO

Dispõe sõbre a "Casa do Brasil", na
Cidade Universitária de Paris.

o Presidente da República, usando
das "atribuições que lhe confere o ariigo 87, inciso I, da- Constituição,
decreta:
Art. lI? -A "Casa do Brasil", na
CIdade Universitária de Paris, é vinculada ao Ministério da Educação e
Cultura, funcionando sob o regime
do acôrdo a êsse respeito firmado com

KUBITSCHEK

Clovis Salgado.'

DECRETO N. o 46.684 AGÔSTO DE

DE

18

DE

1959

Outorga concessão à Rádio Guarathan Sociedade Anônima para estabelecer uma estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe canfe!~ o art. 87,
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n. O I, da. C01:stituição, atendendo ao
que requereu a Rádio Guarathan Sociedade Anônima é tendo em vista o
disposto no art. 5.°, n," JOr, da mesma Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada, concessão à
Rádio Guarathan Sociedade Anônima,
nos têrmos do art. 11 do Decreto número 24.655" de 11 de julho de 1934,
para estabelecer, na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul,
sem direito de exclusividade, uma estação de ondas médias, destinada a
executar serviço de radiodifliSàD.
.Par'ágmfo úníco. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas, e
deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste decreto no Diário O ficial, S<Jb pena de ficar sem efeito, des-

de logo, o mesmo decreto.
Art. 2.° Revogam-se as dísposíçõea
em contrário.
Rio de JaneiTo, 18 de agôsto de 1959;
138.° da Independência e 71.° da República.

DECRETO N.o 46.685 AGÔSTO DE

DE

o

Presidente da República, usands
autorização contida na Lei
n,v 3.395, de 27 de maio de 1958, e
tendo ouvido o Tribunal de Contai;
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
decreta:
Art. 1.<> FiCa aberto, ao Minístérte
da Educação e Culturô., o crédito e~
pecía; de ors 7.050.000,00 (sete mtíhões e cinqüenta mil cruzerros) , para. .
ser distribuído entre entidades esportivas discriminadas na lei supracítada.
Art. '2.0;0 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua puhlicacão.
Art. 3.Q Revogam-se as díspcsrções
em contrárto ,
da

RÍo de Janeiro, em 18 de agôsto de
1959; 138~0;0 da Independência e 71.0
da República.
JUSCELIN"O XUBITSCHEK

Clovis Salgado
S. Paes de Almeida

Ernani Amaral Peixoto

N9

18

Abre, ao Ministério dei Educação e
Cultura, o crédito especial de ...•
Cr$ 7.050.000.00, para ser âistrtbuído entre diversas entiâaâes esportivas.
-

JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO

DE

1959"

46.686 -

DE

18

DE AGÔS'l\O DE

1959

Aprova as' taoeias de fixação dos valores da etapa e de suas moâouâaâee,
elas Fôrças Armadas, para o 2 9 semestre de 1959 e dá outras pro-

ouiênciae.

'

-

o Presídente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 87, item r, da Constituição, decreta:
-Art. 1':> "l<'lcam aprovadas as tabelas de fixação dos valo:..es da. etapa
e de suas modalidades, das Fôrças Armadas, U'JS diversos Estados, Territórios e localidades do Pais e no estrangeiro, organizadas na conforfOl'midadc do que preceitua o art. 100, da Lei n? 1.316, de 20 dê ianeiro de 1951 (Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares).
Art. 29 Para a execução das referidas tabelas, que se acham anexas a êste Decreto, serão obedecidas as Instruções que as acompanham.
Art. 3Q O presen te becreto terá vigência à partir de ~ 9 de julho
de 1959.

Art. 4'? Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de 1959; 138° da Independência e 'l'1S'
da Repú.blica.
JUSCELINO

Jorge

do

KUBITSCHEK.

Paço

Mattoso

Henrique iou.
Franciscp de Melo.

Maia.
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Tabela geral de fixação dos valores de etapa, correspondentes
ração
comum para as Fôrças Armadas, a vigorar a partir de lQ de julho ele
de 1959 (art. 91 do C.V.V.M.)
ã

Estados -

I

Territórios

Quantitativos

1

Localidades

I Subsistência!

I
Amazonas e Pará
_
.
Maranhão, Piauí e ceará
-.
'Rio Grande do Norte, Paraíba, Per- narnbuco e Alagoas
_
_I
Sergipe e Bahia
_
.
lV1 ato Grosso
_
'1
.São Paulo

_
,
- .
Minas Gerais e Goiás
,. - .. I
Distrito Federal, Espírito Santo e RiO!
de JaneIro
'.'
', -,
Paraná e Santa Catarina
1
Rio Grande do Sul
~!
Territórics Federais, Ilhas dos Abl'O-1
lhos e Trindade e lccalidades de
Cucuí, Japurá, Ipiranga, Tabatínga,
Brasília, oasalvasco, Foz do Igua-,
çu, Guaíra, Estirâo do Equador e
Francisco Beltrão
,
1
'Em país estrangeiro ·
,.1

I
I
I

54,30
51,00

r

1

I

51,00

51,üO
45,00
46.50
43,20

I
I
I
I
I

46,50

44,70

I

72.40
68,00

1'1,00

68,00

17,00
15,00
15,50
14,40

63,00
60,00
62,00
57,50
62,00

I

I

i'

I
I

1

69,30
77,70

59,60
59,6Q

1

I

I
I

'I'

,

18,10
17,00

15,50
14,90
14,90

I

44,70

Soma

Rancho

I
I

23,10
25,90

I

I

I

92.40
103,60

I

Tabela geraZ de iixação dos ualore« dá -rnoâaluuuie de etapa (Tipo 1),'
-para as Fôrças Armadas, a vigorar a partir de 1° de julho de 19õ9
(art. 96 do C.V, V.M.)

Estados -

Territóríos

Localidades

~-

1 -I - Quantitativos

-I

.

Amazonas e Pará
,
.
'Maranhâo, Piaui e Ceará
.
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas .. "
.
-Ssrgipe e Bahia

,

i
54,30
51,00

.

Mato Grosso

1

São Paulo
,
, .. ,
Minas Gerais e Goiás ."
,
I
Distrrto Federal, Espírito Santo e Rio!
de Janeiro .,
~·
,
1

Paraná e Santa Catarina
!
,Rio Grande do Sul
,
!
Terrttórlos Federais, Ilha'> dos Abro-]
lhos e Trindade e localidades dei
oucuí, Japurã., Ipíranga, 'I'ahatinga.]
Brasília. Casalvasco, Foz do Igua-l
cu, Guaíra. Estirão do Equador el
Fl.'a'_' ~i.sCO Beltrii.o -. _
'1

Em

:_jS estrangeiro

,_

.

Subsistência

51,00
51,00
45,00
4ô,50
43,20

46,50
44,70

44,70

I

II,

27,20
25,50

I

25,50

76,5f}

25,50

"76,50

I
'1

22,50
23,30
21,60

67,50
69,00
64,~O

23,30
22,30
22,30

67.00
67,OQ

I

I
r

I
I
I
I
I

I

81,50
76,st

69,80

I

r

I

I

59,30
77,70

Soma

Rancho

j

34,70
25,90

104.01).

I'

103,60

-----,---------------------
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Tabela geral d.3 fixação dos valores da nuuiaiuliuie de etapa (Tipo 11),,_
para as Fôrças

Armadas, a vigorar a partir de 19 de julho de 1959(art. 96 do C. V. V .111'.)

j

I

Quantitativos
Estados -

I

Territórios

i

Localidades
I

Amazonas e Pará
;
1
Maranhão, Piauí e Ceará
1
Rio Grande do Norte, Paraíba, Per-I
nambuco e Alagoas
Sergipe e Bahia
,
.
Mato Grosso
,
, .. " .. ,.'.'
São Paulo
.
Minas Gerais e Goiás
,
1
Distrito Federal Espírito Santo e RiOI
de Janeiro
,
"
, .
P~raná e Santa oatarma "
,
,'
RIO Grande do Sul
.
Territôrios Federaís, Ilhas dos Abro-I
lhos e Trindade e localidades de,
Cucuí, Japurá, Ipírang a, 'I'abatinga.]
Brasília, Casalvasco, Foz do Igua- j
cu e . Guaíra
".
,.,
1
t
Em paIS es~rangelro .,
,
.

'I

1

SUbsistênci~_l __~:cho
54,30
51,00
51,00
51,00
45,00

400,80
38,20

Soma

I

_J

_
95.10
89,20

38,20
38,20
33,70
34,90
32,40

89,20

46,50
44,70
44,70

34,90
33,40

81,40
78,10

33,40

78,1D

69,30
77,70

52:00

121,301.03,60

46,50
43,20

25,90

~O.20

78,70
81,40
75,60

I
rNSTltUçõES GERAIS

(Art. 100 da Lei n.O 1. 316-51 e Art. ,3.0
da Lei n.O 2.734-56)
1. f: mantida no 2.° semestre de
19'59 a tabela qualitativa-quantitativa
que se encontrava em vigor no 1.°
semestre de 1959, sendo que o toucin11O, a gordura 'vegetal, o bacalhau e
o pescado são considerados gêneros de
substituicão, da banha e da carne de
boi, respectívamenté,

2. O valor da etapa suplementar
no País é igual ao fixado para a etapa comum em cada Estado, Território
ou localidade e é sempre pago em
seu valor simples.
3. As expressões rancho próp-rio e
rancho organizado são ecuívaíentes e

não há corno distingui-las para efeito
do custeio das despesas com alímen-

tação.

4. A expressão etapa comum é sinônimo õe etapa e equivale à "importãncia Em dinheiro correspondente a.o

custeio da ra-ção ccenum no local"
(Art. ~8 do C. V. V.M.).
5. As variações de etapa são decorren tes de:
a)
substituição do quantitativo de
rancho pela melhoria de rancho (Artigo 96 do C. V .V .M . ) :
b)
acréscimo dessa . melhoria de
rancho (parágrafo único do mesmo.
artig-o), para os efeitos das tabelas
de fixação de valores, serão designadas,
respectivamente:
Modalidade
tipo I e Modalida-de tipo 11.
6.. A indenização da etapa pelo
.trrnlo do seu valor é devido ao militar
quando de serviço com duração continuada de 24 horas, em organização
sem rancho e não existir nas proximidades organização com
rancho
(Parágrafo 2.1> do Art. 92 do C.V.V.
M., alterado pelo Art. 2.° da Lei número 2.734-5'6).
. Para os efeitos dêste número são
considerados serviços com duração
continuada -de 24 horas os previstos no
parágrafo 2.° do Art. 231 e n.v 4 do
J\..rt. 329 do Decreto n.s 42. <l'18, de 9
'de agôsto de 1957.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

o militar empregado normalmente
em serviço de campo não faz jus a
indenização da etapa pelo triplo de
seu valor.
7. Na Aeronáutica, nas organizações cujo horário de trabalho exija
~rmanência continuada
do pessoal
milita.r por mais de dez (10) h-oras
diárias deve ser providenciada a instalação de rancho.
8.

Na Aeronáutica, enquanto não

fôr criado o Serviço de Subsistência e
com a finalidade precípua de serem

obtidos dados reais para o estudo da.
tix,ação do valor da ração, devem ser
remetidos pelas organizações. à Subdiretüria de Planejamento e Legislação. com a cópia da 3.3. via do titulo
rancho, acompanhado de uma via dos
empenhos, um mapa do movimento
mensal
devidamente contabtlízado
cem base na receita e despesa diárias.
A receita basea-da nos vales de rações
e outras fontes e .a despesa pelos cardápíos semanais ou quinzenais, extraída das resoectívas guias de consumo com os ·preços unitários e totais. O empenho da despesa deve
sempre corresponder às mercadorias
realmente entradas no período mensal considerado, devendo ser imputadas ao mês seguinte a despesa de
qualquer mercadoria não entrada até
o último dia do mês e que, por isso,
não figure no mapa de entrada e saída respectivo.
9. A indenização de etapa pelo
triplo do seu valor ao militar cue
satisfizer as condições do incisb 6 será
feita independentemente de autorização ministerial.
.
10. Quando as organizações militares não tiverem ra-ncho próprro, deverão sacar da repartição competente
o valor das etapas ou das modalidades de etapa correspondente, para indenização de alimentação fornecida
aos arranchadns nas organizações de
que trata o inciso 6. Poderão, quando
aconselhável, ser centraliza'dos, em
uma das organizações interessadas. o
saque, a liquidação e o pagamento,
desde que estabelecidas normas padrão de ação que resguardem os ínterêsses do Erário.

11. Na Aeronáutica, os Ccmandantes das, organizações mííí tares que,
apesar disso, não obtiverem a instalação do. respectivo rancho, envidarão
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estercos no sentido de rroder utilizar
os correspondentes serviços de outras
organízaçôes vizinhas, estatais ou paraestatais, bem como de restaurantes
de associações de classe previstas no
Art. 334 do C.V.V.M., de moco a
atender convenientemente à alimentação de seus subordinados.
12. Os alunos de Centros e Núcleos
de Preparação de Oficiais da Reserva,
quando acampados em jornada completa ou serviço continuado, farão
jus à alimentação por conta do Estado e terão ração comum das guarnições em cue servirem, bem como as
substituições e acréscimos pravístos
no Art. 96 e seu parágrafo único do
C. V. V .M. ESEes alunos em hipótese
alguma receberão etapas desarranchadas ,
13. No Exército, o quantitativo de
.subsístêncía, além da aquisição dos
gêneros substanciais, atenderá às despesas de armazenagem, conservação e
outras inerentes ao funcionamento dos
Estabelecimentos de Subsistência, com
exceção dos transportes marítimos,
ferroviários, rodoviários e/ fluviais e
taxas portuárias, que correrão à conta dos recursos próprios das dotações
correspondentes, cujo numerário será
entregue diretamente àquelec Estahelecimentos pelos órgãos de tvnancas.
14. No Exército, a taxa de 3% destinada ao Fundo de Estocagem e Intercãmbio, de que trata o Art. 12 das
Instruções para o íuncíonamen to da
extinta Subdiretoria de Subsistência
do Exército, atual Diretoria de Subsistêncta, aprovada pela Portaria número 6.054, de 12 de fevereiro de 1944,
e alterada pelo despacho ministerial
de 3 de novembro de 1944 (D.O. de
7 de dezembro de 1944) ~ percentagem que não está integrada no quantitativo de subsistência para o pessoal
arranchado .~ será calculada sõbre o
valor 'do mesmo quantitativo e constituirá crédito "EM SER" na DiretoTia de Finanças, a favor da Diretoria
de Subsistênda, depois de conhecido
o confronto dos direitos e percepções
dos Estabeelcimentos de Subsistência,
em face dos efetivos arraçoados.

15. No Exército, os cuantítaüvos
de subsistência fixados pela presente

tabela. serão pagos pelos órgãos de
finanças por trimestre adiantado. A
prestação de conta dêsses quantrta-

Aros DO
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DECRETO NQ 46.687 -

tivos será realizada de acôrdo com o
parágrafo .2. 0 do Art. 93 do R-89.

DE AGÔSTO DE

16: No Exército, a índenízação prev is ta na letra "c" <lo Art. rn do R-89
será realiz2Jda pelos Estabelecimentos
de Subsistência ao preço <la última
aquísição - preco de cornpra - de
cada artigo da tabela de rações, até
o limite que serviu de base no cálculo
<desta tabela de valores, Tais valoresbase serão publicados no Boletim Interno dos citados órgãos, após entendimentos com a Diretoria de suosís.tência.
17. As organizações de subsistência
e reembolsáveis do Exército, Marínha
e Aeronáutica poderão suprir-se recrprocamente,
18. O asilado, quando internado
em organizações hospitalares, terá direito à alimentação por conta do Estaco (Art. 3D5 do C.V.V,M),
19. Na Marinha, a critério do res~ectivo titular, poderá ser criado no
corrente ano o Fundo de Estocagem
'Cio St:"!"riço de Subsistência, no valor
de 3% e nos moldes existentes no
Ex6l'{~~to. A percentagem citada não
está integra-da no quantitativo de subsistência do pessoal arranchado e
constituirá crédito "EM SRR" na Secretaria Geral da Marinha, a favor
.da Diretoria de Intendência.

DE

18

1959

Aprova a tabela de tixação dos 'Valores dos complementos à ractio comum, para a Marinha, e dá outras
providências .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada a tabela de
fixação dos valores dos complementos à ração comum, para a Marinna,
organizada na conformidade do que
preceitua o art. 89, letra b, da Lei
n'? 1. 316, de 20 de janeiro de 1951
<Código de vencimentos e Vantagens
dos Militares).
Parágrafo único. Para a execução
da referida tabela. que se acha anexa
a êste Decreto, serão obedecidas as
"Observações" que a acompanham.
Art. 2 9 O presente Decreto terá
vigência a partir de lI? de julho
de 1959.
. Art. 3l? Revogam-se as dísposíçôes
em contrário,
Rio de Janeiro. 18 de agôsto de
1959: 138Q da Independência e 7lQ da
R.epública.
JuscELINO KUBITSCHElt.

Jórge do paço Mattoso Maia.

TABELA DE .COMPLEMENTOS

(Letra ti d') art. 89 do C. V . V ,M _)
MARINHA

I
I vator

ORGANIZAÇõEs

I
Escola Naval ,

Cr$
,

.1• • • • . • • • • • • • • • • • • • • , • • • • . • • • • • • • • • '"

Colégio Naval
"· .. "
Escola de AA. MM. de Pernambuco .,

Escola de
ES(l)la de
Escola de
Escola de
Escota de

AA. MM. da Bahia
, .. ,
AA. MM. do Ceará
AA. MM. de Santa Catarina
Marinha Mercante do Rio de Janeiro
Marin1l :1 Mercante do Pará ,

.••• , •••• /

45.00

,,

3\.l,W,

,', .. ·

1
1

~.l.OO

.

21,U[}

i
!
[

,'

,

.

pess~~~!~.m~~~~~~), ~~~ .~i,~~~'.l1,. :~~.~~~.~~~~~l: .~~~~~s.i~.~~~ .~~ .~~~~~ 1
Pessoal ele quarto à noite em VIagem, na máquina
/
Navios hidrográficos, faroleiros, em viagem, quando em eletivo ser-]
viço da especialidade
'.' "
,
', .. I
Rebocadores de alto-mar e corveta quando em viagem específica I
de socôrro , ....•.............................. ,
I
Complemento regional
,',
,
,
, .. 1
Sub!.nal'inos em viagem. . .. , .. _
, .. " , , .. ,
,
1
p~tos de !romeira do Corpo de Fuzileiros Navais
,.,
1

21,ÚO
21,00
2~,(re

25,00

30,00
15,{)O
35,{)O
35,1jE)

J::l,OO
50,<J<D
25,{Ja

Aros

DO PODER

OBSERVAÇÕES

1. somente para os alunos dos ór:gãos constantes' desta tabela poderá
ser municiado o complemento nela
previsto durante o período escoíar .
O restante do pessoal será municiado
de acórdo com o valor da ração
.comum.
2. Os submarinos, navios faroleiros hidrográficos e rebocadores de
,~JJtb-mat, em regime de pôrto, terão
o mesmo municiamento dos demais
navios.
3. Sômente o pessoal que nertencer ao Departamento de Máquinas
e que efetivamente "fizer o serviço à
noite, em viagem, nos quartos de
O hora às 4 e 4.às 8 horas fará jus
Zoa municiamento constante- desta tabela.
complemento de crs 30.00
destina-se a custear o excesso de despesas em viagem por deterioração de
-carne ou acréscimo imprevisto nos
dias de viagem. havendo necessidade
de substituir carne frigorificada por
.carn~ séca e pão por bolacha.
.
4.

3. Não haverá munícíamento simultâneo de complemento e da diferença determinada pelo parâ2:!'ato
único do art. 96 do C. V. V .M.
9. O munícíamento do complemento somente será permitido quando
na realidade fôr fornecida a ração
complementada, s e n d
proibida ..
simples rorrnalístíca, visando a economia.
10. - O complemento não pode ser
pago aos desarranchados .

°

.p. O. complemento regional VR,rtável até o limite máximo de C!'~ ..
12,00 só poderá ser municiado cana
ordem expressa da Diretoria de Intendência e obedecidas (3,S ínstruoões
elaboradas por êste órgão técnico.
DECRETO N9 46.688
AGÔSTO DE

O

5. O municiamento de 'lue trata
a alínea 4 não é permitido :10::; submarinos, navios hidrográficos, faroleiros e rebocadores de alto-mar
'quando, em viagem, fizerem IJSO do
complemento a ãles previsto na presente tabela.
6. Ao pessoal que executar f..{ran.des fáinas, em dias chuvosos ou frios,
poderá ser abonada uma ração de
'café, e açúcar .no valor de ors 1,80,
assim como, em dias de intenso cn.lar uma ração de xarope de frutas
e açúcar no valor de c-s 2,00. Só
será permitido o municiamento má-ximo de. 10 dias para cada complemento no período de um ,mês.
7. Será permitido o muníciamento
de 500g. de leite ao pessoal empregado em pintura, baixa tensão, escafandria, assim como ao pessoal su-'
jeito às emanações de gases veneno..sos. O municiamento desta -uínea
ficará condicionado à real necessídade, dependendo também
prévia
solicitaçã-o ao Diretor Geral de Intendência.
.

de
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EXECUTIVO

DE

18

DE

1959

Aprova a tabela de fixação' dos ualores dos
complementos à rtição
comum, para o Exército, e dá outras providências.

o Presidente da República usando
da ~tribuição que lhe confere' o artigo
87, Item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a tabela de
!ixaçã!l dos valores dos complementos
a r~çao comum, para o Exército, organízada na conformidade do
que
preceitua o art. 89, letra "b", da Lei
9
n 1.316, de 20 de janeiro de lS51
(Código de Vencimentos e Vantagens
dos Militares).
Parágrafo único. Para a execução
da referida tabela, que se acha -anexa a êste Decreto, serão obedecidas
as "Observações"
que a acompanham.
Art _ 29 O presente Decreto
terá
vigência 2. partir de 19 'de julho de
1959.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18

de

agosto

de

1959; 138 9 da Independência e 710 d::l

República.
JUSCELINO

KUBITSC1illK.

I-1 enrique Lott.
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TABELA DF. COMPLEMENTOS

(Letra "b" do art. 89 do C . V .V . M. )
EXÉRCITO

Valor
OH,GANIZAÇÕES'
C1'$

I -

I
I

ESCOLARES

I

AMAN, Escola ele Comando e Estado-Maior do Exército I
e Escola de Anerfeicoamento de Oficiais
1
2 - Escolas Preparatorías" de Cadetes e Colégios Militares
1
3 - Escola de Educ.:l.ção l"<'jsica e Escola de Sargento das Ar-I
1 -

n1as

·

1

25,00
23,00
19,50

j

TI -

ORGAt·;IZACôES

HOSPITALARES E

SANATóRIOS

12 -

Doentes internados em sanatório sob regime dietético
Doentes ínternaríos soa regime dietético
IH -

1 -

ORGANIZAÇOES DIVERSAS

I
I
I

.. 1

I

I
\

I

Pàra-quedístas, Unidades Escolas, Policiais
do Exêrcito,1
Batalhão de Guardes, Regimento de Cavalaria de Guardai
e 19 G. Cano A..Aé
)
IV -

DIVERi30-3

Pessoal militar, em situações especiais, compreendido nol
inciso 7 das "Observações abaixo
1
2 -.: Complemento regional para o valor do quantitativo dei
subsistência, da etapa arranchada das' U. A. sob regime I
de subsistência'
,
,
I
I
J

OBSERVAÇ6ES

Os' estabelecimentos

17,30

I
I
I

1 -

1.

25,00
24,00

Escolares

só fazem jus, por semana, a cinco
dias de complementos, durante todo
o ano letivo e época de exames finais, quer . nas aulas, ou sessões de

instrução ministradas em sala, no
campo ou locais determinados, deduzidos os dias feriados, santificados
ou facultativos, ocorridos durante a
semana, e tarâo jus ao complemento
os elementos abrangidos pelo Capítulo XVI do Título III da 1<). Parte
do C.V.V.M.
2. O Grupamê'fito de Unidades- Escola, faz jus, por semana, a cinco
dias de complementos, durante todo
ri ano escolar, deduzidos os dias feriados, santificados ou facultativos,
ocorridos durante a semana quando
não forem ocupados na continuidade de manobras fora da Unidade.
3. Os pára-quedístas terão igualmente cinco dias de
complementos

6,00
8,00

por semana, durante o .ano de ins-trução, excluídos os períodos de incorporação e desincorporação,
4. As Policias do Exército e o Batalhão de Guardas fazem jus, por semana, durante o ano de instrução, a
cinco dias de· complementos, excíuídos os períodos de íncorporaçâo e
desincorporação, e nos demais dias
somente os elementos
empregados
em serviço com duração continuada
de 24 horas, previsto no § 29 do artigo 231 e nos ns. 4 e 5 do art. 329
do R-I.
5. Os' alunos dos Centros e Núcleos
de Preparação de Oficiais da Reserva farão jus à alimentação por conta do Estado, nos períodos indicados
na letra "f" do art. 130 do R-166,
somente nos dias de instrução.
6. As irmãs de caridade, contratadas pelos hospitais e sanatórios, serão, para efeito de saque de etapas
arranchadas,
equiparadas aos sargentos.
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DECRETO Nt? 46,689 - DE 18 DE
1. Nas diversas organízações miliAGÔSTO DE 1959
tares, terão direito ao complemento
as praças que trabalham como mecanícos. pintores,
bombeiros e outras,
Apmva 'a tabela de fixação dos valo.expostas à ação de gases venenosos.
res dos complementos à ração codestinado a reforçar a quantidade, de
mum, para a Aeronáutica, e dá ouleite da ração comum.
,
tras providências.'
8. O complemento será devido nos
dias em que houver atividade no que
o Presidente da República, usando
tange à missão principal da nrgani.-, da atribuição que lhe confere o arzaçao.
"
",":,
tigo 87, ítem r. da Constituição, de9. As disposições do inciso anterior . creta:
são aplicáveis também nos casos ne
prontidão, para elementos nela comArt. Ir; Fica aprovada a tabela de
fixação dos valores dos complementos
preendidos.
10. O saque dos complementos soà ração comum, para a Aeronáutica,
mente será permitido quando,
na
organizada na conformidade do que
realidade fôr fornecida a ração compreceitua o art. 89, letra "b", da Lei
plementada, sendo proibida a sim- nv 1.316, de 2ü de janeiro de 1951
ples formalística visando à economia(Código de Vencimentos e Vantagens
11. A Diretoria de Subsistência sados Militares).
cará. trimestralmente, do EstabeleciParágrafo único. Para a execução
mento Central de Finanças, em relada referida tabela, que se acha aneção ao complemente, a quantia corxa a êste Decreto, serão obedecidas
respondente à totalidade dos quantias "Observações" que a acompanham.
tativos de subsistência realmente
Art. 29 O presente Decreto terá
aplicados (§ 1<:>- do art. 31? da Portavigência a partir de 19 ,de julho
Tia nl? 6S1, de 24 de março de 1959 de 195-9.
- Criado pelo Decreto nl? 45.436, de
Art. 3t? Revoga:n-se as disposições
17 de fêvereiro de 1959).
em contrário.
12. O complemento não pode ser
Rio de Janeiro, '18 de agôsto de
pago aos desarranchados.
1959; 138t? da Independência c 71Q da
13. A raçâo complementada acom- República..
panha os preceitos estabelecidos pelo
JUSCELINO KUBITSCHEK
Aviso nl? 642-D/6, de 26 de julho de
1957.

Francisco de Melo

;',Í-'!'

TABE."LA DE COMPLEMENTOS

(Letra "b" do art. 89 do C.V.V.M.)
AERONÁUTICA

[

Organizações

1

Valor

I

~-------------1

ESCOLARES
I
EAR - ECEMAR - EAOAR - EOEG - CTA
· .. 1
EPCA
······.·.······· .. ···.·.·.··.·····.··.········.1
EEAR C.F.S.E.AER. .
!

Cr$

1

II I-Iosp~tal

I

HOSPITALARES

: ..;
'HospItal com mais de 100 leitoa .

I

'1

até lC{}. leitos

rn -

,

DIVERSOS

27,00
25,00
22,00

.

.

'I

40,00
30,00

I

Pessoal militar em situações especiais, compreendido no Inciso 31
,'das "Observações" abaixo
,
Lanche de bordo de avião
:
1
Complemento regional
~
:
" .....•...... : '" .. " .. 1

I

10,00
50,00

8,00

A'r6s no PODER EXECUTIVO

334
OBSERVAÇÕES

1. Nas organizações escolares sàmente terão direito ao' respectivo
scrnpiemento os elementos compreen(lidos pelo Capítúlo XVI e Título III.
da 1'~ Parte do C.V.V.M., além dos cadetes e alunos
ou-so de. Formação
de Oficiais e de Sargentos.
. 2. Nas organizações hospitalares, o
complemento respectivo será abonado aos slementcs militares baixados
e sob regime dietético.
3. Nas diversas organizaçôes, terão
direito ao respectivo complemento:.
a) os mecânicos de avião e artífices;
'b) os componentes das subespeciaIidades de fileira, os escreventes e os
taíreíros de copa e cozinha, quando
em razâo de serviço de escala redonda de 24 hs., serviço de refôrco ou
de prontidão rigorosa, acompanhados
de vigilância noturna.
4. Em hipótese alguma será permitido o abono, ao mesmo indivíduo,
de mais de um complemento no mes-

do

mo dia..

5. O complemento será devido nos
dias em que houver atividade normal ou extraordinária, no que tange
à missão principal da orgar.ízaçâo.
6, As disposições do .íncíso ante-for
:58 aolícáveis também nos casos de
prontidão, lJara os elementos
nela
compreendidos, bem como, nos dias
de recesso, no período de funcionamento das aulas. para os alunos da
Escola Prenaratória de Cadetes ~h
Ar e da Escola de Especialistas dl~
Aeronáutica e curse de sargentos enfermeiros da Aeronáutica. .
7. O saque do complemento sõmente será permitido quando na realidade fôr fornecida a ração complementada, sendo proibida a simples
formalística visando a economia.
8. O complemento não pode ser
pago aos desarranchados.
9. O Decreto n9 45.433, publicado
no D. O. de 18-2-59, aprovou as instruções que acompanharam as tabeIas do valor das rações para (J 1Q semestre do corrente ano, em cujo item
nO 3 manda nomear uma Ccmissão
para determinar o valor energético
da ração com.um e dos C ompíemen"

tos. Enquanto não rõr apresentado
êsse trabalho e não forem baixadasinstruções, o lanche de bordo será
fornecido sob os seguintes Pl'Ü~('.u)ios:
a) o lanche de bordo de aviào edestinado às tripulacões dos a viõr-.
do COMTA, GTE. e às que viajarem
em objeto de serviço. ínstr uçào ou
treinamento, com duração superior a
3 boras:
b} os mili tares em serviço ou em
trânsito, quando viajarem pe18f:i rotas do interior, sem possibilidades ci~
se alimentarem em terra, recebl?'[':\<'
lanche de bordo nas mesmas condições;
c) o valor nutritivo do lanche dr--

verá corresponder ao dispêndio
deenergia durante o VÕL e às con dicôes
atm(\Sf2I'ica~ e climáticas da
regiào.
devendo oscilar de 600 a 1.0C·O calorías, devidamente equilibradas em hi ..
dratos ele carbono, proteínas e gorduras, sempre que possível, segundo
a natureza do V00;
d) o lanche de bordo de 3\lifi'l .'3'~~-'\
requisitado em vale suplementar á
[}rt;ani~(.ação,
pelo oficial de operações, seg-undo" a ordem de missão í~ ".
Aeronave;
e) o pagamento será etetuadc peja.
GulJdiretoria de Finanças, mediante
faturamento global dos lanches for-necídos, acompanhadr dos vales suplementares, visados pela Fiscalização da organização, como comprovantes;'
j) os vôos de ínstrucãc ou treinamento no- âmbito das' organizações
não darão direito ao faturamento devendo a despesa correr à conta do'
arraçoamento normal
1(). O complemento regional, variável até o limite máximo de Cr$ 8,00
sé poderá ser sacado com ordem expressa do Diretor Geral de Intendência.
»,

DEC~ETO N9 46.690
AGÔSTO DE

DE

19

DE

1959

Autoriza o cidadão
brasileiro Luiz
Rodolpho de Campos a pesquisar
areia no município de São Paulo,
Bsuuio de São Paulo.
O Presidente da República, usando'
ela atríbuíçâo que lhe confere o artigo 8'7, n9 I, da Oonstítuíçào e nos'

ATOS

DO PODER

têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de MIU:1S) , decreta:
.

335.

uadeíro de sessenta e nove graus e
trmta minutos sudeste (69 9 30' ~E).
até o ponto de partida.
Parágrafo único. A execução
da.
presente autorização fica sujeita à
estipulações do- Regulamento aprovado
pelo Decreto n'! 30.230, de 1 de dezembro de 1951~ uma vez se verrnque a existência na Jazida, como - associado de qualquer das substâncias a
que se retere o art. 29', do citado Regulamento ou de outras suostancias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas,
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e sera
válído pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da Dívisâo de Fomento
da Produção Mineral do lV1inisterio
da Agricultura.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário .
Rio de Janeiro, 19 de agôsto de
1959; 138'? da Independência e 7l'? da.

Art. 19 Fica autorizado o cidadáo
brasileiro Luiz Rodolpho de Campos
a pesquisar areia, em terrenos
de
propriedade do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Jndustrráríos,
no lugar denominado Jardimpu-aClninga, distrito e município de
São
Paulo, Estado de São Paulo, numa
área de vinte e nove hectares e dez
hares (29,10 Ha) , delimitada por um
polígono mistilineo que tem um vértice no entroncamento da
Averuca
Dr , Júlio Ribeiro com à Rua Padre
Vieira e os lados, a partir dêsse vertíce, seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros:
seiscentos e oitenta e
três metros (683m)
vinte graus 0
trínta minutos sudoeste (209 30' SW);
cento e sessenta e um metros (l61m) ,
sessenta e nove graus e trinta mmutos sudeste (699 - 30' SE); duzentos e
cinqüenta metros (250m), vinte graus
e trinta minutos
sudoeste (209 30'
. SW), até- a margem esquerda do rio
Tieté; dêsse ponto, por essa margem
para montante, numa distância
de
mil cento e noventa e seis metros
(l.196m); dêsse ponto, por um a11nhamento retilíneo de quinhentos P.
cinqüenta metros t550m) e rumo ver-

DECRETO NÇ 4(;.691,

EXECUTIV~

I~epúbEca.

JUSCELINO

I{:uBri:SCBE?: .

1I!àríc Iâeneçnetti,

DE

19

DE AGÔSTO DE

1959

Abre, ao Ministér~o da Justiça e Negócios Interiores, créãito« especiais, no
total ae Cr$ 19.72.5,223,60, »ara os fins que especifica.

o Presídente da República, usando da autorização contida
3.472, de 19 de dezembro de 1958, e tendo ouvido o Tribunal de
nos têrrnos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
decreta:
Art 19. Ficam abertos, ao Ministério da Justiça e Negócios
res, - os seguintes créditos especiais:
a)

Para regularrzar adiantamento feito pelo Banco do
Brasil S. A. à Fundação Brasil Central" mediante ordem
do Ministério da Fa:z.enda, com autorização presidencial

b)

Para regulartsacâo das seguintes despesas efetuadas pela
Polícia Militar do 'Distrito F'ederal, de acõrdo com o artigo 48, § P, do Código de Contabilidade da união, no
exercício de 1954, à conta. da Verba 2 - Material, Consignação 2 -:- Material de Consumo, Subeonsignaçôes ;

o-s

04 07 -

Combustíveis e lubrificantes
Forragens e outros alimentos
para anírnaís
,

699.784,00

BOO .(){)O,OO

na Lei
Contas,
Pública,

Interio-

o-s

6.754. <l28,9(}.'
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o-s
Produtos QUillUC01=. biológicos,
farmacêuticos e odontológicos;
adubas em rera~ e corretivos;
inseticidas e fungicidas; artigos cirúrgicos e outros de uso
nos laboratórios em geral ...
13 - Vestuários, uniformes e equipamentos; artigos e peças acessórias: roupa de cama, mesa e
. rianho; tecidos c artefatos ..

o-s

11 -

599.9&9,50

,5,999.999,00

8.099.782,50

c) Para regularização das despesas pagas além do crédito orcamentário próprio, pela Divisão do Material, no
exercício de 1955, na forma dos artigos 46 e 48, § F>,
do Código de Contabilidade da União, à conta da verba 2 - Material, Consignação 2 - M~terial de Consumo,
Subconsignação 08 -- Gêneroe de altmentaçâo e de dieta;
alimentos preparados; animais para corte; gêlo: artigos para fumantes
: ., . . .
4',271.412,20
Q) Para regularização de despesa efetuada no exercício de
1950, pela Polícia Militar elo Distrito Fedel-al, para o que
houve autorização de abertura de crédito não aproveitada (Lei 1.700, 'de 15-10-52) . ... .... .. .... .. . ... ......
600.000,(}(}
Art. 29 • ~ste Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação, re-vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de agôsto de 1959, 1389 da Independência e 719 da
,Repúblir.:'l.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Armando Falcão
S.

DECRJETo N9 46.692, DE 19
DE AGÔSTO DE 1959
,Di'spóe sôbre funções de extranumerário-mensalista para o enquadramento do pessoal da Superintendência e Empresas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional por fôrça do
art. 1<:1 da Lei. n 9 2.904, de 8 de
outubro de 1956, combinado com
o art. 6 9, §' 29 da Lei n 9 2.193, de
9 de março de 1954, e dã outras
providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Integram as ·rabelas úni.cas de Extranumerário-mensalista -

Paes de Almeida

Parte Suplemen~ar, dos órgãos e ,Minístérios indicados, as funções, constantes do Anexo I.
Art. 29 Jl..f3 funções discriminadas
no Anexo I são ocupadas, ex vi do
disposto no art. 69 , § 29, da Lei
n 9 2.193, de 9 de março de 1954,
pelos servidores da Superintendência das Empresas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional relacionados, no
Anexo lI,
Parágrafo único Caberá recurso
para o Departamento Administrativo do serviço Público dentro do prazo de 12(} dias, contados da publicação dêste Decreto, do enquadramento nominal de que trata êste
artigo.
Art. 3º Os servidores enquadrados
na forma dêste Decreto passam à.
condição de extranumerário- mensa... ,

k,W3

Esta, a partir da data de

DO PODER EXECU'l'IVO

publí-

SUa

C9.Ç8.0.

S 1Çl Os serviços do pessoal expedirão as portarías declaratórras da nova si tuação ,
~

.

29 A Superintendência das EmIncorporadas ao Patrímônín

prosas

L\;C,ClOl1al
providenciará, no prazo
máximo de 3'0 dias. a apresentaçao .
dos servidores enquadrados, aos res-.
pectivos serviços de pessoal. aos
quais compete lotá-los de acordo com
a necessidade e conveniéncia dos ser~
viços.
~

Enquanto não se efetivar a
os salários e demais
vantagens continuarão a ser pagos
pela .superintendência.
Art , 4'1 Para compensar a despesa decorrente do enquadramento de
oue trata éste decreto, os respectivos
,ó~'gãos do pessoal deverão propor a
supressão de funções de referência
inicíaí das respectivas Tabelas de
31}

apresentação,
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Eles dê Freitas, a função (1~ ~~2rve:i.1
te, referência 19, da Parte. Suplementar da Taoeía Numerica _de
Mensalistas do Departamento de Imprensa Nacional para íguai parte ~a
Tabela única de Mensalistas .do MInistério da Fazenda.
Art. 61.l Fica sem. efeito o enquadramanto, operado pelo Decreto nv ..
36.693 de 29 de dezembro de UJ54.
na T.' O, M. - P. S. do Ministério da
Justica e Negócios Interiores, do redator auxiliar, retcréncía 22, Ma-

noel Vargas Neto.
Art. 7Q Êste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação
Art. 89 Revogam-se as disposições
em contrárío.

Rio de Janeiro, em 19 de agôsto
de 1959; 1389 da Independência e 719

da República.
JUSCELINO

Armando

i\'18í1Salistas.

S. Paes

Art. 5° Fica transferida, com _o
.respectívo ocupante, Sebastião Go-

.111 ario

KUnITSCHEK

Falcão
de

Almeida

M eneçhetii

:Mario Pinotti

ANEXO I

l':unções a que se refere o art. 19 do Deçreto

~C)

46.ô92,

de 19 de agôsto de 1959

Funções de-Referência única

Quantidade

Referência

I

Ministério da Agricultura:
2
1

T.U.M. Serventes . . . .
Servente " .
,o

b)
1
2

\

l

P.S.
,

»Ô• • • ,

.1

•••••••••••••••• " ••••••••••••• (

Ministério da Saúde:
T.U.r.!L o

•

•

••••••••••••••••••

Ministério da Fazenda :

T.U.M. -

1
1

Amanuense
Enfermeira

4

Serventes .

P.S.

,

••

,

••••••••

1

i

22

20

I

i

I

I
• • • • • • " 0 '"

2D
19

I
1
I

P.S..

Repóter .
Serventes . . . .
c)

I

1

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

26
22
20

Aros
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DECRETO NI;J 46.693 AGÔSTO DE H/59

DE

DO PODER ExECUTIVO

le

DE

Altera a redação do Decreto número 46 .131, de 3 de junho de 1959.

o Presidente da República: usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O § 59 do art. 6c.> do Decreto
!lI? 46.131, de 3 de junho de 1959, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 5(1 Quando a proposta tiver
fundamento no item I. alínea a,
do art. 29 dêste decreto, será submetida à decisão do Presidente
da República, por intermédio do
Ministro de Est1ado competente".
Art. 21;1 Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de agôsto de
1~59; 1389 da Independência e 719 da
República.

inciso II do art.

3~

destina a aplicar na amplíacão e pavimentação de pistas, pátios, conservaçâo de estacá- de passageiros e
obras de acesso do: aeroportos de diversos Estados, com a classíficacáo.
seguinte:
4.12, ...:- Ministério da Aeronáutica
Verba 4.0.0r(} - Investimentos'
Oonsignação 4.1.CO - Obras
,Subconsignação:
4.1.03 - Pj:osseguimento e conclusão de obras
7) Diretamente em convênio com
o DNER ou outro órgão do Govêrno
Federal ou colaboração com o Estado,
a ampliação e pavimentação de pistas,
pátios, construção de estação de passageiros e obras de -acesso dos seguiutes aeroportos:
CrS

Aracaju

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Falcão.
Jorge do Paço Mattoso Maia.
Henrique Lott.
S. Paes de Almeida.
Ernani Amaral Peixoto.
Mario MeneghettL
Clovis Salgado.
Fernando Nôbreqa:
Francisco ele 11-1ello .
Mario Pinotti.

do Decreto nú ..

mero 45.363, de 29-1-59, a quantia ele
Cr$ 175.000.000,00 (cento e setenta e
cinco milhões de cruzeiros) que se

.

Anápolís

.

Bagé
Belém
,
Campina Grande
Campos
Carolina
Fortaleza
J Dão Pessoa
Goiânia

.
.
.
.
.
.
.
.

Maríngá

.

Parnaíba
Pelotas '
Recife
Teresina
Uberaba
Uberlãndia

.
.
.
.
.
.

;

5.000,()OD,OO
5.0{)[).(l.DO,C'J
5. Ü(){). GDO,Oe
10.OOO.{J{Y{t,oa

5. Ú'UO . O{}f},nO
5.úOO.üOO,CO
10. OGO. {)OO,() O
20.<JOü.(}O.J:I,OO
10. OOB .OOO.Ci8
15.000. C{)H;(){i.
lO.OOO.ÜOO,(:{)
15. OO-{) .()'(}O,'Ü0
10.0,00. nC-O,O{)
10.000.000,{)(1

20.000.0no,oo
10.000.000,00
10.000.000,t<)
175.000.000,1):)

DECRETO N° 46.694 AGÔSTO DE

DE

19

DE

1959 '

Autoriza liberação de créditos contidos no Plano de Economia do Ministério da Aeronáutica.

o Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso I da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a liberação
no Plano de Economia do Ministério
da Aeronáutica, com fundamento no

Art. 2° O Ministério da Fél,zenr1a
promoverá as providências necessárias à liberação das parcelas a que se
refere o artigo anterior.
.
Art. 3Q ltste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1'1 de agôsto de
, 1959; 138t? da Independência e 71(1 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Mello
S. Paes de Almeida.

ATOS

no

PODER· ~XECUTIVO

DECRETO NO? 46.695 - DE 19
DE AGOSTO DE 1959

ao

poder Juãicário - Supremo Tribunal Federal - o crédito
especial de Cr$ 7.736.400,00 (sete
milhões, setecentos e trinta e seis
mil e quatrocentos cruzeiros), para .
o fi In que especifica.

4 bTe

o

Presidente da República, usan-

5.0 da autorízacâo contida no artigo

de

:Jrimeü'o da Léi nl? 3.582, de 10
iulho de 1959, após a audiência do
I'ribunal de contas, nos têrmos do
artígo 93- do Regulamento Geral de
~ontabmdade. decreta:

aberto ao
?Od81' Judiciário Supremo Trirunat Federal - o crédito especial de
JrS 7.736.400,00 (sete milhões, sete.entos e trinta e seis 'mil e quatro-:
entes cruzeiros) , para atender ao paramento, no exercício corrente, a
)tu:ti~' de 19 de janeiro, das despe.as decorrentes do abono provisório
e 30% (Trinta por cento), concelidos aos servidores do mesmo 'I'rinmal, de acôrdo com a decisão prosrída pelo Tribunal Pleno, em ses;áo dê 29 de janeiro de 19õ9.
Rio de Janeiro, em 19. de agôsto
íe 1959; 1381? da Indepéndêncie e
'19 da República.
ARTIGO úNICO

Fica

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Armando

Falcão

S. Paes

de

DECRETO N9 46.&96
AGÔSTO DE 1959

Almeida

DE

20..DE

"ransjere, sem aumento de despesa,
junção de uma para outra Tabela
Numérica Especial de Extranumerôrios-menealistas do Ministério da
Guerra, que menciona.

o

Presidente da República, usando

la atribuição que lhe confere o ar-

igo 87, item I, da constituição, dereia:
Art. 19 Fica transferida," com o
espectívo ocupante, Emygdio da Sil··

339

va, uma função de referência 20, excedente, da Série Funcional de Cabineiro, da Tabela Numérica Especial
de Extranumerários-mensalistas da
Administração do Edifício da Guerra,
para idêntica tabelado Gabinete do'
Ministro, ambas do Ministério da
Guerra, conservando SêU caráter de
excedente.
Art. 29 :Êste Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação.
Art. 31? Revogam-se as dísposíções
em contrário.
"
Rio de Janeiro, em 20 de agôsto de
1959, 138 9 da Independência e 71 0 da
República .
JUSCELINO

KUllITSCHEK.

Henrique Lott.

DECRETO NQ 46.
DE

AGÔSTO

6~'7

DE

DE

20

1959

Tramsjere, sem aumento de tierpecn,
junção de uma para outra Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas do 1VlinislÚio tia

Guerra, que menciona.
O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. lI? Fica transferida, com o
respectivo ocupante.. José Pedro da
Silva, uma' função de referência 20,·
da série funcional de Servente, da
Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas do Estabeíe'cimento de Material de Intendência
da 7~ (Sétima) Região Militar (EMI7), para idêntica tabela da Diretoria
do Serviço Militar (DSM) , ambas do
Ministério da Guerra.
'Art. 29 :Êste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 31? Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, em 20. de agôsto de
1959; 138 D da Independência. e 719 da
República.
JUSCELINO

K-irBI'rSCHEK.

.I-I enrique t.ou:

340

ATOS

DECRETO NQ 46.698
AGÔSTO DE

DE

DO PODER EXECU'l'IVO

20

DE

1959

I

Transfere, sem aumento âe despesa,
função da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
da Escola Preparatória de Fortaleza, para iâéntica Tabela do Hospital Central do Exército, amoas do
]vlinisté1"io da Guerra,

o Presidente da República, US~LndO
dá atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da oonstítuícao, deereta:
Art. I\"' Fica transferida, com o resnectívo ocupante, Francisco de Assis
Pereira, uma função de Servente, referência 18, excedente, da
T'aIJe!a
Numérica Especial de Extraunmel'ário-mensalista da Escola Preparatória de Fortaleza, para idêntica tabela do Hospital Centrai do Exército,
também em caráter excedente, -imbas
do Ministérto da Guerra.
.
Art. 2'? 1tste decreto entrará em
vizor na data de sua puoücacão ,
Art. 3'? Revogam-se as dísposrçoes
em contrário.
Rio de Janeiro,
20 de agôsto de
1959; 138(l da Independência c 7F)
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Henrique Lott.

.dECRETO NQ 46.698-A
AGÓSTO DE

tenta ê oito cruzeiros e cinCiUerlt~ C;:"-'1~
tavos: que o tvIinistro da .F'azcr..c!n.
fará ao Institu [O de ApOS2rl L:1dorii? (~
Pensões dos M.8.ritimos meàbnte requisição do Ministro do Traball.o.
Art. 2° Os recursos a que 8.1l~Ô2 o
~rtigo anterior destinam-se ao pagamento dos beneficios
COl~lDUkól'i(l3
atrasados, devidos pelo l"(;ferido Irlstituto aos seus segurados e pcus~Gd~:i·

DE

20

DE

1959

~J.:clui das restrições do Decreto nú-

mero 45.363, de 29-1-59, as antecipações de recursos que menciona.

o Presidente da República, usando
J.a z.trínutcão que lhe confere o artí~o b'l, n~ I da Constituição Federal e,
cendo 13m vista o disposto no § único
do artigo 99 do Decreto n? 45.363, de
29 de janeiro do corrente ano e as razões apresentadas pelo Senhol' Ministro do 'I'rabalho na Exposição de M()~
tívos nO 1.359, de 17 do corrente, decreta:
Art. 1Q Ficam excluídas das restríções do parágrafo único do art. 9Çl do
Decreto r. 0 45.363, de 29 de janeiro do
corrente ano, as antecipações de recursos, até o limite de C.~·G
5S .133.083,50
(cinqüenta e SEi:, míIhões, cento e oitenta e três. mil, oio •••••• ,

••

t2.s.

Art. 3° :tJ:.ste Decreto entrará em vlgor na data de sua puohcaçâo revogadas as disposições em contrário"
Rí.o de Janeiro, em 20 ele 8"gD31,O tb
1950.: 1389 da Independência e 71(~ d&
República.
JUSCELiNO

Km~'::-l'SCERh

S. Paes de -A lmeiâa
FeTnando "Nfibregc;

DECRETO' N'? 46.699 - DE 21
AGÔSTO DE 1959

DE

Concede autorização para o funcionamento de curso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. item I. da Constituição, ,8 nos
têrmos do art.
23 do Decreto-lei
n 9 421. de 11 de maio de 1938 decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para o funcionamento do curso
de bacharelado da Faculdade de Direito do Sul de Minas, mantida pela
Associação de Cultura e Arte do ~i.li

de Minas Ltda . e situada em Pouso
Alegre, no Estado de Minas Gel'3.is.
Rio de Janeiro, 21 de aaõsto de
1959; 138Q da Independência e 71'? da
República.
'JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clóvis Sataaâo,

DECRETO N,O 46.7úO AGÔSTO DE

DE

21

DE

1959

Concede li Companhia Bu·rroughs do
Brasil, Inc. auiorizacão para continuar a funcionar na República.

O Presidente da República, usando
da atribuicá.. 0 que lhe confere
art.i20 87, inciso r, da Constituição, e nos

°

ATaS

DO PODER EXECUTIVO
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têrrnos do Decreto-lei ':1.' 2.627, de
26 de setembro de HJ40, decreta:
Artigo único. E' concedida ?- Comnanhía Burr oughs do Brasil, Inc.,

das, com os rescectívos símbolos, que
integrarão a lotação. da Diretoria do
Ensino Secundário:

sede Et'U Detroit, Condado de
wayne, Estado de Michi~an, Estados
trnídos da América, autorizada a funcionar na República pelos Decretos
ns. 18.745, de 14 .de maio de 1~29;
32.386, de 6 de março de 1953; 35. ;,:28,
de 18 de março de 19$4 e 40.9.40, _de
14 de fevereiro de 1957, autorização
para continuar a funcional' CO!? o canital destinado às suas operaçoes comerciais no Brasil, elevado de ..... "..
Cr$ 33 .1OG. 000,00 (trinta e três rrnIhões e cem mil cruzeiros) pal:a ..: ....
c-s 150. {){)O. OOO,CO (cento e cinqüenta
'milhões de cruzeiros), por mero de
refôrço econômico, 'proveniente . da
transferência de contas' diversas, num
total de Cr$ 116.9ÜD.OOD,OO (cento .e
dezesseís milhões e novecen~os mil
.cruzeiros), e com a prorrogacao, por
mais 30 (trinta) anos, do prazo : de
sua' existência jurídica, a partir de
11 de fevereiro de 1959, consoante resoluções tomadas e aprovadas ~m re?-niões de acionistas e da Dll'etorl~,
l'êalizadas a 27 de janeiro e 11) de abrrl
de 1959, mediante as cláusulas que
acomnanham o precitado Decreto numero' 32.386, de 6 de março de 1953,
assinadas pelo Ministro de, Es~ado dos
Negócios do Trabalho, rndústrta e C.omércio, obrigando-se a. mesma SOC1~
dsde a cumprir integralmente as .Ieís
e rezularnentos em vigor , ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente. autorização.

SímbOLo FG-I
37 - Jnsuctor Seccional - Uma
pàra cada lima das seguintes Inspetorias Seccionais: M::máus, Belém.
São Luís, Teresina, Fortaleza,
Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, Niterói, :Jam ~
pos, Rio de Janeiro, São Paulo, Bauru, Campinas, lt::wetininga, Riheíráo
Prêto, São Carlos, Taubaté, São ,;osé
do Rio Prêto, Curitiba, Londrina, Florianópolis, Pôrto Alegre, Passo Pun..
do, Pelotas, Santa Maria, B210 Horizonte, Juiz ele Fora, Guaxupá, Três
Oorações, Uberaba, Goiánia e Cuiabá.

com

Rio de Janeiro, 21 de agósto de
J959; 1.38.° da Indep.endência e 71.~ da

Rspública.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Símbolo FG-3

Inspetor Itinerante .: Jmet
para cada uma das seguintes Inspetorias Seccionais: Manáus, Belém, ~ão
Luís, Teresina, Natal, João Pessoa,
Maceió, Aracaju, Vitória, Campos,
Itapetininga, Ribeirão Prêto, Sio
Carlos, Taubaté, São
José do Rio
Prêto, Londrina, Florianópolis, Passo
Fundo, Pelotas, Sant(3, Maria, Gllrtxupé, Três Corações, Uberaba e ':::uia~
24 -

bá.

22 - Inspetor Itinerante - 2 oara
cada uma das seguintes Inspetorias
secciomiis: Fortaleza, Recife, 9a,1vador, Niterói, Bauru, Campinas, Curitiba, Pôrto Alegre, Belo Horizonte,
Juiz de Fora e Goiânia.
3 - Inspetor Itinerante da rnspetorra Seccional do Rio de Janeiro.
4 - Inspetor Itinerante da Inspetoria Seccional de São Paulo.

Fernando Nóbrega.

Símbolo FG-4

34 -

DECRETO Nº 46.701,
AGÔSTO DE 1959

DE

21

DE

Inclui tuncôes gratificadas no Ministério da Educação e Cultura e
dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe co~fe.re_ o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:

Art. 1Çl Ficam incluídas, no Ministório da Educação e Cultura, as funções gratificadas abaixo discrimina-

Inspetor Assistente -

UmP3.
para cada uma das seguintes Inspetorias Seccionais: Manaus, .Belém,
Sáo Luis, Teresina, Fortaleza, Natal,
João Pessoa, Recife, Maceió, .AraeaJu, S'alvador, Vitória, Niterói, Campos, Bauru, Campinas, Itapetínínga,
Ribeirâo Prêto, São Carlos, Taubaté,
São José do Rio Prêto, Curitiba, Londrina, Florianópolis, Pôrto Alegre,
Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria,
Juiz de Fora, Guaxupé, Três Corações, Uberaba.. Goiânía e Cuiabá.
6 - Inspetor Assistente - 2 ~ai'a
cada uma das seguintes Inspetortas
Seccionais: São paulo, Belo Horizonte
e do Rio de Janeiro,

ATOS
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PODl:a

Art. 2~ As funções de Inspetor Seccional Inspetor Assístente e Inspetor
l.:tinerànte serão prrvatívas de ocupantes das funções de Inspetor de Ensino Secundário.
Art; 39 A despesa resultante da
execução dêste decreto correrá PI)l'
conta da dotação orçamentária própria.
Art." 4° ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Ja-neiro, em 2,1 de agôsto de
1959. 1389 da Independência.e 719 da
República.
.
JUSCELINO

KUBITSCH~I<.

Clovis Salgaào.

DECRE-TO NQ 46.702
DE AGÔSTO DE

DE 21

lSS9

Abre, ao Poder Judiciário Tribunal de, Justiça do Distrito Federal,
o crédito especial de Cr$
.
14.697.720,Q-v para o fim que es-

pectttca,

o Presidente da República, usando
,da autcrízacão contida no art. 49 da
Lei n? 3.587. de 18 de julho de 1959,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrrnos do art. 93 do Regt.<;amenta Geral de Contabilidade PÚblica, decreta:
Art , 19 Fica aberto ao Poder .ru ~
dicíárro Tribunal de Justiça do
Distrito Federul - o crédito especial
de Cr$ 14.697. no,00 (quatorze nalhões, seiscentos e noventa e sete mil,
setecentos e vinte cruzeiros), para
atender, no corrente exercício, às despesas com ;J pagamento do abono
. p:-ovisól'io concedido por aquela LeI
nv 3.587 aos servidores da Secretaria
e Serviços Auxiliares do mesmo Trtbunal, na forma da Lei nv 3.531, de
19 de janeiro de 1959.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vig'or na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Rio de Janeiro. em 21 de ;lgôsto
de 1959: 1389 da Independência e
710 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEE:.

Armando Falcão.
Sebastião Paes de

Almeida.

EXl"l:CD'TIVO

DECRETO N9 46.7<)3 AGÔSTO DE 1959

nE

24

DE

ao

Abre
Poder Jiuiiciàric - Tribunal
Federal de Recursos - o crédito especial de c-s 862.467.578,70 (trezenio: e sessenta e dois milhões,
quatrocentos e sessenta e sete mil
quitüientos e uenia e . oito cruzei1"08 e setenta centavos), para o fim

que especitica ,

o . Presidente da Hepública.
da. autorízaçâo contida na Lei
ro 3: 591, de 22 de julho de
tendo ouvido o Ministro de
dos . Negócios da Fazenda, e

usando
núme1959. e

Estado
o Tribunal de oontas, nos têrmos do artigo D3, do Regulamento Geral
de
contabilidade pública, decreta:
Art , 19 E' aberto ao Poder Judiciário - Tl'ibunal Feclel'al de Recurso" - o crédito especial de Cr$ ."
36? .467 ,578,'lO (trezentos e sessenta e
dois milhões quatrocentos e sessenta
~ sete mil quinhentos e setenta e oito
cruzeiros e setenta centavos), para
atender ao pagamento de sentenças
judiciárias proferidas contra a União.
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39- Revogam-se as disposi-ções
em contrário.
/
RIO de Janeiro, em 24 de agôsto de
1959; 138\? da Independência e 719 da
República.
JUSCE!.INO KUBITSCHEK

'Armando Fulciio
S.

Paes' de

Almeida

DECRETO N9 4ô. 7M AGÔSTO DE 1959

DE

24

DE

Autoriza o Seruico do Patrimônio da
União a aceito:r a âoacão de imóveis que jaz ao MinistÚio da Guerra a Municipalidade de Santa Cruz
do Sul, no Estado do Rio Grande
do Sul.

o Pre.sidente da Rep'.Íblica. usando
das atribuições que lhe confere o item.
I do artigo 37, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica o servíco do Patrimônio da União autorizado a aceitar
.a doação que faz a Lei Municipal
nv 63A, de 14 de novembro elo ano

ATOS
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-de 1958. da Cidade' de santa Cruz do
sul, no Estado do Rio Grande do
Sul, dos três imóveis, localizados en-

tre as ruas Galvão Costa, Carlos
Tl'ein Filho, Assis Brasil e !ivenida.
Independência, na Parte Norte da Cids.de acima citada e junto ao Par~
.qu; da Festa Nacional do Fumo e que
assim se discrimina:
a) Area A: Com a forma de um
pentágono irregular c com a área de
11.215° metros quadrados, limitando-se
ao Ncrte com uma rua projetada, por
um segmento reto, medindo 95,(}{} me-

tros e com a Avenida Independência
num segmento reto que- mede 41,00

metros' ao Sul com a rua Santo Antônio p'or um segmento medindo.Lãã.Oü
metros; ao Leste com a rua Assis
. Brasil por segmento reto medindo
'\)4,00 metros e a Oeste com ::. Rua
carlos Treín Filho. por um segmento
'reto, medindo 95,00 metros;
b) Area B: Com a forma de um qua'drilátero com 4.307 metros quadra'dcs e limitando-se ao Norte com a
rua santo Antônio, por um segmen'to- reto, medindo 59,00 metros; ao
Sul com a rua Galvão Costa, por um
segmento reto medindo também 59,qO
'metros: a Leste com a rua ASSIS
B)'usil, por um segmento reto medindo 73,00 metros; a Oeste por um terreno da doadora, medindo em linha
l'et~ 7~,CO metros;
c) Area C: Com' a forma de um
tT'2.P8Zio com a área de 1.942 metros
cuadrados, limitando-se ao
Norte,
cem a rua Santo Antônio, por uma
reta medindo 7{}.OO metros; ao Sul,
com terras da doadora por uma linha
oblíqua, medindo 72,57 metros; a
Oeste Dela Rua Carlos Trein Filho.
Dor urna reta medindo 18,20 metros;
~ Leste pela fraçâo de terras de proJ1riedade da doadora, por um segmen1;0 medindo 37,30 metros;
''2 tudo mais de acôrdo com .o que
consta no processo nl? 3 . 187-59-Gab ,

343

DECRETO W' 46,705 DE AGÔSTO DE

DE

24

1959

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação de iméoe:
que jaz pa1'ticular ao Ministério ãa.
Guerra,

O Presidente da República, usando
das atríbuícôes que lhe contere o
item I do -art. 87, da Constituição
Federal, decreta:
Art. 1l? Fica o Serviço (] o Patrimônío da União autorizado a aceí-:
tal' a doação que faz a Senhora Dona
Lucinda Gonçalves de Oliveira, de
um terreno situado à Avenida Sete
de Setembro, no Balneário Dbatuba,
no Município de São Francisco do
Sul, no Estado de Santa Catarina,
com uma área de 6.992,93 metros
quadrados que se limita ao Nort~ com
uma rua Projetada, num comprimento de 141,60 metros; a Leste com a
Avenida Sete de Setembro, num comprimento de 57,60 metros; ao Sul c0I?terrenos da doadora, num comprimenta de 103,50 metros e a Oeste
com terrenos de Luiza Machado nura
comprimento de 73,28 metros e tudo
mais conforme o que consta !la pro-cesso n? 25. 656j57-Gab MG,
Art. 2l? O imóvel cuja aceítacão
de doação está sendo autorizada des,
tina-se ao Ministério da Guerra para
construção de casas para oficiais.
Art. 3l? 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, :evogadas as disposições em contrárto .
Rio de Janeiro, 24 de agôsto de
1959; -1389 da Independência e 119 da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lott .
S. Paes de Almeida.

M G,

Art. 2l? O imóvel, cuja aceítacão
da doacão está- sendo autortzaca, destina-secao Ministério da Guerra ..
Art. 31,1 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 24 de agôsto de
1959; 1389 da Independência e 7ll? da

República,

JUSCELINO KUBITSCHEK

Henrique Lott
S. Paes de Almeida

DECRETO N<:l 46.'706 DE AGÔSTO DE 1959

DE 24

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de um,
terren'o, na Cidade de Lins, no Es.taão de São Paulo, que jaz ao i1iznietério da Guerra, a Municip.aliâaâe daquela Cuiasie paulista,

O Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição F~das

344
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deral e, tendo em vista o Decretolei n9 9.760, de 5 de setembro do ano
de 1946, decreta:
Art. lI? Fica
Serviço do Patrimônio da União, autorizado a aceitar a doação que faz a Prefeitura da
Cidade de Lins, no Estado de Sâo
Paulo, de acôrdo com a Lei Municipal nO 601, de 9 de setembro do
ano próximo passado, de um terreno
com a área de 105.391,10 metros quadrados, situada nos altos da Vila Olélia, naquela Cidade Paulista para a
construção do Quartel do 49 Batalhão de Cacadores e. tudo, de acôrdo
com os elementos que constam no
processo protocolado no Ministério da
Guerra sob o n 9 24. D62-53-G:.:t\J. MG.
Art. 2':> O imóvel em apreço destina-se ao Ministério da Guerra e
2:j. Regiã.o Militar.

°

Art. 39 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revog adas as disposições e111
cc;; trário .
R-io de Janeiro, 24 de agôsto de
1959; 138'? da Independência e 719 da
Hepúblic3"
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

I-1enrique

Lott.

S: Paes de Almeida.
DEC~~ETO N0

4S. 707
AG6sl'O DE 1959

DE

24

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
Unuio a irtmsferir para a [uristii-

cão do Ministério da Guerra o imóvel que llJ,enciona, situiuio em Ca(-$.'[)(wa, Estado do Rio Grande do

Sd.

o Presidente da República, usando
dr.s atríhuíções que lhe confere o
21't. 87, inciso I, da Constituição Federal e, tendo em vista o disposto no
Decreto-lei n9 9.7&;), de 5 de setembro
do ano de 1946. decreta:
f':..:t. 1Q Fim, o Serviço do Patrímón.o da União, autorizado a transferir
para 8, jurisdição. do Ministério da
Gue~'l'a)
o terreno que se encontra
sob a sua guarda, denominado Campo da Nação, com 245.880,11 metros
quadrados, situado na Cidade de 02.capava, no Estado do Rio Grande do
Sul e tudo mais de acôrdo com 0S
elementos constantes do processo

protocolado no r..''i:i~:j_s~él'~,o co. Guerra,
sob o nv 29.S01-57-Gab. MG.
Art. 29 O imóvel em aprêco, destí-

na-se ao Ministério da Guerra e
R-egião Militar.

3~

Art. 3Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publ.cacãc,
revogadas as disposições em con trário.
Rio de Janeiro, 24 de
agôsto de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO 'KUBITSCHEK

HenT?,que Lott
S. Paes de Almeida

DECRETO NQ 46. ?OH
AGÔSTO

[)E

m: 24

DE

19[;9

Ptürimôtuo da União, a,
aceitar a doação de terreno, na Ci-

Autoriza o

dade de Santiago, no Estado do,
Rio Grande do Sul que jaz pcrticular ao Ministério· da Guerra :
I

o

Presidente da República, US3,:~d()
das atribuições Que lhe contere o
art. 87, inciso I, ela Ccnstituicão Federal . e, tendo em vista o Decretolei nv 9.760, de 5 de setembro do
ano de 1946, decreta:
Art. l Q Fica o Patrimônio da Un:8,D
autorizado a aceitar "1 doação que
faz, ao Ministério da Gu-erra, o casal
Carlos Gerckens e .sUvb Monte~w

Gerckens de um terreno de sua

p1'O--

príedade, situado na Cidade d..8 S,:,.:"",tiago, no Estado do Ri.'} GrE!"'.de d,;.
Sul, com uma área d~ 359,58 metros
quadrados, limitando-se :::'0 norte cem
propriedades de Bonifácio Labrca, por
uma linha reta, medindo 3.40 metros:
ao sul com o Depósito de 8ub.sistê'-!'~i8~
e com terrenos d-e Al~:,'.ra V?Je, p''Jr
uma linha reta, medindo 22.70 metro

e

2

metros, respectivamente: a

le,',U',

com terrenos de Romeu Alves, 9','['
uma linha reta, medindo 25.60 Q·['t:'·:',·.;
a oeste com a linha da E,t:-atia d3
1"S-1'1'o de Santiago a S§.a Luiz Gcnzaga, por uma .linha reta medmrlo
33,40 metros; e tudo o \lIÚ::; de HCÔl"~
do com
que corista no processo
protocolado no Minístérío (b. Guerra

°

sob o n? 24.686-58-Gz.b. MG.

Art. 2~ O imóvel er» aprêço, dcoJ:i.-

na-se ao Ministério 'da Guerra e
RegiãJ Militar.

3-~,
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Art. 3" O presente Decreto .entrará
em vigor 11'3" data.. . de sua publícacáo,
r-evog2-c1as as disposições em contra-

rio.

DECRKro N.9 4:6,no

.-

DS ~5 !lE

ACÔSTO DE 18~.g

Autorize: despesas exceâenies .

ruo

de Janeiro, 24 de agôsto de
195D; 1380 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KU:aITSCl-IEI{

I1enrtque LoU
S. Paes de Almeida

DEGR,ETO

N.9

4'6.709 -

AGÔSTO DE

DE

25

DE

1959

Autorize: liberação de crédito contido
no plano de Economía destinado a
Fnndação Santos Dumont
Paulo.

São

'o Presidente da República, usando da atribuição que. lhe confere o
art. 87, inciso I. da Constituição, deereta:
Art. 1.9 . Fica autorizada a liberacão no plano de Economia do Ministério da . Aeronáutica, com fundamento no inciso Ir d'o art 3.9 do
Decreto nY /~5 .363, de 29-1-1939, da

o Presidente da República, usando
da atríbuícâo que lhe dá o art , '87,
item I, da Constdtuicão decreta;
Art. 1.". Fica o MiYllS teri o das Relações Exteriores autortzado, desde 31
de março do ano em curso, a efetuar
despesas excedentes, com base no ~
1.9 do art 48 do Código de Contabilidade da União, até o limite de
Ol'S 15, C()(}. ooD,OO (quinze mtlhões de
cruzeiros) à conta da subconsignaçâo
1.6.04 do orçamento em vigor, a qual
fica, assim, excluída das restrições 2que se refere o parágrafo único do
art. 9. 9 do Decrete n.'? 45.363, de 29
de janeiro' de 1959,
Art. 2.°. O Ministério (1::1. F2.zencL1
fica autorizado a conceder, ao das
Relações Exter!o:res, suprimentos dê
recursos para atender às despesas
acima indicadas.
Rio de Janeiro, em 25 de agôsto
de 1959; 1389 da Independéncia e ~; l SI
da República.
.

parcela de Cl'fi 5. CO O.O(}Q,DO (cinco roiIhões de cruzeiros) que se destina à
F ..i ndaçâo Bantos Dumont
São
Paulo, com a classificação seguinte:

Jrrsczr.. no

KUBI1'SCHEZ.

s. paes âe

Almeida.

Armaruio Falcão.

4.12 Minist6rio da Aeronáutica,
Verba 3, {). 00 Desenvolvimento Eca-'
nôrníc o e S ocíai. Oónsignaçâo 3. 1. OG
-- Serviços ern Regime Especial de
Financiamento.

Subconsignaçáo :

DE AGÔSTO DE

DE

25

1959

A uioriza

3 , 1. J 7 Acôrdos
1) Fundação Santos Duroont
Sáo P~uio, Cr$ 5, OOG. OúD,OO.

-

Art. 2.0 , O Mímstérío da F~"zenda
prcmcver j as previdências necessárias
à liberação da parcela a que se refere o artigo anterior,
Art., 3,9. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revaga.cbs as disposições em contrário.
f,j~ de Janeiro, em 25 de agôsto
de lS59: 138,9 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO

DECRETO N. o 46,711

KUBITSC1-IEK.

Francisco de Melo.
S, Paes de Almeida.

estrangeiro a adquirir, em
regime de ocupação, o' terreno âe
acrescido de marmna. que menciona, situado no Eslado de Sá/)
Paulo.

O Presidente da R.epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no artigo 205 do Decrcto-Iei u. '} :).150, de
5 de setembro de 19';5. decreta:

Fica Adam Peter
de naclonalídade norteamericana, autorizado a adquirir, em
regírne de OCllp"'-Ç30, o terreno de
acrescido de marinha, situado na
Avenida Newton Prado TI, C} 363 no
murucípio de São \Tic~nte. no F;S~3do
de' São Paulo, conforme processo proArtigo único.

'I'almadge,

b'M

lOCOl~dO

I

l-,:j!l~st(~rio

AT'Js

DO PO;)"ER

F~:~cnda.

no
da
so b o n.v 2n.é9~{, de 1953.
Rio de J3,nei~'oJ em 25 de agôsto de
1.S'.'i9; )1;13" da Independência ê 71.'?
Gh Rcp:JbUca .
.JUSCELINO

KUBITSCliEK

S. Paes de Almeida

DECRETO NI) 46.712 AGÔSTO DE 1959

'DE

25

DE

Autoriza o, Seruicc do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Municipio de Pato Branco, no Estado
do Paraná.

O Presidente da República, usanda atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Oonstituíção Federal, e de acôrdo com os arts. 1.165
e 1.180, do Código Civil; decreta:
. Art. 1° Fica o Serviço do Património da União autorizado a aceitar a doação que o Município de Pato
I';l'a~lGo, no Estado do Paraná, quer
fazer à União Federal, de um t.errena com a área de 710m2 (setecentos e dez metros quadrados), situa<lo na Rua 19 de Maio, naquele Município, tudo de acôrdo com os elernentos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda
sob o n° 64.984, de 1959.
Art. 2? Destina-se o terreno a que
S2 refere o artigo anterior à construcâo de prédio para a Agência Postal-Telegráfica local.
"Rio de Janeiro, em 25 de agôsto
dI: 1959; 1389 da Independência e 710 .
da República.
do

JUSCELINO

KUEITSCHBK.

S. Paes de Almeida.
Ernani do Amaral Peixoto.
DECRETO N9 46.713
AGÔSTO DE

DE 25 DE

1959

Autoriza o funcionamento dos Cursos
de Pedagogia e de Didática da Faculdade de Filosofia da Universídade
do Rio Grande do Norte.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

E X'::Cü'II'l o

DECEE'Tü N0 b,C.7'14 P.GÔS1'O DE

DE

25

DE

1959

Concede reconhecimento a cursos de
escola de ensino industrial.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
37, item I, da _ Constituição e nos
térmos do art. 59 da Dei Orgânica
do Ensino Industrial, decreta:
Art. P E' concedido reconhecimento ao Curso Técnico da Escola
de Engenharia de Juiz de Fora. no
Estado de Minas Gerais.
Art. 21' O reconhecimento concedido pelo presente decreto é limitado
aos CUl'lSOS técnicos de construção de
máquinas e motores, ele eletrotécníca,
de edificações 'e de pontes c estradas.
Art. 3~ zste decreto entrará em
vigor na data de sua publícação.
Rio de Janeiro, 25 de - agôsto de
1959: 138 Q da Independência e 71 ~
da República.
JUSCELINO

KuBITSCHEK

ClÓViS Salgado.

DECRETO NQ 46.715
. AGÓSTO DE

DE

2[) DE_

1959

Concede reconhecimento à Escola Industrial Pio XII, de Areia, Estado
da Paraiba .

o Presidente da R~pública. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 59 da Lei Orgânica do Ensino Industrial, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento à Escola Industrial Pio XII, situada na cidade de Areia, Est~do da Paraíba.
Art. 2° O reconhecimento concedido pelo presente decreto é limitado
ao curso básico de Corte e Costura.
Art. 39 i1;ste decreto retroagíra aI'·'
doe dezembro de 1958.
Hió de Janeiro, 25 de agôsto de
19St}; 1389 da Independência e 71Q da
rtepC~blica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
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DECRETO N° 16. '716 AGÓSTO

DE

DE

25

DE

1959'

Extingue o Comissaruulo 'Permanente de Exposições âe Feiras no Exterior e dá outras providências.

o Presidente da República, usand» da atribuição que lhe confere o
.art. 87, n? I, da Ccnatâtuíçáo, e

Considerando

que

foram

concluí-

.das as tarefas relativas à represent.acão do Brasil nos

certames internacíonaís referidos no Decreto núm (,TO 40,826, de 23 de janeiro de
El57, . decreta:
Art. 19 Fica extinto o Comissa.. TiadD Permanente de Exposições e
Feiras no Exterior. a que se referem
-os Decretos ns. 40,826. de 23 de [a7l.Biro de 1957, e 42.320, de 23 de seternbro de 1957"
Art. 2~ A representação do Brasil
'~rr.. exposições. e feiras no exterior,
'cOl~tinuará a ser regulada na forma
ôü disposto no Decreto n Q 24.163,
oe 24 de abril de 1934,
Art. 39 Ao Ministério do Trabalho, Indústria' e Comércio incumbirá
tomar as contas e apreciar os retatórios dos funcionários designados
'para aS funções que compõem o órgão ora extinto, bem como adotar
as providências necessárias à sua extinção, observadas as disposições 'legais . pertinentes.
Art; 4Çl O presente Decreto entraTá em vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de agôsto
-de 1959;' 1389 da Independência e 719
-da República.
JuscELmo KUBITSCHEK.
Armando Falcão.
Fernando' Nóbrega.

DEORETO

NO? 46.717

DE AGÔSTO

-

DE

25

DE 1959

.Aprova alterações introduzidas nos
estatutos, inclusive aumento do capital social da Rio de Janeiro Companhia Nacional de Seguros
Gerais.
O' Presidente

da República usan-

.do da atribuição que lhe confere o
.artigo 87, inciso I, da Oonstítuíçâo,

e nos têrmos do Deceto-lei número
2.003, de 7 de março de 1940, decreta:
.
Art. 10. Ficam aprovadas as alteraçõcs introclu'L::idas nos' Estatutos,'
inclusive aumento do capital social
de crs 6. OGO. OCO,DO <seis, milhões de
cruzeiros)
para ors 18.000.000,00
. (d.~20itO milhões de
cruzeiros) da
Rio de Janeiro - companhia' N'acíonal de Seguros Gerais, com sede
nesta Capital, autorizada a funcionar pelo Decreto nv 11.243, de 6 de
janeiro de 1943, conforme deliberacâo
da Assembleia Geral Extraordiniria
realizada em 8 de junho do corrente
ano,
.
Art. 2<:1 A Sociedade continuará.
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de
1959; 138<:1 da Independência e 71<:1 da
República.

JUSCELINO

KUBI,TSCHEK

Fernando Nóbrega.

DEORETO NO? 46.718 AGÔSTO DE 1959

DE

25

DE

Aprova alterações
introduzidas nos
. Bstatutos, inclusive aumento do capUal social da "A Fortaleza Companhia Naeunuü de Seçuros .
H

o Presidente da Repliblica, usando

da atribuição que lhe confere o artdgo
37, inciso I, da Constituição, e nos

termos do Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alteracões introduzidas nos
Estatutos,
inclusive aumento do capital socia;
de Cr$ 24.000.000,00 (vinte e, quatro
milhões de cruzeiros), para Cr$ ....
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), da "A Fortaleza". ,Companhía Nacional de Seguros, com ~e.~je
nesta Capital, autorizada a íuncionar
pelo Decreto n 9 440, de 20 de novem-o
bro de 1935 conforme
delíberaçêes
das AS5embÍéias Gerais Extr.:l,Oldü~á
rias realizadas em -16 de março e 18
maio do corrente ano.
Art. 2 9 A Sociedade continuará lntegralmente sujeita às leis e ~'cgula
mentes vigentes, ou que venham 1. VI-

de
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gorar, sôbre O objeto da autorrzação
a que alude aquéle Decreto.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto c:. c
1959; 1389 da Independência e 710 da
República.
JUSCEf,INO KUBIT,SCHE!{.

DECRETO NQ 46.719
DE

DE

1959

25

DE AGÔSTO

A.pmva
alterações introduzidas nos
estatutos, inclusive aumento do capital social da JaraguiL - Companhia de Seguros Gerais

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artízo
87, inciso I, da Constituição, e nos

têrmos do Decretc-leí n 9 2.063,
7 de março de 1940, decreta:
Artigo

1~.

Ficam

aprovadas

de

as

alteracões introduzidas nos Estatlltos.
inclusive aumento do capital social
(vinte e quatro
milhões de cruzeiros) para Cr8 ....
32.000.000,00 (trinta e dois milhões de
cruzeiros), da Jaraguá - Companhia
de Seguros Gerais, com séde na Canítal do Estado de São Paulo, autorizada a funcionar pelo .Decreto nO
38.164, de 31 de outubro de 1935,
conforme deliberação da Assembléia
Geral Extraordinária realizada em 7
de abril - do corrente ano.

e nos têrmos do Decreto-lei n,9 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:

Art. lO., Ficam aprovadas 3.S alterações introduzídas nos Estatutos, inclusive aumento do capital social de
Cl'$ 24.0DO.O'8{),OO (vinte e quatro milhões de cruzeiros) para ors ....
;~2. ODO. coo.oo (trinta e' dois milhões
de cruzeiros) , dá Vel'a Cruz -- Companhia Brasileira de seguros, com
sede na Capital do Estado de São
Pau'o, autorizada a funcionar pelo
Decreto n.v 33.170, de. 31 de outubro de 1955, conforme deliberação da
Assembléia - Geral Extraordinária
realizada em 7 de abril do corrente ano.
Art. 2'), A sociedade continuará integralmente sujeita às leis e reg-ulamentos vigentes, ou que venham a
vigora!", sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de
1959; 138Q da Independência- e 719
da República.

dê Cr$ 24.000.000,00

Artigo 29 . A sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regu-

lamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorízaçâo
a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 25 de agõsto de
1959; 138° da Independência e 71° da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

DEClRETO N/?

46.720
195-9

DE

25

DE

AGÔSTO DE

Aprova

alterações

introduzidas

nos

estatutos, inclusive aumento do capital social da Vera Cruz - Companhia Brasileira de Seguros.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c
'artigo 87, inciso I, da Constituição,

KUBITSCHEK

Nóbrega

DECRETO Nº 46.721
AGÔS1'O DE 1959

DE

25

DE

Libera âotacão mcluiâa no Plano de
Economia do Ministério da Ag1'icultura.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
. art

87, número I,

da

Constituícâo-

e de acôrdo com o art. 31?, nv H. (lo
Decreto n? 45.363, de 29 de janeiro
de

Fernando N obreaa

JUSCELINO

Feí"nando

1959, decreta:

Art. 19 E' liberada a dotação abaixo mencionada, incluída no P"lano·
de Econ~mia instituído pelo Decreto
n 9 45.363. de 29 de janeiro de :l9f>::í
e consignada, no Orçamento GenJ l
da União, sob a seguinte' classifi-

cação:
Poder Executivo,
Subanexo 4.13 Ministério da
Agricultura.
13 - Serviço de Economia Rurai,
Desnesas Ordinárias Verba 1. O.OC,
Anexo 4 -

-

custeio.
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Art. 39 Revc~am-se as âjsposições
em 'contrário.
Rio de .Ianeíro, 26 de agósto
de 1959; 138() da Independência e 71':>
<ia República.

oons. 1.5.00
Serviços de TercE.iros.
Subc. 1'.5.14 Outros serviços
ccn tratuaís.
1) S.oCledade Nacional áe Agrícultura, para trabalhos de organização da classe rural - 400.000.
Art. 2'? ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Nleneghetti.

S. Paes de Almeida.

DECR-ETO N':> 46.722. -

DE

25

DE AGÔSTO DE

1959

Fixa a distribuição em. cada Arma e em cada pôsto, das funções gerais dos oticuiis do Exército, a vigorar a partir de 24: de
de agôsto de 1959.
'

O Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere o
arfígo 87, inciso I da Constituição Federal e tendo em vista os parágrafos
1Q e 5Q do artigo 37 da Lei n? 2.657, de 19 de dezembro de 1955, decreta:
Al·t. lI? São os efetivos globais das Armas atualmente em vigor, distribuídos em cada Arma e em cada pôsto pelas funções gerais (QEiMG e
QSG) e pelas funções privativas da seguinte forma:
_--.---------JI--------

POSTOS -

I

I Funções I Funções
gerais I
I QEMG e QSG I Prrvatívas

ARMAS

I

Cavalaria .
Artilharia .
Engenharia

.

:

!

······················1
..................... j

.

44

1

I
I
i

I

I

3'ô

25
340

1-

42

1

I
11

23

31

I

I
152
116
87

9

I

I
I

I

i

I

j

I
······· .. ········1
i
I

!

11i5

41
655

86

59
I

j

Major:
Infantaria
cavalaria .

.

Artilharia .
Engenharia

•

Artilharia .
Engenhari(:l.

I

138

I
i
··

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

--------

Capitão:
Infantaria .
Cavalaria .

I

I

.......... ···········1

Tenente-Coronel:
Infantaria,. •
·
Ca vaIaria.
.
Artilharia .
Engenharia

I

I

Coronel:
Infantaria .

Efetivo
previsto
por Pásto

·

······················1

•••• .. •• . . . . •••• •••• 1

I

356
136

I
202
4

I

.

I

r

····················.·1
I
.
, i

.................... [
J

!i

351
226
289

115

I

J

j

230

126

171
121

I
I
I
I
I

I

I

J

I

I

1

I

584

-I

I

-.233

I
I
I
I
I

I

I

)

I

1.345

2-.345
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I
I Funções I Funções
POSTOS -

I

ARMAS

gerais

IQEMG

e

QSG

I

Efetivo
prevísto
por PÔ'::;W

Privativas

I

I

I

Infantaria .
Cavalaria .

j

li

Primeiro-Tenente:

.::::::::::::::::::'. ::I

Artilharia . .
'Engenharia . .

_.. _. -, .. __

I

585

I

[

220

I

97

1

12

.

J

189

j
i

1

Segündo -Tenente:
Infantaria . . _
Cavalaria . '.
'.. _
Artilharia..
._ _
EngenharIa
.,

\

.lI
.

__
_
_.. _. _
_. _
_

203
90-

I

__
.

1.4B3

I

360

211

134

I

II

Variável
(Lei núi mero 2.391,
1 de 7-1;-55)
I

Art. 29 A vigência do presente decreto é considerada a' partir- de 24
de 0,gêsto de 1959.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de 1959; 1389. da Independência e 71<:> da
República.
JUSCELuro Kr-;m:TSc""t-IEK.

Henrique Lott.

DECRErO N.

'?

46.723 -

DE

26

DE AGÔSTO DE

1959

Aprova alterações introâuziâas ':'Lar. estatutos, inclusive aumento do capital social da Companhia Nacional de Seguros Ipiranga.

o Presidente da República, usando da atribuição 'que lhe confere o artigo 87, íncísc I, da Constituição, e nos termos do Decreto-lei n, Q 2. Ü'63,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alte rações introduzidas nos
Estatutos,
inclusive aumento do capital social de Cr$ 24.000.{)OO,O{) (vinte e quatro
milhôes de cruzeiros) pala Cr$ 36. {){}{). 000,00 (trinta e seis milhões de
cruzeiros), da Companhia Nacional de Seguros Ipiranga, com sede ·113 Capital do Estado de São Paulo, autorizada a funcionar pelo Decreto número 3.65(1. de 26 de janeiro de 1939, conforme deliberação da Assembléia Geral Extracrdínária, realizada em 14 de abril do corrente ano.
Art, 2. '? A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes ou que venham a vigorar, sóbre o objeto da autorizaçâo a que alude aquêle Decreto,
Rio de Janeiro, em 26 de -agôsto de 1959; 138.9 da Independência e
71. l) da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

ATOS

DECRETO N.o 45,724 AGOSTO

DE

DE

23

DO PODER

DE

1959

Concede permissão para que determinados setores da Fábrica de Papel .Santa Terezisüui S. A., estabelecida na cidade de Silo Prwlo,
funcionem aos âominaoe e 11,,/,)8 ferituics civis oii religiosos.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item 1, da Constituição, e nos
têrmcs do art. 7 o. parágrafo 2.° do
. Regu).8,mento aprovado pelo Decreto
n.s 27.048, de 12 de agosto de 1949,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, a Fábrica
de Papel Santa Therezinha S.A., com
sede na Cidade de São Paulo, a runcionar em caráter permanente nos
dorníngcs e nos feriados civis e religiosos, nas
seguintes seções _ de
pasta semi-química, Seção de preparação, Moinhos ns. 1, 2 e 3, Máquinas rabrrcadoras ns. 1, 2 e 3, Rebobinadeiras ns. 1, 3 e 4, Cortadeiras,
Filtro de água, Preparação de cola,
Caldeira, Contra-mestres e Portaria,
observadas' 8,S dísposíçôes legais vigentes de proteção ao trabalho, e
excetuados os serviços de escritório.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio ele Janeiro, 26 de agõsto de
1[;59; 138ÇJ da Independência e 71'? da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega.
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março de 1930, conforme delibeda Assembléia Geral Extracrdirealizada em 4 de março do corano.
Art. 2'? A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização a
que alude aquele Decreto.
10 de
ração
nária
rente

Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
1959; 1339 da Jndependêncía e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nobreç«

DEOP",J!.,"TO N.9 4G.72{j -DE 26 DE
AGÔSTO DE 1&59
Suprime cargo extinto

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conIere o artigo 87, n.v I, da Constituição Federal, e nos têrrnos do artigo 1.9 , alínea b, do Decreto-lei n,v 3.195, de
14 de abril de 1941, decreta:
Art. L°. Fica suprimido 1 cargo de
Tesoureiro Auxiliar padrão CC-7 do
Quadro suplementar do Miriistério da,
Fazenda, vago em. virtude da aposentadoria de Chileno coelho de Alverga, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da Conta
Corrente do Quadro Permanente do
mesmo Ministério.
Art. 2.9 • Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2S de agõsto
de 1959, 1335' da Iridepandéncía e 715)
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO Nº 46.725 -

DE

26

DE AGÔSTO

DE 1959

A.prova alterações tniroâuetãae nos Estatutos da "São Paulo" - Comqianhia Nacional de Seguros de Vida.

o

Presidente da Repúb1icD" usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso r, da Constítuíçâo, e nos têrrnos
do Deeretc-leí n 9 2,063, de 7 de março
de 1910, decreta:
.
Art. 19. Ficam aprovadas as alteracões introduzidas nos Estatutos da
"S-ão Paulo" Companhia Nacional de
f:.eguros de Vida" com sede na Capital
do Estado de São Paulo, autorízada a
runcíonar pelo Decreto nv 14.095, de

S. Paes de Almeida.

DECRETO N<:' 46,727 AqÔSTO DE

DE

26

DE

1959

Retifica o Decreto ns 36.. 291, de 5 de
outubro âe 19M
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição e
tendo em vista o que consta dos processos ns 36.97& e 251. 780-56 decreta:
.
Art. lQ Fica retificado o Decreto
l1<? 36.291, de E de
outubro de 1954;

'021'a o fim de declarar que a inclusão dos servidores José Rama t.ou-
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renco e Maria de Lemos Padrosa na
'l~'a~ei3.

única

de

Extr:mume~'áno

E:{ECDTIVO

Art. 3':> Os empórios a que se retere o art. ~ I.' são destinados, exclusivamente, à venda de gêneros altmentí-

rncnsatísta - Parte Suplementar - do
eles de primeira necessidade, prcíbida
!'.'liniscé;rio da Fazenda é feita na fun(';'0 de Pagador, .l:eferênci::J. 23 c 29,
a renda de bebidas alcoólicas.
i:êspectivamGnte, e D2.0 como constou
P9..r:::grafo único.
Para os efeitos
dêste decreto, entende-se por gênero
do, Ta~ela anexa ao referido decreto.
Art. 2') Ficam criadas, na Tabela i, de primeíra necessidade os de consumo habitual da classe média.
rc~i~l'ida no artigo
anterior,
duas
i"~mçõcs isoladas de Pagador, reterên- _
A~'L, 4° As p~rmissées'para' venda
cía 2S e 29, suprimidas as fL~nç5es de
de produtos serão dadas a titulo precárío, p:xkndo ser cassadas a qualAlmiiial' Administrativo,
referência
ss ocupada por 'José R,ama Lou- quer tempo e a critério do Secl'eLario
Geral do Con801110.
renco e a de Assistente de Administração, rereréncía 29, ocupada por
lSL. tio .Aos que utilizarem as dependências cios mercados e feiras pel'NIarb de Lemos Padrosa.
Art. 30 Este decreto vigorará a parmanerites é vedado expressamente:
1 :- ceder, no todo ou em pane, o
tir de 5 de outubro de 1954, data da
'rig2Dcia do de número 36.29'2, de 5 'espaço que ihe (61' destinado, sublocá-lo, transferi-lo ou permitir a sua
de outubro de 1954.
t~;;i1iza0~io por terceiros;
Art. 4,Ç> F..evogam-se as disposições
em contrário.
J.I - expor fi. venda ou vender produto que não seja de sua produção
Eio de Janeiro, em 26 de agõsto de
própria;
1959, 138Q da Independência e nº da
rn - deixar de cumprir as tabelas
República. '
ele nrecos máximos, baixadas de acôrJUSCELINO KUBITSCHEK.
elo com a tegísracào em vigor, bem
S. Paes de Almeida.
como os regulamentos recéraís. estaduais e municipais aplicáveis ao CGmércío de aumentos.
DECRETO Nº 46.728
D'E 2-5 DE
Art. 6(1 A venda de produtos aliAGÔSTO DE 1959
rnentcíos, beneficiados ou industrtalizanos, somente será permitida, a
Dispõe sõbre
o funcionamento dos
criterio do Secretário Geral do Conempórios cuiministrtuios pelo Conseselho, quando
efetuada diretamente
lho Coordenador do Abastecimento.
pelos próprios benetícíadores ou rabricantes.
o Presidente da República, usando
Art. 7Q E' a seguinte a ordem de
da atribuição que lhe confere o arprioridade para utilização dos empótigo 8'7, nv I, da Constituição, doererios;
ta:
I -- cooperativa de produção.
Art. 10 Os mercados livres de prorI - assocíacões .ruraís.
dutores e as feiras permanentes, adIII
sociedades de economia mismtmstrados pelo Conselho Coordenata,
dor do Abastecimento, têm por rínaIV
grupos de produtores orgalidade:
nizados.
I ~ facilitai' o acesso direto dos
V - produtor individual,
produtores aos consumídores:
Parágrafo único.
Serão também
II - racionalizar os processos de
levados em conta:
distribuição de alimentos;
I ~ volume de produção;
III - assegurar melhores preços
II - espécie produzida;
aos produtores;
III - condições de classificaçâo,
IV -- reduzir os preços de venda
embalagem e transporte; .
ao consumidor e melhorar as condiIV - preços de venda ao consumições de higiene dos gêneros alimendor\
tícios.
V· - grau de orgunizaçào comproArt. 29 AS dependências dos mervada.
cados livres e feiras permanentes somente poderão ser utilizadas por proArt. 8 9 O Conselho Coordenador do
dutores, grupos de produtores organiAbastecimento, dentro de trinta dias'
zados, assocíacões rurais, cooperatia contar da publicação deste, baixavas de produção e sociedades de ecorá as instruções necessárias ao fun110rlÜa mista, assim definidos na 18cionamento dos
mercados e feiras.
gisla.ç~,o própria,
permanentes.
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graus doze minutos sudoeste (6~ 12'
Art 9Q ~.ste decreto entrará em viSW); cinco metros (5m). onze graus
data. de sua publicação, revogor
um minuto sudeste (119 01' SE): ;-Ü~
gadas as disposições em contrárío.
tocentos e sessenta metros (860m).
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de _oitenta
e dois graus sudoeste (82 0
1959; 138~ da Independência e 71Q da -.SW).
F~epú;:)lica .
Parágrafo único. A execução da
JUSCELINO KUBITSClIEX.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
Armando Falcâo.
pelo Decreto n.o 30.230. de 1 de dezembro de 1951, uma vea se verifique
a
existência na jazida, como associaDECRETO N.o 4ô.729 - DE 26 DE
do, de qualquer das substâncias a que
AGÔSTO DE 1959
se refere o art. 87 do citado Regulamento ou de outras substâncias disA.utor~za Iâinérios, Ferros e Metais .tcriminadas pelo Conselho Nacional
mitaâa a pesquisar minerio de
de Pesquisas.
chumbo no município de MacaúArt. 2.0 O título da autorizacão de
bas, Estado da Bahia.
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quaO Presidente da República, usando
trocentos cruzeiros <Cr$ 400.(l{) e seda atribuição que lhe confere o' arrá válido pelo prazo de dois (2) anos
tigo 87, nv I. da Constituição e nos
a partir da data da transcrição no litêrmos do Decreto-lei n Q 1.895, de
vro próprio da Divisão de Fomento
29 de janeiro de 1940 (Oódígo de Mida Produção Mineral do Ministério
nas), decreta:
da Agricultura.
Art. 19 Fica autorizada Minérios,
Art. 30 Revogam-se as díspnsíções
Fenos e Metais Ltda. a pesquisar miem contrário. .
nério de chumbo, em terrenos de proR,io de JaneIro, 26 de agôsto de
. priedade de José Queiroz Matos, na
1959; 1330 da Independência e 719 da
:F'azenda Tiros, distrito de Boquira. município de Macaúbas, Est~do da Bahia, República.
numa área de trinta e nove hectares e
JUSCELINO KUBITSCHE!{
oitenta e nove ares C39"S9 ha) , deliM ária' M euenhetti
mitada por um polígono irregular que
tem um. vértice no final da poligonal,
que aSSIm se define, segundo seus
comprimentos e rumos verdadeiros:
DECRETO Nl? 46.730 - DE 26 DE
quatrocentos e cinqüenta e quatro
AGÔSTO DE 1959
metros e setenta centímetros <454,7()
0
metros) , oito graus noroeste (8
Autoriza a emprêsa de minerarão
~-W) mil metros n.COGm) oitenta e
Fostoriia Olinda S. _A. a pesquisar
dois graus sudoeste (82 0 SW); a partostorita, no município de tçoraçu,
tir dêssevértice, a poligonal envol. Estado de Pernambuco.
vente da área assim se define, por
seus -comprimentos e rumos verdadeio Presidente da República, usando
ros: cento e sessenta e cinco meda atríbuição que lhe confere o artros (16601), oito graus noroeste
tigo 87, n~ I, da Constituição e nos
(80 NW); dois mil e quinhentos metêrrnos do Decreto-lei nl? 1.985, de 29
tros (2. 500m) , oitenta e dois graus
0
de janeiro de 1940 (Código de Minordeste (82 NE); cento e sessenta
nas), decreta:
e cinco metros 065m) , oito graus
sudeste (SO SE); mil quatrocentos e
Art. 19 Fica autorizada a emprêsa
oitenta metros (1 ASOm) , oitenta e
de mineracâo Fosforita Olinda S. A.
dois graus sudoeste (82 0 SW); cento
a pesquisar fosforita, em terrenos de
'e cinco metros (105m) , quarenta
propriedade do Estado de Pernam-·
graus trinta minutos noroeste (40 0
buco, no lugar denominado Engenho
30' NW); sessenta e cinco metros e
Monjope, distrito e munícípto de
trinta. centímetros (65,30m). setenta- e
Igaraçu, Estado de Pernambuco, nuoito graus trinta minutos noroeste
ma área de duzentos e sessenta e
(78' 30' NW); quarenta e cinco medois hectares e sessenta ares (262,Gü
tros (45m) Vinte? nove graus qua0
renta minutos sudoeste (29 40' SW)·
ha) "delimitada por um polígono ircinqüenta e cinco metros (55m) , seis
regular que tem um vértice a cento

na
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e dez metros (110 m) no rumo' mag- mil seiscentos e trinta cruzeiros ...
(Cr$ 2.630,00) e será válido pelo r-azo
nético de vinte e três graus trinta
de dois (2)' anos a partir da data da
minutos sudeste (239 3{!' SE) da contranscrição no livro próprio da Divifluência do riacho Emílio com o rio
utinga e os lados, a partir dêsse são de Fomento da Produção Mínevértice, os seguintes comprimentos e ral do Ministério da Agricultura.
rumos magnéticos: duzentos e cinArt. 39 Revogam-se as disposições
qüenta metros (250 m) , setenta e em contrário. ,
nove graus quarenta minutos sudesRio de Janeiro. 28 de agõsto de
te (79 9 40' SE); quatrocentos metros
1959; Uwo da Independência e 71o da
(400 m) oitenta e nove graus qua045'
República,
renta e cinco minutos sudeste (89
SE); cento e dois metros 002 m) ,
JUSCBLiNO KU~J.T8CHZK
sessenta. e nove graus quinze minuIvl ário 1'/1 eneqhetti
tos nordeste (69 0 15' NE); mil tre-'
zentos e cinqüenta e cinco metros
(1. 355 m) , sessenta e dois graus trinDECRETO NQ 46.731 - DE 26 DE
ta minutos nordeste (62 9 3{)' NE);
AGÔSTO m: 1959
cento e cinqüenta metros 050 m) ,
vinte graus trinta minutos sudeste
(2(}9 3G' SE); setecentos e sessenta
Autoriza Novas Indústrias
ounâa
metros (760 rrn , onze 'graus ouarenS . A. a pesquisar água mineral no
t(), minutos sudeste (11 Q 41)' SE); sem.unicípio de Olinâa, Estado de
tecentos e vinte metros (720 rn) , sePernambuco.
tenta e. quatro. graus sudoeste (~48
SW): seiscentos
e setenta metros
o Presidente da República, usando
(670 rm , setenta e dois graus Quada atrtbuíção que lhe confere o artigo
renta e cinco minutos sudoeste (72°45'
pn, n 9 I, da COD.'5tituição e nos têrmos
SW); quinhentos e sessenta e cinco
do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de jametros (565 m) , sessenta e nove
neiro de 1-940 (Código de Minas), degraus quarenta
minutos' sudoeste
creta:
(691) 40' SW); mil duzentos e sessenta e cinco metros (1.2ú5 m) , seArt. 1Q Flca autorizada Novas Intenta e· três graus vinte minutos sudústrias Olmda S, A. a pesquisar
do("ste (73 9 20' SW); trezentos e 110água. mineral, em terrenos de sua proventa metros (:390 rm , Quarenta e
priedade no imóvel denominado Fórrio
neve p-:l-aus trinta minutos sudoeste
da Cal, distrito e município de Olinda,
(4~O 30' SW): ouínhentos e setenta
Estado de Pernambuco, numa área de
e oito metros (57B mj , vinte (> QU~ . cento e cínquenta e três hectares <153
tro ç;r:'l.1JS c,.iarenta mnrutos nordeste . ha) , delimitada por um polígono ir(240 11 40' NR): oitocentos ~ quarenregular que tem um vértice a duzentos
ta e três metros (343 m) , vinte e três
e cínquenta e cinco metros ·(255m)
graus trinta mínutos vnordeste (2393<0'
no rumo verdadeiro seis graus quaNE): trezentos e sessenta e cinco
renta minutos sudeste (69 40' SE) do
metros (365 m) , dezessete zraus dez
marco quilométrico número dez (lO)
minutos nordeste (1'7 9 l()' NE): ouída estrada de rodagem B. R. 11, no
nhentos e setenta metros (570 m i ,
trecho Olinda-Paulista e os lados, a
setenta e dois graus trinta minutos
partir dêsse vértice, os seguintes comsudeste (729 30' SE).
primentos e rumos verdadeiros: cento
e noventa metros (!SOm) , oitenta e
Parágrafo único. A execução
da
oito graus quarenta e um minutos
presente autorização fica sujeita, às
estípulações do Regulamento aprovasudoeste (88 9 41' SW); setecentos e
do pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
sessenta. metros (760m) , dezessete
dezembro de 1951, uma vez se verigraus onze minutos sudeste (179 U'
fique a existência na jazida. como
SE); oitocentos e noventa e cinco metros (S95m), cínquenta . e dois graus
associado, de Qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do ciquarenta e nove minutos noroeste
tado R.egulamento ou de outras subs(529 {g' NVV); trezentos e oitenta e
tâncias discrimtnadas pelo Conselho
cinco . metros (385m), trinta e sete
Nacional de Pesquisas.
graus vinte e um minutos nordeste
(379 21' NE) ; oitocentos e noventa meArt. 29 O título da autorização de
tros (890ml, cínquenta graus dezenove
pesquisa, Que será uma via autêntica
minutos noroeste (50 Q 19' NW); setedêste Decreto, pagará a taxa de dois
J
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e

centos dois metros e cínquenta centímetros t 702,50m>, onze graus quarenta e um minutos nordeste (llQ 41'
NE); trezentos e trinta e sete metros
e eínquenta centímetros (337,50m),
sessenta e sete graus dezenove minutas sudeste (679 19' SE); seiscentos
e cínquenta e cinco metros (655m) ,
quarenta e oito graus dezenove minutos sudeste (48<> 19' SE>; trezentos e
trinta metros (330m), trinta e seis
graus quarenta e nove minutos sudeste (36 9 ~9' SE); trezentos e trinta
e cinco metros (335m>, setenta e seis
graus onze minutos nordeste (769 11'
NE); seiscentos e quarenta e cinco
metros (645m), dez graus dezenove
minutos sudeste (10<> 19' SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma- vez se verifique a
existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. "2<> O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto,' pagará a taxa de
mil quenhentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 1. 53(),{JO) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção rVIi:!1eral do
Ministério da Agríeultura..
Art. -3~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio- de Janeiro, em 26 de agôsto
de .1959; 138Q da Indenendência fi 71 Cl

da República..··
JUSCELINO

.

KUBITSCHEK
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DECRETO N° 4·5.732
AGÔSTO ~;;: 1959

I;E

2B

DE

Autoliza o ciôaâô» brasileiro Cesorino
Vitorino da Silva a pesquisar areia
quartzosa, no município de São Vicente, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
trI, nv I, da Constituição e nos têrrnos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de ja.-

ne~l'O

de

lS~O
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(Código de Mina.s), de-

ereta:
Art , 1o Fica autoríeado o cidadão
brasileiro Cesarino Vitorino da Silva
a. pesquisar areia quartzosa em terrenos de propriedade do Govêrno do Estado de São Paulo, no imóvel denominado Sitio Batuva;: distrito e municipio de São Vicente, Estado de Sâo
Paula, numa área de trinta e doís
hectares vinte e quatro ares e quarenta centiares (32,2440ha), delimitada
por um quadrilátero, que tem um vértice no marco quilométrico nÇl vinte
e dois, novecentos e cínquenta <Km 22
"-r 950) da Estrada de Ferro Sorocabana. ramal Santos-Juquiá e os lados
a partir dêsse. Vértice, os seguintes
ccmprímentos e rumos verdadeiros:
dois mil setecentos e quarenta e dois
metros e doze centímetros ) 2. 742,12m)
cinquenta e um graus trinta e sete
minutos sudeste (51 9 37' SE); cento
e vinte e três metros e cínquenta centírnetros (123,5G rn) , sessenta e sete
graus dez minutos nordeste <6,'79 lO'
NE>; dois mil. oitocentos e quarenta
e cinco metros e quarenta e quatro
centímetros (2. 345,44ml, cínquenta e
um graus trinta e sete minutos noroeste (51Çl 37' NW); cento e onze metros e setenta e seis centímetros
(ll1,7-6m> , dezessete graus dez minutos sudoeste 079 lO' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulam.ento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
exrstêncía na. jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art . 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
.
Art. 29 O titulo da autorizacâo de
pesquisa, que' será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de
.
trezentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 33Ú.OO) e será. válido por dois
(2)
anos a contar da data da
transcrição no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3<> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de agôsto
de 1959; - 1339 da Independência e 7lQ
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

M árío }/[ eneçhetu .
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DECRETO NÇl 45, '/33 DE 1959

Dl

26

no

PODER

DE AGàSTO

'Autoriza o cidadão brasileiro Jorge
Zenon Henrique Fridberg a pesqui·
ser ttuorita no municipio de Tubarão, Esíado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nÇl I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado 'o cidadâo
brasileiro Jorge Zenon Henrique Fridberg a pesquisar fluorita, em terrenos
de propriedade de Angelo Quarezemin
e outros, no distrito de Azamnuja, municípío de Tubarão, Estado de Santa
Catarina, numa área de quatrocentos
e cinqüenta e sete hectares e noventa.
e um ares (457.91 haj , delimitada por
um polígono irregular que tem um vértice a dois mil quinhentos e cinqüenta
metros (2. 550m) no rumo magnético
de dezesseis graus quarenta e cinco
minutos sudoeste (169 45' SW) da
confluência dos rios Pedras Grandes e
do Meio e os lados. a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatro mil e duzentos metros (4.200lU), dezessete graus
sudoeste (17l? SW); quinhentos metros
(500m), oitenta e nove graus trinta
minutos nordeste (899 30' NE); quatro mil duzentos e cinqüenta metros
(4.250 m) , trinta e quatro graus trinta minutos nordeste (349 30' NE); mil
setecentos e sessenta metros (1.760 m) •
setenta e três graus noroeste (73 9 NW).
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às, estípulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n 9 30 230. de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida. como associado,
de qualquer das .substânctas a que se
refere o art. 2° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquísas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro
mil quinhentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 4.580,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.

EXECU:t'l'JO

.Art . 31? Revogam-se as disposições

em contrárto.
Rio de Janeiro, 26 de agõsto de 1959,
133 9 da Independência e 71l? da República.
JUSCELINO
Mt~rio

KUl:ll'rSCHE'IC

MenerJhettt.

DECRETO N=? 45.734 DE

DE

26

DE AGÔSTO

1959

Autoriza a Em/ptésa de Água Mineral
Avai Ltda. a ,lavrar água mineral
no município de Itcperuna, Estado
do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n 9 I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei nC) 1. 985, de 29 de janeiro
'de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. li? Pica autorizada a Emprêsa
de Agua Mineral Avaí Ltda. a lavrar
água mineral, em terrenos de sua propriedade na Fazenda. da Conceição,
distrito e município de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, numa área de
quatro nectares e vinte ares (.1.1:,20 ha) ,
delimitada. por um polígono irregular
que tem um vértice a setenta e seís
metros <76 m) , no rumo verdadeiro
sessenta e cinco graus trinta minutos
sudoeste (65 9 30' SW) da extremidade
suí (8) do Hotel A vai e os lados. a
partir dêsse vérrice, os seguintes COn1primen tos e rumos verdadeiros: trinta.
e oito metros (38 m) , setenta e sete
graus sudeste (77 9 SE); sessenta metros (60, m r, quarenta e dois graus
sudeste (429 SE); cinqüenta e sete
metros (57 m) , cinqüenta e oito graus
trinta minutos sudeste (58 9 30' SE);
.noventa e dois metros e cinqüenta
centímetros (92.50 m),· trinta. e cinco
graus trinta minutos sudeste (359 30'
SE); quarenta e cinco metros e cinqüenta centímetros ,(45,50 m) , setenta
e dois graus nordeste (72 9 NE); trinta
e nove metros (39 m) , oitenta e cinco
graus trinta minutos nordeste (85 9 30'
NE) ; noventa e quatro metros (94 m) ,
treze graus noroeste (l3 9 NW); cento
e quinze metros (115 m) , vinte e oito
graus trinta minutos noroeste (289 30'
NW) ; cento e sessenta e cinco metros
<165 m) , sessenta e sete graus trinta
minutos noroeste (671;1 30' NW3; cento
e quarenta e seis metros (146 rn) , vinte eum graus trinta minutos sudoeste

ATOS· no

(219 30' SW), Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo
CódIgo, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da pre.sente autorização fica sujeita às es~
tipulacões do Regulamento aprovado
pelo Decreto n Q 3Ó.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento
ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquísas.
Art. 2\1 O concessíonárto da autoríZêl('200 fica obrigado a recolher aos cofres públicos. na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estaào e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas,
Art. :.jQ Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem; a autoI'iz.ação de lavra. será dec.arada caduca ou nula, na form", dos artigos 37
c 38 do C6digo de Minas.
Art. 4\1 As propriedades vizlnhas

CE;-

tão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
'
Art. 59 O concessionário da. autorí.zacâo será t'iscl:1Jizado pelo Departamento Nacional. da Producâo Mineral
e gozará dos favores díscriminados
pelo art. 71 do mesmo Código,
Art. 61,1 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no Iívro próprio da Divisão de
Fomento da Producâo Minerar do Ministérío da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
- (Cr$ 600,00).
Art. 79 Rsvcgam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
1959, 133º da Indenendêncía e 71Q da
República.
JUSCEJJ!:;-W KUBI'!SCEEK

Mário Mene{Jhe.tti
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DECRETO N? 46.735 -

DE

26

DE

AGÔSTO DE 1959

Autori.Z'a o cidadão brasileiro Ermelino Maiarazzo a lavrar talco, serpentina e âolomiia no rnunicipjo de
Castro, Estado do Parana.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
n 9 I. da Constituiçâo e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ermelino Matarazzo a lavrar talco, serpentina e dolomita, em
terrenos devolutos e de proprtedade
da sociedade Anôntma de cimento.
Mineração e oaootacem "Cimimar"
no lugar denominado Boa Vistinhll,
distrito de Abapan. município de Castro, Estado do Parana, numa área de
quatrocentos e noventa e nove hectares, cínnüenta e seis ares e cinco centiares (499 ,5·t05 na», delí mitada por
um polígono irregular que tem um
vértice na confluência 0.0 córrego da
Divisa com o ribeirão da Boa Vista
e os lados, a partir dêsse Vértice, (~S
seguintes eornprimentos e rumos verdadeíros: mil duzentos e vinte e um
metros n .221 m \ , quaren ta e um
graus cinqüenta e três minutos sudoeste <41·Çl 53' SW); mil e quatrocentos metros (l.4(){lml, quarenta e
quatro graw3 dezenove .minutos noroeste (44 CJ 19' NW): três mil e cem
metros (3 .1(l~m). quarenta e quatro
graus _quinze minutos nordeste (44 q
15' NE): novecentos e vinte e cinco
metros (925m) , setenta graus vinte
minutos sudeste (700 20' SE) ~ mil
duzentos e sessenta metros (1: 2{iOm\,
nove graus onarenta e sete minutos
sudeste (9Ç\ 47' SE); mll seiscentos e
cínoüenta e nove metros e vinte e
seis' centímetros (1. 659,26m), quarenta f': quatro graus vinte e nove mínutos sudoeste (449 29' SW); mil
cento e setenta e seis metros e oitenta e cinco centímetros f1 . 176.f\5m),
nove JUEI.US cuarenta e sete minutos
noroeste (f:<'> 47' NW) cento e trinta e
Dove metros e oitenta centímetros .,
139.[Crn). cinqüenta e sete graus quarenta e sete minutos noroeste (57<'> 47'
NW): cento e quarenta e sete metros
e cínoüenta e cinco centímetros ....
(147 .55m) , cinqüenta e seis graus vinte e seis minutas noroeste (5-59 26'
NW): doze metros e trinta e sete
centímetros (12,37m), quarenta e três
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graus cinqüenta e cinco minutos noroeste (43'9 55' N'W); cento' e dois
metros e trinta centímetros. (1~'2,3Qm),
cinqüenta e dois gr2.US um minuto
sudoeste <52'? OI' SW); noventa me-

tros e clnqüenta e cinco centímetros

(S-D,55m), setenta e cinco graus vinte
e um minutos sudoeste (75'? 21' SW):
sessenta e seis metros e sessenta e
sete centímetros <66,67m) • dezoito
graus cinqüenta e um minutos sudoeste (189 ' 51' SW); trinta e três
metros e cinqüenta e cinco centímetros (33,55m), vinte graus um minuto sudoeste (209 OI' SW); oitenta e
nove metros e dez centímetros ....
(89,l()m), dezesseis graus vinte e dois
minutos sudeste (16 9 '22' SE); vinte
e sete metros e Quarenta. centímetros
(27,40m). dezessete 12:rflUS vinte e sete
minutos sudeste n 7() 27' SE': cen":
to e trinta e sete metros e Quarenta
centrmetros <l37,4.{)m), Quarenta e
três graus quatro minutos sudoeste
(43<' 04' SW): setenta metros e trinta eentímetros 170.30m), vinte e seis
graus cinQU,:p..ta. ' cinco 'minutos sudeste (2-6 0 55' SE): oitenta e oito metros e oitenta- e cinco centímetros ..

(88J!5m), ,,:.,..,+~ p seis fr,"a,us 'Ji.n~.'" e
um minutos sudeste (26 9 n' SE):
oitenta e sete metrns e cinQi~pnta e
cinco c8ntfmf''''-- (8'í.S5m). vinte e
cinco grg,']s vinte e seis mínntos sudeste (25 Q 2·ô· SE) ~ b-int.~ e !õl"i~ me-

tributos que forem devidos à Unifi0, ao
Estado e ao Município. em cumprtmento do disposto no art. 58 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização nãc curnprlr qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a 8,Utorízação de lavra será declarada caduca . ou nula, na forma dos artígos
37 e 38 do Código de Minas
Art. 49 As propriedade vizinhas estão sujeitas às· servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa-'
menta Nacional da Producãc TvIineral e gozará dos 'favôres discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçáo Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de dez mil cruzeiros
(Cr$ 10. Ü'ÜO,<JO) .

Art. 7q Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 26 d~ agôsto de

1959; 1389 da Independência e 71<1 da

República.

.

Ku,;a,:sc!-:rR..U:::.

tros e setenta centímetros (3fi.7<Jm),

JUSCl::LIND

vinte rrraus quinze mi';111tns 811dOE':ste
(20':1 15' 8W): Olult1'oc.ant,ns e cinco

Mario Meneghetti.

metros e trinta centímetros :
.
(4-0!).3'Üm), cinqüenta e um zraus cinqüenta e um graus cinqüenta e Quatro minutos sudeste (519 54' 8'8). ,Esta
autorização é outorzada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 2,8 do Código clf' Min~s
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras
constantes da mesmo Código. não expressamente mencionadas -neste Decreto.
Parágrafo único
A execução da
presente autorização fica sujeita ~s
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30. no. de 1 1e d(>zembro de 1.951, uma vez SI? verifique
a existência na jazida, como associado. de qualquer das substãncías a que
se refere o art. 29 do citado ~e~:!'U!a
menta OH de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
'
Art. 29 O concessionártc da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da. leIO':

DECRETO N9 46.736 ACÔSTO DE -'1959

DE

213

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto
Diogo de Faria a pesquisar caulim.
e feldspato no municí:pió de Franco da Rocha, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. ~7 ..
n 9 X, da Constituição e nos têrznoc
do Decreto-lei n q 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ernesto Diogo de Faria 21
pesquisar caulím e feldspato, em terrenos de sua propriedade no imóvel
Sítio Juá, situados no distrito de
oaíeíras, município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, numa área
de vinte e cinco hectares e noventa
e um ares (25,g: ha) , delimitada por
um polígono irreg-ular que tem um

vértice a cento e trinta e três metros (133m) no rumo magnético de
cinco graus trinta minutos sudeste
(5Ç> 30' SE) do centro da soleira do
portal da capela do Sitio JUá e os lados, a partir do vértice considerado;
têm os seguintes comprimentos e ru-«
mos magnéticos: quatrocentos metros
(40{Jm), treze graus seis minutos sudeste OS!? 06' SE); trezentos e sessenta metros (3ii'Ü'm), quinze minutos
sudoeste (15' SW); duzentos e vinte
metros (221.lm), setenta e três graus
quinze minutos sudoeste (739 15' SW) ;
novecentos e dezoito metros <98m) ,
quatorze graus seis minutos noroeste
(l4 Q OS' NW); duzentos e vinte e dais
metros (222m), oitenta e um graus
quarenta minutos nardes te (81 0 40',
NE): o sexto (6 9 ) e último lado é o
segmento retilíneo que une a extremidade do quinto <5<;» lado, descrito.
ao vértice da partida.
Parágrafo único A execução da presente autorização fica sujeita às estípulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30,230, de 1 de dezernbro de 1951, uma vez se verifique
2 existência na jazida. como associado, de qualquer das substãnoías 3que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacio-,
nal de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3üO.Ct(}) e Se1;.1
válido pelo praao de dois (2) anos a
partir da data 'da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
praducão Mineral do MinIstério da
o

o

Agricultura.

Art. 39 Revogam-se as disposicões
em contrário.
Rio de J::meiro, 2.6 de agôsto de
12·59: 1389 da. Independênci21. e °/l9 da
Repúb1ica.
J'C'SCE'LffiO

iKá,.io
D~Cl1.ETO

KUDrTsc:C-]J;:~c.

l"1;lene~hetti.

N? 1·5.737 - - DE 2B

DE

I~GÔSTO DE 195~

Autoriza o cidadão brasileiro José tia
S i! ~)(~ 11-1 iraruia a peequistir ametista

no rmmicipio ele Sento Sé. Esütio
da Bahiu.

o

Presidente da República, usando
da atríbuícâo (me lhe confere o artíso 87, nv 'r, &~ oonsntuícão e nos

termos do Decreto-lei n 9 1. 935, de 29
(Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José da Silva. Miranda a
pesquisar arnetísta em terrenos devolutas no lugar denominado Cabeludas, distrito de Amaníú, município de
Sento Sé, Estado da. Bahia, numa
área de Quinhentos hectares (5.0:) na) ,
delimitada 'por um quadrilátero que
tem um vértice a quinhentos e quarenta metros (~40 m) , no rumo verdadcíro de cinqüenta e um graus
quinze minutos sudeste (51 Q 15' SE)
do canto leste (E) da casa de José
Miranda e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos c
rumos verdadeiros: dois mil e .nunhentos metros (2.500_ 1...'1), trinta e
cinco graus quarenta e cinco minutos
noroeste (35 9 45' NVIl); dois mil matros (2.000 m)
sessenta e quatro
graus e trinta minutos sudoeste ....
(64 9 30' SW); dois mil e qulnhentos
metros (2.500 m) , trinta e três graus
quarenta e
cinco minutos sudeste
.(330 45' SE); e o último lado é constituído pelo segmento .retíltneo que
une a extremidade do terceiro (39)
lado descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez que se verifique a exístêncía na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art 29 do citado
Regulamento. ou de outras substàncías díscrtmínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorizado C'2
pesquisa, que será uma via :'tut~ntlCn
dêste Decreto. pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros «irs 5. Oa.O,O'{l) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos, a
p::-..r tír da data. da transcrição no Iívro
próprio da Divisão de Fomento da
Froducão Mineral· do Ministézio da
de janeiro de 1940

I

A gricul tura .

Art , 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
r~iD de Janeiro. 23 de
agôsto de
1.939; 1389 da Independência e 71'~ da
F1.epública ..
JUSCE!.!NO KUBITsclmK

iV!ário M eneçhetti
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DECRETO NQ

2S

DE·

Autoriza o cidadão 'brasileiro ,Hugo
França Zanotti a pesouisar ' açuas
marinhas e quartzo no município etc
Itaçuaçu, Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição -que lhe confere o artrgo 87, nv I, da Oonstítuícão e nos
têrmos do Decreto-lei n Ç f.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de ~i
nas), decreta:
. Art. lI? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hugo França Zanotti a pesquisar águas marinhas e quartzo em
terrenos de propriedade de Guilherme Zanotti no lugar denominado Alto
Limoeiro, distrito de ltarana, município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, numa área de vinte e cinco hectares (25 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a quinhentos e trinta e dois
metros (532 m) , no rumo magnético
de setenta e oito graus trinta e cinco
minutos noroeste (78c.> 3'5" NW)" da
confluência do fio Santa Maria' com
o córrego Canudos e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e sessenta metros (56G m) ,
dezessete graus cinqüenta minutos
sudoeste (17° 50' SE): seiscentos metr~s (6'GO m) , quarenta e dois graus
quinze minutas sudoeste (42<;>15' SW):
cento e setenta e cinco metros ., ..
(175 m) , norte <N); quatrocentos e
oitenta e cinco metros (485 m) , de-'
aesseis graus quarenta e cinco minutos nordeste (l6<? 45' NE)' duzentos
e oitenta e cinco metros' (285 m)
cinqüenta e seis graus noroeste .; ..'
(56 9 NW); duzentos e oitenta e oito
metros (288 m) , cinqüenta e oito
graus dez minutos noroeste ... ,.. "
(58 9 10' NW); cento e trinta e cinco
metros (135 m) , cinqüenta e um
graus quarenta e cinco minutos nordeste (519 45' NE); quarenta e sete
metros (47 m) , treze graus quarenta
e cinco minutos sudeste (l3 Q 45' SE)'
cento e quarenta metros (140 fi), ai.~
tenta e seis graus dez minutos nordeste (869 10' NE); cento e oitenta
metros (180 rm, quarenta e três graus
quinze minutos sudeste (439 15' SE);
sessenta metros (QÜ m) , oitenta 3 três
graus dez minutos sudeste
.
(839 10' SE); cento e quarenta metros (140 m) , setenta e quatro graus

quinze minutos nordeste ('H.9 15' l'l"E>;
noventa metros (90 m», u.m grau quarenta e cinco minutos noroeste ....
(19 4'5' NW).

Parágrafo único _ A execucão da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo D-ecreto n 9 3D·230, de 1 de
dezembro 'de 1951, uma vez que se Verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substáncias discriminadas pelo Conselho ;'Ülcíonal de Pesquisas .
Art. 2Ç> O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tl'/IS
mil cruzeiros (Cr$ 3 .OOO,~O) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos, a

partir da data da transcrição no E.~'ro
próprio da Divisão de Fomentu da
Produção Mineral do l!Iiníst~rio da
Agricultnra.
Art. 39 Revo~am-s8 as dísposicões
em contrárío ,
Rio de Janeiro, 35· de agôsto de
1S"59; 138 9 da Independência e 71 Q da

República.
JUSCELDI·0 I{(TBITSCliEK

Mário Meneqhetti

DEORE-I'O

N.O

soósro

46.739 DE

DE

26

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro José Ba.-

tista Pereira a' pesquisar mica no

município de Agua Boa, Estado de

Minas Gerais,

.

o Presidente da Rl'públíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, TI. l, da Constituição, e' nC6
têrmos do Decreto-lei n. o 1. 005, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
U

Art , 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileíro José Batista Pereira a pes-

quisar mica, em terrenos devolutos no
lugar denominado Péderneíra, dístrito e município de Agua Boa, Estado
de Minas Gerais, numa área de cento
e sessenta hectares (160 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice na confluência dos
córregos Sapo e Pederneira e os lados, a partir dê.sse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e dez metros ....
({·1Om), vinte e nove graus nordeste
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(29 NE); trezentos e. noventa e três
aue tem um vértice a setecentos e
metros (393m), norte (N); dois mil
trinta e Quatro metros (734m) no
metros (2. O{lOm) , setenta e sete graus
rumo magnético trinta e sete graus
0
trinta minutos noroeste (77 30 NW);
e vinte rnínutos . sudeste (37" 20' SE)
quatrocentos e dez metros 1410m), vinda ponte da estrada estadual Carmo
te e nove graus sudoeste (29- SW);
de Mata.-Claudio sôbre o córrego Aratrezentos e noventa e três metros .,.
ras e OS lados; divergentes dêsse vértíve, os seguintes comprímentos e ru(393m), sul (8); dois mil metros '"
(2. OOOm), setenta e sete graus trinta
mos magnéticos: seiscentos e cín. cüenta metros (6SOrn) , setenta e um
minutos sudeste (77° 30' SE).
graus sudoeste (710 SW); duzentos
Parágrafo único. A execução da
metros (2{)Om), dezenove graus supresente autorização fica sujeita às
deste (19" SE) .
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.o 30.230, de 1 de deParágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
zembro de 1951, uma vez se verifique
:'lo existência na Jazida, como assoela-'
estipulações do Regulg,mento ajrrovado
do, de qualquer das substâncias a que
pelo Decreto n.> 3<J. 230, de 1 de dese refere o art. 2." do citado Reguzembro de 1951, uma vez se verifique
lamento ou de outras substâncias disa existência. na jazida, como associacriminadas pelo Conselho Na-cional de
do de qualcuer das substâncias a que
Pesquisas.
se refere o art. 2." do citado Regulamento ou de outras substâncias disArt. 2.° O titulo da autorização. de
criminadas pelo Conselho NacíonaÍ de
pesquisa, que será uma via autêntica
~eS'auIsas.
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
Art 2. O titulo da autorização de
e seiscentos cruzeiros (Cr$ 1.600.00) 'e
pesquisa, que será uma via autêntica
será válido. pelo prazo de dois (2)
dêste Decreto, pagará a taxa de treanos a partir da data da transcrícão
untos cruzeiros (Cr$ SüC>,CO) e será
no livro próprio da . Divisão de· Foválido pejo prazo de d oís (2) anos a
mento da Produçã.o Mineral do Minisnartír da data da transcrição no litério da Agricultura.
vro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério da
Art. 3." Revogam-se as diSil)osiçõ:::s
/:.gricultur8, .
srn con trário,
Art; 3.0 ReYog2.m~se as dísoostções
Rio de Jeneiro. 26 de agôsto de
em contra rio.
1959; 133," da Independência e 7'~.O c:a
He,públka.
RIo de Janeiro, 26 de agôsto de
1959: 13R." da rndependênda e 71.°' da
JUSCELrno KUBITSCHEK
República.
0

0

Mário Meneghetti

JUSCEL!NO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N.? 46.740 -

DE

26

DE

AG6sTO DE 1959

Autoriza a Companhia Paulista de
Minor:ação a pesquisar minerais de
silimanita no mnuücipio de Carmo
da Mata, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.s I, da Constituição, e nos
têTmos do Decreto-lei n.s 1.985, de 2·9

de janeiro de 1040 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Comnanhía Paulista de Mineração a pesquisar minerais de silimaníta, em terrenos de proprieda-de d-e João Rios
Adarní, no distrito e munícípto de
Oarrno da M.ata, Estado de Minas Gerais, numa área de treze hectares ...
(13. ha ) deJirnita.da por um retângulo

.DECRETO NQ 46.741 DE AGÔSTO DE

DE

26

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Paulo
de Almeida e Silva a pesquisar minério de chumbo no município de
Macaúbas, Estado da Bahia.

O Presidente da República., usan-

do da atríbuíção que lhe confere o
artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n Q 1985, de 2~
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art .: 19 Fica autorízado o cidadão
brasileiro Paulo de Almeida e SilVll

na qualidade de administrador do
condomínio' a pesquisar minério de
chumbo, em terrenos de propriedade
do condomínio dos herdeiros e suces-
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seres de Jcsuino Jose dos Santos no
denominado Fazenda Tiros.
tmovel
distrito de Zoquira, município de Macaúbas,
Estado da Bahia,
numa
área de cento e vinte e cinco hectares (125 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértíce no final
da poligonal que, .partíndo da confluência dos córregos da Barriguda e
das Ooronas, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mi!
seiscentos e quatro metros e .setenta
oentímetros (1.604,70 m) , oito graus
noroeste (81? NW) ; mil metros
(1.eOO m) , oítentâ e dois graus su-'
doeste (82'1 SW); e, os lados do retângulo, a partír do vértice consíderado. têm os seguintes -comprimentos e ·rumos verdadeiros: dois mil e
quinhentos metros (2.500 m) , oitenta
e dois graus nordeste (8'JQ NE); e.
quinhentos metros
(500 rn) ,
oito
graus noroeste (81? NW).
Parágrafo único. A- execução da
presente autorização fica sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230, de I dr
dezembro de 1951, uma vez se verifíque a existêncía 'na jazida, como
associado, de qualquer das substàncías a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas neío Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagara taxa de mil
duzentos e cinqüenta cruzeiros
.
cc-s 1. 250,00) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir ria
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
.
Art. 39 Revogam-se as dtsposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de

EXECUTIVq

têrmos do Decreto-lei nl? 1.9&5 de ~3
de Janeiro de Hl40 <Código de 1.\11nas). decreta:
Artigo único. E' concedida à Si derúrgíca Pinheiros Ltda. consntuída por contrato arquivado sob n"
84. 871 e aI teração sob n Q 9"7.437, na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, com sede na CIdade t\e
Cláudio, do mesmo Estado, autortzaçâo para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando I)l:>rtg~ da. a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta auto-

rízação ,
Rio de Janeiro, 26. de agôsto dê
1959, 138 0 da Independência e '719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçlietii

DECRETO NO? 46.7-13
AGÔSTQ DE 1959

DE

26

DE

Autoriza o cidadão brasüeiro Ben,jamiti Boniorin. a pesquisar calcário
no municioio de Rio Branco do
Sul, Estado do Paraná.

O Presidente da RepÚblica, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, nO? I, da Constituição E os
têrrnos do Decreto-lei n Q 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Benjamim Bontorin a pesquisar calcário em terrenos de SU(l
propriedade no lugar denominado'
Lavrínha, distrito e município de Rio
BrancD do Sul, Estado do Paraná,
numa área de seis hectares (6 ha)
1959, 13W' da Independência e 719 da
.delimitada por um quadrilátero que
Repú:blica.
tem um vértice a duzentos e dezoito
JUSCELINO KUBITSCHEK
metros (218m), no rumo magnético
de quarenta e quatro graus nordeste
Mál'io Jv1eneghetti
(449 NEl da confluência do arroio
da Divisa com o rio Tacaníça e os
lados a partir dêsse vértice, os seDECRETO N<? 45.742 DE 26
guintes comprimentos e rumos magDE AGÔSTO DE 1959
néticos: cento e setenta metros 070
rm , quarenta e quatro graus 'nordeste
Concede à Siderúrgica Pinheiros Ltda.
(440 . NEJ; trez-entos e vinte e cinco
autorização ,para funcionar como
emprêea de mineração.
metros (325m), quarenta e cinco graus
noroeste (45? NW): duzentos e dez
o Presidente da República, usan- metros (210m), cínquenta e nove graus
do da atribuição que lhe confere o' e trinta minutos sudoeste (5~J'?' 30'
artigo 87, n9 I, da Oonstítuíçào e nos
SW); trezentos oitenta e quatro me-
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ti-os (384m)

cinqüenta graus sudeste

I

(SOe:> SE).

par3grafo único. A execução da
presente autorização' fica sujeita as
estipula~ões do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3{}. 230, de 1 ds
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na'. jazida, como
asscciado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 20 c')
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas- peo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2<> O título da autorização de
pesquisa, que será. uma via autêntica dêste decreto, pagará 2, taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3"OO.lJO) e s:;rá válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição na
livro próprio da Divisão .de q-'omento
da produção Mineral do l\íinistédo
da Agricultura.
Art. 31( Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de agôsto de
1959; J.38<> da Independência e 710 da

República.
JUSCELI:';-O KUBITSCHl':~':;:.

Mário MeneohettL

DECRETO

N9 4iL 711
DE
AGÔSTO DE 19:)9

2ô

ta e seis minutos nordeste ('17 Q 36'
NE) da chaminé da Usina do Estaleiro de Charqueadas e os lados. divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnétícos:
três mil e duzentos metros (3. 200m I ,
sul (S): dois mil e quinhentos me.tros (2 _500m) , leste (E).
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 SO. 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se Terifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2 9 do citado
Regulamento ou -de outras substãnc:3.S discriminadas pelo Ocnselho Nacíonal de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização df~
pesquisa, que será uma via autêntíca
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil cruzeíros . (Cr$ 4.000,00\ c:
será válído pejo prazo de dois (~)
anos a partir da data da transcrição
no livre próprio da Divisão de Fomente da Prcducâo LIA:.ineral do M1·
nistérío da Agricultura.
Art. 3e:> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
~!?59; ]28 Q da Independência e 71'·' da,
República.

D~

JUSC!':LlNO Km:rrSCHl::E:.

Mário M~7?eghetti.

Autoriza a Companhia de Pesquisas e
Lavras M-iaerais - Copelmi a pesquisar carvão mineral no municípi{}
de Guaíba, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o artigo 87, ne:> l, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de. Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizada a oompanhía de pesquisas e Lavras Minerais
- Copelmi a pesquisar carvão mineral, em terrenos de propriedade d~
Francisco Garcia, Henrique Orlandíní e outros, no distrito e muníctpío
de Guaiba, Estado do Rio Grande
do Sul, numa área de oitocentos hectares (SOOha) delimitada por um !"etãngulo que tem um vértice na (lha
dos Dorneles, a quatro mil oitocentos
setenta metros (4.870m), no rumo
magnético setenta e sete graus trm-

DECRETO N.Q 46.745 c.:

DE

25

DE

AGÔSTO DE 1959

Autoriza a Companhia de Pesquisas e
Lavras Minerais-Cop<:,lmi a pesquisa,
carvão mineral no rnunicipio de São
Jerônimo, Estado do Rio are.nde do

Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art ,
m, n. 9 I da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.? l.S85, 'de 29 de janeiro de 1l31D (Código de Minas) , deGreta:

l

Art. 1,1? Fica autorizada 11 Companhia de Pesquisas e LaV1'2.s Minerais
Copelml 2, pesquisar carvão mineral,
em terrenos de propriedade ÕO Estado
do Rio G",:a~de do Sul, Fal.lstino Dor-

neles e outros, no distrito e município
de São Jerônimo, Estado elo Rio Grande do sul, numa área de oitocentos e
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vinte e quatro hectares, noventa e
87, n5' 1 da constituição e 110S termos
cinco ares e vinte e quatro centrares
do Decreto-lei n,v 1.985, de 29 de ja(824,9524 ha) delimitada por um poneiro de lSo4{) (Código de Minas), delígono irregular que tem um vértice
ereta:
situado na. Ilha dos Dorneles, a quaArt. L? Fica. autorizado o cidadão
tro mil oitocentos e setenta metros
brasileiro Eduardo André Matarazzo a
(~.870m) no rumo magnético setenta
pesquízar calcário, em terrenos de proe sete g-raus trinta e seis minutos norpríedade de Ceslau Souza, no lugar
deste' (77.9 36' NE) da chaminé da
denominado Palma. distrito de Olimpo,
Usina do EStaleiro de Charqueadas e
município de Arroio Grande, Estado
os lados, a partir dêsse vértice, os sedo Rio Grande do Sul, numa área. de
guintes comprimentos e rumos magnécinqüenta e um hectares (51 ha) deliticos: dois mil e quinhentos metros
mitada por um polígono irregular que
(2.500m), oeste (W) ; novecentos e trinta e um metros e sessenta centímetros
tem um vé'.rtice a oitocentos e trinta
<931,60 m) , sul (8); cento e dez mee cinco metros (835 m) no rumo vertros (110 m) oeste. (W); dois mil dudadeiro vinte e um graus quarenta e
zentos e sessenta e oito metros e quacinco minutos sudeste (2U' 45' SE)
renta centímetros (2.268,40 m) , sul
do marco quilométrico setenta e cinco
(S); dois mil seiscentos e dez metros
mais noventa e oito metros (75 + 9Zm)
(2,610 m) , leste (E); três míl e dudas estradas Pelctas-Juguarâo-Palmas
zen tos metros (3. 2{lO rrn, norte (N).
e os Iados a partir dêsse vértice, 08
Parágraro único,
A execução da
seguintes comprimentos e rumos verpresente autorização fica sujeita às
dadeiros; quinhentos e cínquenta meestipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n,v 3,D. 230, de 1 de detros (550 m) sessenta e seis gvaus
zembro de 1951, uma vez se verifique
quinze minutos sudeste <66.915' SE) .
a exístêncta na jazida, como associado
até atingir o arroio Rincao e dai, sede qualquer das substãnéías a que se
guindo por êste arroio, para jusante,
-retere o art. 2:,1' do citado Regula- , alcança a estrada Palmas Santa Isamento 001 de outras substâncias disbel; dêsse ponto, seguindo pela mescriminadas pelo Conselho Naciona.l de
ma estrada no sentido Santa Isabel
Pesquisas ..
Palmas, vai encontrar a linha dívísóArt. 2.\l. O titulo da- autortzação de
ria das proprtedades da S. A, de Cipesquisa, que será uma Via autêntica
mento; Míneraçâo e Cabotagem "Oi,).
deste decreto, pê,.gnrá ao taxa de quatro mil cento e vinte e cinco cruzeiros
mimar" e ceslau Souza, de onde se(O:r$ 4,125,00) será válido pelo prazo
guindo pela cerca divisória numa exde dois (2) anos a partir da data da
tensão de oitocentos metros (fiGO m) e
transcrição no livro próprio da -Divino rumo verdadeiro cinco graus trinta
sâo de Fomento da produçáo Mineral
minutos nordeste (5.930' NíE), até o
do Ministério da Agricultura.
ponto de partida.
Art. S,Q Revoga!n-se as disposições
Paràgrafo ÚnICO. A execuçâo da
em contrário
'
presente autorízaçâo fica sujeita às
Rio de Janeiro, 2$ de agõsto de 1959,
estipulações do Regulamento aprovado
138.Q da Independência e 71.9 da Repelo Decreto n. Q 3(), 230, de 1 de depública,
zembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida. como associado
JUSC~LIrirO KÜBITSCHJÕK.
de qualquer das substâncias a que se
Mário ueneqhetti.
refere o art. 2.9 do citado Regulamente ou de outras substâncias dísDE0RF.:TO N.') 46. 7'~5 -

DE

25

DE

AGÔSTO DE 1~59

Autoriza

O cidadão brasiteiro Eduardo
Ancl?'é Matarazzo a peetnüzar calcano. no municipio de Arroio Grande.
Estado do Rio' Grande do sul.
'

o

Presidente da R.epública: usando

da atríbuíção que Ihe confere o art.

crtrnmadas pelo conselho Nacional de
PesquÍS9.S.
Art. 2.9 , O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica
dêste decreto, pagará a taxa de quinhentos e dez cruzeiros (Cr$ 510,(0)
e será válido par dois (2) anos a contar da. data da. transcríção no livro
próprio da Divisão de Fomente da
Produçâo Mineral do Mínlstéríu da
Ag'z:i~ultlU"a,

ATOS

Art. 3. Q Revogam-se
em eontrázío,

M

DO PODER

disposições

Rio de Janeíro, 2u de agôsto de 1959,
133.9 da Il~dependência e 7V? da Re- '
pública.
•
JUSCELI~O

KUBrrSCHEK.

M àrio 1If eneçhetti .

DEORETO 'N') 46.747 AGÔSTO DE

DE

2ô

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Vitorino
do Nascimento Vieira a pesquzsar
minério de chumbo no lJLunicipio
de MacaúbCls. Estado. da Bahia.

O Presict,ente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. Q r. da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei nv 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas, decreta:
Art. 1(l Fica autorizado o cidadão
brasileiro VHorino do Nascimento
Vieira a pesquisar minério de chumbo em terrenas de sua propriedade
no imóvel denominado 1<"azenda Titos. distrito de Boquíra, munícípío de
Macaúbas. Estado da Bahia. numa
área
de quarenta hectares e cinqüenta ares
('lO.53 ha i , delimitada
por um retângulo que tem um vértiCe no final da poligonal que partindo da confluência
dos córregos da
Barriguda e
das
Caronas tem os
seauíntes comprimentos e rumos verdadeirus: mil cento e vinte e cinco
metros e setenta centímetros ....
(1.12-5,70 m) •
oito graus noroeste
(81? N'\iV); mil metros (1.000 m) , oitenta e dois graus sudoeste (829 SW);
e os lados
retângulo a partir do
vértice considerando têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos
metros
(2.500 m) , oitenta e dois graus nordeste (82Q NE); e, cento e sessenta
e dois metros (W2 rn) , oito graus noroeste (89 NW)'.
'arágrafo único. A - execução da
presente autorizacão fica sujeita às
estípulaçôes do Re~ulamento aprovado pelo Decreto n'?" 30.23'0. de 1 de
dezembro de 1951. uma vez 82 verifique a 'existência na jazida. como associado de qualquer das substâncias 21
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquísas.

n

do

EXECUTFO
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Art. Zi O título. da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e dez cruzeiros ccrs 410.()0)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrícão
livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3" Revogam-sê as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 26 de azõsto de
1959. 138" da Independência e ~i1Q da
l~epública.

JUSc'ELINO

KUllI'L'SC:-!EK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 46. 74~ AGÔSTO DE 1959

2"a

DE

DE

I

Autoriza o ciâaâão brasileiro' Albino
Abreu Fitnieireâo a lavrar bauxita
no município de Mogi das cruzes,
Esta.do de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q L da oonstítuícâo e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.9B5, de
29 de de janeiro de 1940 (Código c~~
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o. cidadão
brasileiro Albino Abreu Figueiredo a
lavrar bauxita no
imóvel sitio das
Rosas, distrito de Taíaçupcba, município de Mog'i das Cruzes. E5tado
de Sáo Paulo. numa área de- vinte e
três hectares trinta e sete ares e
cíncüenta centíares :23.3750 ha) delimitada por um losango de quínhentos metros (500m) de lado, que cem
um vértice
a
trezentos
metros
(300 m». no rumo verdadeiro setenta
e um graus e quatro minutos nordeste (719 04' NE) da confluência do
córrego Mingote no fio Biritiba-Mirim e os lados. divergentes do vértice
considerado. os seguintes rumos verdadeíros: seis graus quatro minutos
nordeste (69 04' NE) e sessenta e
três graus cinqüenta e seis minutos
sudeste (63 1) 56' SE). Esta autorizaçãc é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33. 34 e suas alíneas. além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionados neste Decreto.

3GB

ATOS DO

PODER 'EXECUTI\"O

Parágrafo único. A execução da
presente autorização ríca sujeita às
estipulações, do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 30 .230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se veríf'ique
existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2~ O concessionário da autorízacâo fica obrigado a recolher a os
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidas à União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
_
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. -4:Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo ,e
subsolo para f1ns de lavra. na forma
dos arts. 39 e ~() elo Código de MiI

a

nas.
Art. 59 O concessionário da autorazação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mine-

ral e gozará dos favores discrimina-

dos no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorízacão de lavra terá'
por título
êste Decreto, Que será
transcrito no livro próprio da Divisão

de Fomento da Producâo Minera] do

Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de. seiscentos cruzeiros (Cl'S 600,00).
.
Art. 79 Revogam -se as disposições
,em contrário.
Rio de Janeiro. 26 de agôsto (;
1959; 138\l da Independência e 719 da
República.
JUSC~LII~O KUBITSCH];:K

Mário tãeneçhetti,

DECRE.TO N° 45.749
ACÔ3TO m;:

'DE

26

Dl:

1959

Autoriza Mineração Boquira Ltâa. a
pesquisar galena, no Munidpio de
Macaúbas, Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n 9 I, da. Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n 9 1.985, de

I

29 de janeiro de 1940 (Código de Mí-

nas) , decreta:
Art. 19 Fica. autorizada a Mi'nera-

cflo Boquíra Ltda. a pesquisar galena em. terrenos do Estado da BaI)ia, no imóvel denominado Fazenda
Tiros, no distrito e município de Macaúbas, Estado da Bahia, numa área
':';~~ . n?venta e seis hectares (96 ha) ,
.,,:l!mItada por um polígono írregu!'tI' que tem um vértice a cento e
vinte metros 020 rn) no rumo de
cuarenta e dois graus quarenta e
cinco mínutcs nordeste H2f?45'NE)
da confluência dos córregos ooronas
.~ Barriguda, e os lado" a partir do
vértice considerado têm os seguintes
«omprimentos e rumos verdadeiros: ,
duzentos e noventa e três metros
,(293 m) , doze, graus vinte dois minutos noroeste 02 Q22'NW); oitenta e
quatro metros (M m) , quarenta graus

trinta minutos noroeste C40030'NW)'
mil J cento e quarenta e um metros
<1.]41 m) , oitenta e dois graus nordeste (829 NE); quatrocentos e quarenta metros (440' m) . quarenta
graus trinta e seis minutos sudeste
(-<!O<;l36'8E); setecentos e oitenta me-

tros (780 m) , vinte e seis graus dez
minutos sudoeste (26910'SW); mil'

cento e nove metros \1,109 m) , cinqüenta e três Rrs,us onze minutas noroeste (53 Ql1 'NW) .
Parágrafo único. A exeeucâo da
presente autorízacão fica suíeíta 2.t!
estípulacões do Regulamento "aprovadi), pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1931, uma vez se verifique a

existência na jazida, como

associado de qualquer das substân-

cias a (ele S~ refere o art. 29 do citado Regulamento nu de outras substâncias discrimínadas 'Pelo Conselho
Nacional de Pesquisaa,
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma .,.ia autêntica
dêste Decreto, p,tgn.ré. a taxa de no~ecentos e sessenta cruzeiros
CCr$

960,00) e será válido 'por dois (2)
anos a contar da data da transcríção no livro próprio da Divisâo de
Fomento da Producão MIneral do Mi-

nistério da Agric.Últura.
Art. 31? Re'logam-se as d:ieposiçõee

em contrárto.
.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
1!?59, 138f? da Jndependêncía e 'lI'
d" República.
JUSCELINO

KUBITScmrn:.

MdTio Meneghetti.

ATOS

DECRETO W 48.750 AGÔSl'O DB 1959

DEl

26

DO PODER
DE.

Retifica o Decreto nl/ '45.319, de 27 de
janeiro de 1959.

O Presidente da República, usando
da atríbuicã., que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n? 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
'
Art. 19 Fica retificado o artigo primeiro (l9) do Decreto número quarenta e cinco mil trezentos e dezenove (45,319). de vinte e sete (27) de
janeiro de mil novecentos e cinqüenta e nove (1959), que passa a ter a
seguinte redação: Pica autorizada
Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários S.A. - mAR - a lavrar
argila em terrenos de propriedade
de The São Paulo Tramway 'Light
&- Power Co. Ltd., no lugar denominado Cocuel'a, distrito e município
de Mogi das Cruzes, Estado de 85.0
Paulo, . numa área de setenta e oito
hectares e setenta ares (78,70 ha) ,
delimitada por um polígono místílíneo que tem um vértice. a quatrocentas e dezenove metros e vinte centímetros (419.20m) no rumo verda.-'
deiro quarenta e oito graus trinta
e cinco minutos sudoeste (48Q35' SW)
do marco quilornétrícr, número sessenta e três (km 63) da rodovia Mogi
das Cruzes-Casa Grande, até o ponto
.em que a cêrca de arame à margem
da aludIda rodovia atravessa o ribeirão S'anta Cruz sobe o mesmo ribeirão, pela margem esquerda, até o
ponto lecado a setecentos e cinco
metros (705m) no rumo verdadeiro
oito graus, cinqüenta e seis minutos
noroeste (8956' :NW); do marco qui-

Exl::CUTIVO
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to de partida. Es.ta
outorgada mediante

autortzacãn. é
as
condições'

constantes do parágrato único do ar-

tigo 28 do C6digo de Minas e dos
arts. 32, 33. 34 e suas alíneas, além
das seguintes 0 de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.'
Art. 2° A presente retificação de
Decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa ~}revista pelo Código
de Minas e será transcrita no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Producão 'r.. .f fnei'al co .r./Iinistério da

Agricul tura.
Art. 3l,l Revogam-se as djspos~ções
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agôsto de
1959; 138 da Independência e 7l~ da
República.
JUSCEL:NO

Mário

g:,.mI'.rSCHEK.

1IIeneqIietii.

DECRIL'TO

NII 4G. 751 DE
AGÔSTO ~E 1959

Renova. o Decreto

25

DE

129 41. 606,

ãc

29 de' maio de 1957.

o Presidente da Repúbli 00, usando
da atríbuicão que lhe contere o art .
87, n" I, da Constituição e nCG têrrnos
do 'Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de M!nas),
decreta:
Art.

19 Pica renovada pele prazo
(2) anos, nos têrmos eb
letra a, do art. IQ do Decreto-Ieí n9.605, de 19 de agôsto de 1946, em
nome de Arthur l"errcira C3.mpcs.
lométrico número sessenta e três
como a dm in ís tra dor do imóvel em
(km 63) acima referido; daí, os SGcondomínio F&z~nda Oapão, a auto··
guintes comprimentos e rumos ver- . rízação outorgada ao falecid-o admídadeiros: quatrocentos e· quarenta e
nistrador Manoel José Campos pelo
quatro metros (444m). oito graus e
Decreto número quarenta e um .ntl
oito minutos noroeste '(8 9 8' N W ) e oiseiscentos e seis (41. 6C{»). de vinte
tocentos sessenta e oito metros (868 nove (29) de maio de' mil novecentos
rn) , setenta e seis graus trinta e quae cinqüenta e sete (1957), para pestro minutos sudoeste (76°34' 8W).· quisar minério de ferro, de mangaalcançando a margem direita do rinês e dolomíta, no município de Bebeirão Araponga; sobe o aludido ritim, Estado de Minas Gerais.
beirão até noventa centímetros <0,90
Art; 2~ A presente renovação, que
metros) do marco da Light and Poserá uma. via autêntica dêste De ceet
wer, junto à ponte construída na espagará a taxe. de seiscentos e noventa
trada sôbre o ribeirão Araponga; daí
cruzeíros (Cr$ 690,00) e será, transcom seiscentos trinta e um metros
crita
no livro próprio da Divisão de
e dez centímetros (631,lOm) TIJ rumo
Fomento da. Produção Mineral do'
verdadeiro oitenta. e um graus e sete
Ministério da Agricultura.
'
minutos sudeste (8190'1 'SE) , até o ponde

dois

°,
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Art.

P.....evogam-se

2J5

DO Ponzs ExECU'l'lVO

disposições

Art.

2. Q

em contrário.

GEIMAPE:

Rio de .raneíro, 2ô de agôsto de
1959, 1389 da Independência e 719

-

do. R~pÚblica.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Menegfte tti

DECRETO NQ 45.752
AGÔSTO DE 1959

DE

26

DE

O Presidente da República, usanatribuição que lhe contere ,0
art. 87, item I da Constituição. dedo da

creta:
Art. F' O parágrafo único do art. 3Q
da RegimGnto aprovado pelo Decre-

nO 39.447, de 26 de junho de 1:356,
passa a ter a seguinte redação:

t·)

Parágrafo único. O Diretor da
Agência Nacional terá 2 (dois) Assiscentes, que o auxiliarão no desempeinho de suas atríbuicões.
Art. . 2Çl I1:ste Decreto entrará em
:vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposições em centrá-

rio.

Rio de Janeiro, em 26 de agõsto
de 1959; 1389 da Independência e 71Q
R::,púbJica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Armando tralcão,

DECRETO N. Q 46,753 DE AGÔSTO DE

DE

26

1959

Estabelece normas diretoras plua o
âesenuciuimento da Ituiústria M ecãnica Pesada e institui o Grupo
Executivo para aplicação âessas
normas.

o Presídente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo. 87, inciso r, da. Constituição, deereta:
Art. 1. 9 . Pica criado o Grupo Executívo da Indústria Mecânica Pesada
(GEIMAPE). diretamente subordinado ao Conselho de Desenvolvimento
a fim de dar execução às diretrizes
básícas . enunciadas no presente Decreto.

O Presidente do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico.
- O Presidente da Comissão de 1'3.rifas.
- O Diretor Executivo da Superintendência. da Moeda e do . Credito,
- o Diretor da Carteira de 00-'
mércío Exterior.
- O Diretor da Carteira de oamrno.
- O Presidente da Associação Brasíleíra de Indústria de Base.

Altera dispositivo do Regimento da
Aqêncu: Nacional, do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores.

da

São membros nato- de

Parágrafo único. Os membros do
GEIMAPE poderão delegar seus 00··
deres a Representantes autorizados,
mediante notificação feita ao Secretário Geral do Conselho do Desenvolvimento.
Art. 3. Q O GEIMAPE tem como
finalidade e atribuições elaborar e
submeter à aprovação do Presidente
da República os planos, esquemas e
programas para as diversas linhas
'de fabricação ligadas ~ índústría
mecânica pesada, atuando executivamente nc exame, negociação e
aprovação dos pertinentes orojetcs
específicos, recomendando. quando
fô!' o caso. às entidades especraís as
medidas que se tornarem necessá-ias
à plena facilitação dos. empreendimentos.
Art. 4. Q Conceitua-se como Indústria Mecânica Pesada o conjunto
de atividades industriais ligadas a03
seguintes subsetores:
O .- Máquinas operatrizes e afins:
1.1 - Tornos e Mandriladeira,':j
1.2 - Furadeiras
1. 3 - Serras, Cortadoras e Te~
IA 1.5 -

souras
Plainas e Ranhuradoras

Prensas, Calandras, Estam-

padoras e Marteletes

1.6 - Retificadoras e Acabadoras
1. 7 - Fresadoras e GeradoraB de
engrenagens e roscas
1.8 - Máquinas Especiais de diversos graus de automa-

tíaação

1.9 -

Outras máquinas operatrizes

2.0 -

Má qui 11. a s e equipamentos
para indústrias de

e Perramentarta.

De Mineração, Metalurgia e
Transformação de produtos
minerados
2.2 -- Química em geral
2.3 - Mecânica em geral. inclusive de máquinas agrícolas .
2.1 -

ATOS DO PODER

De material de transporte,
eletricidade e Comunicações
2.5
De máquinas e construções
de estradas
2.6 - De extração, beneficiamento
e transformação de produtos
vegetais
2.7 - De papel e celulose
2.8
'I'éxti], de borracha e plás2.4

ticos

2.9 ~.f).1

De Produeão de alimentos e
de refrigeração

-

:3.9.2 -

.

De cimento
gefinação de petróleo.

-3. O -- Caldeiraria e outros 13quipamentes pesados:

Depósitos de fluídos
Geradores de vanor
3.3
'-Il.'ocaCol'es de calor
;'L4.
Torres de reação e distilacâo
mstaíacões especiais
3.5
3.6
Elevadores . e movimentadores de 'carga
Estruturas pesadas
3.7
3.8
Outros equipamentos
pesados.
Art. 5. o Compete privativamente'
, ao Presidente:
a) Superintender e dirigir os trabalhos do GEIl\I.I.APE e apresentá-lo
ofíci alm ente;
bJ promover e coordenar medidas
relativas ao desenvolvimento da In-dústria Mecânica Pesada brasileira;
c) convocar e presidir as reuniões
co oonsenio Consultivo do GEIMAPE
a que se refere o art. 't», dêste Decreto.
Art. ô. 9 As decisões e resoluções
elo GEIMAPE são tomadas por maioria de votos presentes, o Presidente
,0'1 o seu representante, e no mínimo,
cois de seus membros.
Parágrafo único. Das decisões p
resoluções. do GEIMAPE, caberá recurso suspensivo ao Presidente da
Hepúblicft, através do SecrEtário Geral do Conselho do Desenvolvimento,
desde que impetrado no prazo de 10
dias da comunicação do ato recorrido, sem prejuízo de pedido de reconsideração ao mesmo GElMAPE.
Art. 7.9 O GEIMAPE será assistido' POl' um Conselho Consultivo,
constituído por um representante do
Ii1.StitUto de Pesquisas Tecno:~ógicas
de São Paulo, por um representante
do Sindicato de Máquinas do E.stado
de São Paulo, por um representante
,ela Associação Nacional de Máquinas
Veículos € Acessórios e Peças e por
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um representante da Escola Nacional
de Engenharia.
Parágrafo único. O Conselho Consultivo reunir-so-á, pelo menos, uma.
vez por mês. e extraordinàríamente,
sempre mediante
convocação
doPresidente do GEIlVIAPE.
Art. 8. Çl R8vogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J~U12h'o, em 25 de agôsto
de 1959; 138.° da Independência e
71. 9 da República.
JUsc:rr:üNa

KUBITSCHEK

Armando Ftilcão
S. Paes de Almeida

" • 1
,)
.!.

3.2

Ernani Amara; Peixoto
DECRETO N." 46.7-54: AGÔSTO DE 1959

DE

26

DE

Abre ao Poder Judiciário - Justiça
Eleitoral o crédito especial que
especifica.

o Presidente da República, usando
.da autorização contida no art. 4.° da
Lei n.o 3.587, de 18 de julho de 1959.
e já ouvido o Tribunal de oontas nos
têrrnos do art. 9'3 do Reg'ulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.° Fica aberto, ao POdGl' Judiciário - Justiça Eleitoral -, o crédito especial de '01'$ 50.763. 2QO,OO (SêSsenta milhões, setecentos e sessenta e
oito mil e duzentos cruzeiros) , destinado ao pagamento do abono provisório correspondente a 30% dos respeotívos padrões, referências é símbolos de vencimentos, salários e funções, aos servidores das Secretarias
dos Tribunais Eleitorais, a partír de
1. 0 de janeiro até 31 de dezembro de
195!}, nos têrmos do disposto na Lei
n.O 3.531, de 19 de janeiro de 1959,
com a seguinte discriminação:
Cr$

Tribunal SUpel'Íol' Eleitoral
'
T.R.E. do Amazonas ..
'I' .R.E. do Pará
.
T .R.E. do Maranhão ..
T.R.E. do Piauí ~
.
T.R.E, do Ceará
.
T .R.E; do Rio Grande
do Norte
.
T.R.E. da Paraíba
.
T.R.E. de Pernambuco
T .R.E. de Alagoas
T.R.E. de SergLp-e ....

5.424.480,00
655 .440,0-0

577.440.00
926. 64{),OO
1:.140.120,0:)
2.027.520,00
1.220.400,00
1.153.1:40,00
2.366.640,00
425.B80,OO
631.440,00
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,T.R.E. da Bahia .....
T. R". E. do Espírito San-

to

'T :R. E.

.

do Rio de Ja-

neiro
.
T.E.E. do Distrito Federal
.
T.R,E. de S3 O Paulo.
T.R.E. do Paraná ....
ri' .R. E. de ,Santa Gatarina
.
T .TL E. do Rio Gra'nde
do Sul
'
T .R.E. de Minas GeJ

.rais
T.R.E. de Goiás

.

..
T.R..E. de Mato Grosso

3.764.8800,00

930.6M,OO
2.537.000;00

J::~I":~

8.294.7{)O,OO
12.555.000,00
2,.121. 120,00

1.674.720,00

3.843.000,00
6.917.'100,00
1. 047.600,00
532.680,°0

A1·t. 2.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publí-

'ca,ção.
A.r t. 3.° Revogam-se as disposições
em con 'erário.
Eio de Janeiro, 26 de agôsto de
lS5D; 128.° da Independência e 71.° da
República! .
JUSCELINO

dos Tribunais Regionaís do Tra.balho,
a partir de 1.0 de janeiro até 31 de dezembro de 1959, nos têrmos do dísposto na Lei n.O 3.53'1, de 19 de janeiro de 1959:

KUBITSCHEK

Armando F alcão
S. Paes de Almeida

:'1·

Cr$

':1

TIibÚD.élJ

Superior

do

'Trabalho
10.3'87, 200,Oa
Tribunal Regional do
Trabalho da V, Re-

gião
3.921.5Z0,O~
Tribunal 'Regional do
a
Trabalho da 2. Região ;................ 11.69L36Ú,{)'l}
Trtbunal Regional do
Trabalho da 3.\1. Re~
giâo
:....... 4.361.040,09
Tribunal Regional do
Trabalho da 4.\1. Região
3. B18. 520.08
Trtbunal Regional do
a
Trabalho da 5. R~gíão
'"
3 .417 .480.00
Tribunal Regional do
Trabalho da 6.a. Região
3.422.520,M
Tribunal Regional do
Trabalho da 7~ Região
2.144.380,00
Tribunal Reg:ional do
Trabalho da 8.a Região
. .. 1. 716. 52ú;DO
Total .............• 49.881. 040,00

DEORETO N.o 46.755 AGÔSTO DE

DE

26

DE

1959

Abre ao Poâer Judiciário
Justiça
do Trabalho, os créditos esneciais
na importância total de
.
Cr$ 49.8'81. {)40,OO, para o fim que
menciona.

o

Presidente da República, usando
da autorização contida no art. 4.° da
Lei n." :3.587. de 18 de julho de 1959
e ouvi-do o Tribunal de Contas nos
têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral do Código de Contabilidade Pública, bem como o Ministério da Fa'zenda, decreta:

Art. 1.° Ficam abertos ao Poder
Judiciário - Justiça do Trabalho, os
créditos especiais abaixo especifica-

Art , 2.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publica-

ção.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de agõsto de
1959; 138.° da Independência e 71.° da

República.
JUSCELrno

Armanâo

KUBITSCHEK

FaZcão

S. Paes de Almeida

DECRETO N.o 46.756 AGÔSTO DE 1959

DE

26

DE

Altera o art.

dos, na importância total de
.
Cr$ 49,881. 040,00, destiriados ao pa,gam'ento do abono provisório corres-

60 âo Decreto n,O 13,470:
de 12 de' fevereiro de 1f>19, bem corno
o art. 1.° do Decreto n» 32..849, de
23 de maio de 1953, no tocante ao
prazo de interstício para promoção.

CImentos, aos servidores da Secretaria
do Tribunal Superior do Trabalho e

O Presidente da República, usando.
da atribuição ç,ue lhe confere o ar-o

pondents a 3G% dos respectivos ven-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tigo 87, inciso r, da. Constituição, de-

creta:
ATt. 1.0 Nenhum' remanescente do
Guadro da extinta Diretoriaa Geral
d"e Contabilidade da Guerra poderá
5-:;-1' promovido sem que tenha, no ~~
nlmo. um (1) ano de eretrvo eXel'CICIO
no cÔsto honorífico que possuir, ,
Art. 2.° Revogam-se as disposições
er-/"l contrário.
H,io de Janeiro D.F.. 2fi de
?<'I~';to de 1959; 138." da Indepsndência
e ~71.° da República
JUSCELINO

371

rias à liueracâo das parcelas a que
se refere o -artigo anterior.
Art. 3Çl f:ste Decreto entrará em
vigor na data .de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
.
Rio de Janeiro, 27 de agôsto de
191:j9; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

JJI ária M eneçhetti.
AZÍJ~eida.

S. Paes de

KUBITSCHEK.

Henrique Lott

'DECRETO N9 46.758 ~
/

DECRETO

NO

46.757

AGÔSTO DE

DE

27

pl"(~sidente

da República, usando

das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 87, número I da Constituição
c de acôrdo com o art. 3º, número
rr, do' Decreto nO 45.363, de 29 de
janeiro de 1959, decreta:
.
Art, 1Q E" liberada a dotação de
Cr$ 5. coa. 000]00 (cinco milhões de
cruzeiros) íneluída no Plano de Econornía ínstítuído pelo Decreto número 45.363, de 20 de, janeiro de
1959, e consignada, no Orçamento Geral da União, sob a seguinte classificaçiio:
Anexo 4: - Poder Executivo.
Subanexo 4.13
Ministério da
Agrtcul t ura.
'11 - Departamento Naci-~nal da
Prcdução Mineral.
Despesas de Ca.pita1.
'Verba 3.0.00 Desenvolvimento
Econômico e Social.
Ccns. 3.1. 00 -r-r--r Serviços em Regime Espêcial de Financiamento.
Subc. 3.1. 06 - Irrigação e energia
hidráulica.
23) - Rio Grande do Sul.
6) - Construç5.o de uma usina hidrelétrica,' com aproveitamento das
furnas 'do Rio Jaguari, em Jaguari -

DE

31

DE

1959

DE

1959

Libera dotação incluída no Plano de
Economia do Ministério da Agricultura, ,

O

AGÔSTO DE

Cr$ ;S.OOO.OOO.OO.

Art. 2t? O Ministério da Fazenda
promoverá as providências necessá-

. Altera a, lotação de repartições atendi das pelos Quadros Permanente
e Suplementar do Ministério da
Agricultura e dá outras providên-

cias.
O Presidente da República. mando da' atribuição que lhe confere o
art. 87, item 1, da Constituição, de-

creta:

Art. 19 Fica alterada a lotação numérica de repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério da Agricultura, aprovada. pelo' Decreto nv 37.583, de 11
de julho de 1955, para efeito de ser
transferido um qargo da carreira de
Agrônomo Fruticultor, ocupado por
Alberto da Silva Rêgo, da lotação
permanente do Serviço Nacional de
Pesquisas Agronômícas, do Centro
Nacional de Ensino e PesquISas Agronômicas, para igual íotação do In!5tituto de Ecologia e Experimentação .Agrícolas, dos mesmos Serviço e
Centro.
Art. 2° Fica sem efeito o Decreto
nO 44.584, de 26 de setembro de
1958, que dispõe sôbre alteração da
lotacão do referido Ministério.
Art. 39 l1:stc Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação,
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de agôsto de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneçiietti,
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DECRETO NÇI 46.759 TEMBRO DE

DE

1

DE

SEu

1959

Altera o Parágrct-fo ünico do A1't. 29
do Regulamento do Arquivo do Exer-

cito, aprovado pelo Decreto n Q 614,

de 30 de janeiro de 193'6, alterado
pelo Decreto ns 29.189, de 24 de janeiro de 1951.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O Parágr-afo único do AJ.'tigo 2° do Regulamento do Arquivo
do Exército, aprovado pelo Decreto
nO 614, de 30 de janeiro de 1936, alterado pelo Decreto n Q 29.189, de 24
, de janeiro de 1951, passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único, O cargo de
diretor será exercido por um Coronel do . QUàdro Suplementar
Geral ou por um Oficial General
da Reserva de 1:). Classe, convo.cado.:
Art. 29 O presente .Decreto entrará
em. vigor na data de sua publicaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de
19'59; 1389 da Independência e 71° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

DE

JUSCE;LINO KUBITSCHE:K.

Henrique t.ott .
DEORETO N9 46.761 -

1 DE·

Modifica a redação do art. 64 do
,Regul(tmento aprooaão pelo Decre-

to n'? 8.835, de 23 de jeuereiro de
1942.

o Presidente da República, usando
da atrmuíção que lhe contere o artigo
87, inciso I, da constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Altera a redação do artigo
64 da Regulamento Disciplinar do
Exército, aprovado pelo Decreto número 8,.835. de 23 de fevereiro de 1942,
que passa a ser:
" Art. 64.: A praça expulsa na
forma do art. 34. letra "b" poderá ingressar na reserva, desde que
comprove, com documento passado pela autoridade policial do Mu-

DE

1

Di':

SETEMBRO DZ 1959

Autoriza a Comissão do VaZe âo São
Francisco a aceitar a aoacao 110

terreno onde deverá ser perttsraâo
um poço proiunâo, no Municip'L'o de
Jacobina, no Estado da Balda, e a
instituição de eeroiâão,

O Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo
87, item I, da Consktuiç&.o Federal,
decL'eta:
Art. 19 Fica autortzada a Comissão do vale do São Francisco, criada
pela Lei nv 541, de 15 de dezembro
1948, a aceitar a doação. sem ônus
de qualquer espécie para a União, do
terreno de propriedade de Francisco
Rocha Pires, de 71).650 rnz (setenta
mil, seiscentos e cinqüenta metros
quadrados) de área, com a forma ele
um círculo com 150 metros de raio,
tendo livre 'acesso à' estrada de rodagem que limita a propriedade dêste
- Fazenda Santa Luzia, no Distrito
de Itapeípu, confrontando em tôdas
as direções com o mesmo Francisco
Rocha Pires, tudo situado no Município de Jacobina, no Estado da
Bahia, destinando-se o terreno a ser
doado à construção de um poço profundo, e a aceitar, igualmente, a instituição, a titulo gratuito, de servidão
de passagem sôbre o imóvel de propriedade do doador.
Art. 29 Fica designado o Engenheiro Alaor Mello de SiqUfüra, Chefe
do 49 Distrito da Comissão do Vale
do São Francisco, para, como representante da União, aceitar a referida
doaçâo e a instituição de servidão,
assinando a respectiva escritura.

de

I-I enrique Lott.

DECRETO N<:I 4{5. 760
SETE!I'[BRO DE 195-9

nícípío da residência, ter levado
vida honesta, como civil, pelo merios, durante os dois últimos anos
que antecederam o pedido de reabilrtaçâo , A inclusão, na reserva,
rar-se-a com a graduação que a
praça tiver na ocasião da expulsão".
Art. 2Ç) O presente decreto entra
em vigor na data de sua publícação,
revogadas as disposíçôes em contrario.
Rio de Janeiro, 1 de setembro ele
1959; 138<:1 da Independência e 7ll!
da República.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 3l? O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.
nio dê J8.::1<::h"o. 1 de setembro de
ele 1959; 1389 da Independência e 71Ç1
da H,epública.
JuSCE~.IN()

KUBITSCHE:K.

Armando Falcão.
DECRETO N9 46,762 - '
SETEMBRO DE 1959

DE

2

DE

Fixa os preços básicos mínimos para
o financiamento ou aquisição de
cereais e outros gêneros de produção nacional, 'pam o ano
1960,

373

e cinqüenta e três cruzeiros); e para
a de grãos curtos, Cr$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito cruzeiros);
todos - classes e tipos - de acôrdo
com as especírícacões baixadas pelo
Decreto n'? 28.lI9g,- de 10 de maio de
1950, Arroz das melhores qualidades
comumente produzidas no Norte do
Pais, por saca de sessenta quilos, beneficiado, polido, Cr$ 52'f),O{) (quinhentos e vinte cruzeiros); e nas
mesmas condições por saca de sessenta quilos, em casca, Cr$ 335,00
(trezentos e trinta e cinco cruzeiros)
todos de bom rendimento.
FEIJÃO

Cr$ 614,00 (seiscentos e quatorze
cruzeiros) por saca de sessenta (60)
quilos da variedade branca; Cr$ ...
(Quinh('ntcs e oitenta cruzeio Presidente da República, usando . f~a,C'[}
ros), das variedades de côres ou rada atribuição que lhe confere o, arjadas; Cr$ 546,00 (quinhentos e quatíg« 87, n? I, da Constituição, e tendo
renta e seis cruzeiros) das variedaem vista o disposto no art. 3i? da Lei
des pretas, todos do tipo três das esnO 1. 50S, de 19 de dezembro de 1951, pecífíeacões
baixadas pelo Decreto
decreta:
nO 7 .2u'Ü,. de 28 de maio de 1941.
Are. 19 Os preços básicos mínimos
MILHO
pua as operações de financiamento
Cr$ 315,'Ú"O (trezentos e quinze crucu aquisição, no ano de 1960, dos
zeiros) do grupo "duro" e c-s 3()O,OU
produtos especificadamente menciona(trezentos
cruzeiros)
dos grupos
dos no parágrafo único do art. li? da
"mole" ou "misto", todos das coloLei nl? 1.500, de 19 de dezembro de
rações amarela ou mesclada por saco
1951, são os constantes do art. 2°
de sessenta (GO) quilos, do tipo 3
dêste Decreto.
das especificações baixadas pelo DeParágrafo único. ~stes preços recreto n':! 7.436, de 25 de junho de 1941.
,fc~"cm-se aos
produtos postos nos
AMENDOTIJI:
principais centros de consumo do país,
assim considerados para os efeitos
Cr~ 228,00 (duzentos e vinte ,e oito
riêste Decreto os respectivos portos
cruzeiros) por saco de vinte e cinco
de escoamento, atendidas as condi(25) quilos das classes "graúda" ou
ções e especificações decorrentes da
"miúda" do tipo dos das especificaLei n? 1.506, de 19 de dezembro
ções baixadas pelo Decreto ni? '7.266,
de 1951.
de 29 de maio de 1941.
Art. 2<:l Os preços básicos mínimos
SOJA
estabelecidos neste decreto, são os seCr$ 373,00 (trezentos e setenta e
e:uintes:
três cruzeiros) por saco de sessenta.
. ARROZ
(60) quilos, da variedade comum .
Beneficiado, polido, do tipo dois,
l>lRASSOL
por saca de sessenta quilos para a.
classe de grãos longos. Cr$ 870,ÚO (oiCrS 5,50 (cinco cruzeiros e cinqüenta centavos) por quilo ensacado
tocentos e setenta cruzeiros); para
de tipo dois, com sementes cheias e
a de grãos médios, Cr$ 830,00 (oitopercentagem normal de óleo, de acôrsentos e trinta cruzeiros); e para a
de grãos .cur tos, CrS 748,00 (setecend" com as especificações baixadas pelo
tos e quarenta e oito cruzeiros), em
Decreto nl? 8,178, de 7 de novembro
sasca, dos tipos um dois por saca de
de 1941.
sessenta quilos para a classe de grãos
TRIGO EM GRÃo
lO.1f;OS, CrS 593,0<0 (quinhentos e noventa e três cruzeiros) para ao de
Cr$ 6,36 (seis cruzeiros e trinta e
grãos médios, Cr$ 553,{)O (quinhentos seis centavos) por quilo para C? pro-

de
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duto limpo, sôco, ensacado e com pêso
de setenta e oito (78) quilos por hec-tolitro, variável de aeôrdo com o pêso
hectolítrico do. cereal. Havendo fraçào no pêso heetolítrtco, êste deverá
ser considerado com um ponto acima,
quando igualou superior a meio e
como um ponto abaixo no caso contrário.
FARINHA J;lE MANDIOCA

crs

190,40 -(cento e noventa. cru-

zeiros e quarenta centavos) por saca
de. cinqüenta (50) quilos, do tipo 1
da classificação baixada pelo Decreto nO 7.785, de 3 de setembro de 1941.
FÉcuLA DE M,\NDIOCA

Cr$ 5,47 (cmco cruzeiros e quarenta e sete centavos). por quilo do tipo
1 das especificações baixadas pelo
Decreto nv 12.278, de 22 de abril
de 1943.

-

\

terminados nos têrrnos do art , 41? da
Lei nl? 1.506, de 19 de dezembro
de, 1951.

Art. 3Q OS preços de que' trata o
ar". 2~ dêste Decreto referem-se à.
mercadoria nova da safra de 1959,·
embalada em sacaria nova, devidamente marcada com as necessárias
indicações, classificada, expurgada e
depositada nos armazéns. indicados
neste Decreto e nos mencionados na
letra a do art. 69 e no art. 7 9 da
Lei n° 1.506, de 19 de dezembro
de 1951.
Art. 49 ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, 2 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 71C! da
República.
. JUSCELINO KUBITSCHEK

T~"'PIOCA

CrS 5,47 (cinco cruzeiros e quarenta
e sete centavos) por quilo, do tipo 1
da classificação baixada pelo Decreto
nl? 12.278, de 22 de abril de' 1943.

S. Paes de Almeida
Mario M eneçheiti

DECRETO NQ 46.763 -

MATE

SE'rEl\'l:B~o DE

18'59

DE

2

Dl':

o-s 2f),30 (vinte e cinco cruzeiros
e trinta centavos) pelo produto canAssegura ao algodão da zona mericheado, dos Estados. do Paraná e
dional do Pais da safra de 1959-6~,
Santa Catarina, por arrôba de Quinze
a garantia de preços mínimos.
(15) quilos, coado em peneira
de
1 1I2mm. dos tipos CC-l e CB-l da
o Presidente da República, usando
padronização baixada pelo Instituto
da atribuição que lhe confere o arNacional do Mate, posto em armatigo [ri, n9 r, da Constituição, .e de
zéns ou' depósitos autorizados,
acôrdo com o disposto na Lei númeCU1'jtiba e JoinviUe.
ro 1. 50S, (te 19 de dezembro de IS·5-1,
Cl'S 18,40 (dezoito cruzeiros e quadecreta;
renta centavos) por arrôba de dez
Art. 19 Fica assegurada ao algodão
(l()) quilos, pelo produto cancheado
da zona metídíonaí do Pais, da safra
rJo P.stado de Mato Grosso, coado em
de 1959-60, a garantia de preços mípeneira de 2 1/2mm. do tipo MB-I
nimos prevista na Lei nv 1.506, de 18
da padronização baixada pelo Instide dezambio de 1951, nas seguintes
tuto Nacional do Mate) pôsto em armodalidades:
mazéns ou depósitos autorizados em
Ponta Porá.
a) aquisição do algodão em pluma,
Cl'S 20,2(1 (vinte cruzeiros e vinte
por arrcba de 15 quilos Iíquidos com
centavos) par arrôba de quinze 0-5) . flhra de 28 ~ 3D mu.metr-i. acendiquilos para o produto cancheado do
cíonauo em fardos de densí Ja.de meEstado do Rio GrandG do Sul, prídia nunca mferíor a 40{) quilos amarmeíra qualidade dos tiDOS GF 1, GF 2,
rados em seis ou mais fitas de aço,
GF 3. GF 4, oc 1 da paríronízação
podendo uma ser emendada, pôsto
baixada pelo Instituto Nacional do
nos armazéns gerais da Capital do
.Mate, coado em peneira de 2 lj2mm.
Estado de São Paulo, para -a produpôsto em armazéns ou depósitos aução da região econômica que lhe e
torizados em Pôrto Alegre.
convergente e nos portos do Pais paOs preços para o produto entregue
ra as demais regiões, de acordo com
a padronização oficial do Ministério
em outras localidades das regiões
produtoras, serão oportunamente' deda Agricultura, baixada pelo Decreto

em
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n9 43.427, de 26 de março de 12iiB, e

. nas seguintes bases:
Tipos

Cruzeiros
(pyarrôba
de 15 kg)

3
; . ..
4 ..••.......... " .. " . . . . .
>1:";5 ..•..•...••••.•.••••.....
5
, . . . . . . ..
5/6 ..•......................
6

...............•.•..•...•

517
7·
7/8 .•.......................
8 ••.••• " • .. •• •• •• . . . . • . .•

9

."

"

. . . ..

gn3,55
394,99
886,43
856,45

833,07
806,8&

763,18
741,17
'116,1$
69>1,{)"7
679,68

b) 80% (oitenta por cento) do financiamento, na base dos preços mínimos fixados na letra ~'a" dêste ar-

tigo;

c) aq~lisição de algodão em carôço,
por arroba de 15 quilos liquidas ensacado, sêco, pôsto em armazén; gerars ou em depósitos das usinas de
descaroçamento, do Estado de São
Paulo, e para os demais Estados da
regtâo meridional do Pa~s, de conformidade com o· disposto no art. 4"
da Lei n" 1. 506, de 19 de dezembro
d~ 1951, de acôrdo com a padronizaçao baixada pelo referido Decreto
n Q 43.427! de 26 de março de 19'58,
nas seguintes bases:
'
Cruzeiros
Tipos
(pjarrôba
de 1'5 kg)
1.. Superior
274,30
3. . Bom
270,40

5..
'I..
9..

Regular....... . . . . . . . . .

. 260,00

Sofrível.. . . . .. . .. . . . . ..
233,87
Inferior
211,17
d). aquisição de carôço de algadâo,
do típo 2 da classe "caroços vestidos"
das especificações baixadas pelo artigo 28 do Decreto nv 43.427, já cita0.0, pelo preço de Cr$ 75,00 (setenta
e cinco cruzeiros) por arrôba de 15
quilos Iíquídos, sêco e ensacado, pôs[.Q em armazena da Capital do Estado de São Paulo, e nos demais Estados de conformidade com o art. 4Q
da' Lei nv 1.506, de 19 de dezembro
de 1951.
§ 19 são
considerados centros de
consumo, para efeito do que dispõe o
art. 49 da Lei n Q 1.506, de 19 de dezembro .de 19'51, os portos do país refendas neste artigo' § 2 Q OS .ágios dos 'algodões em pluma dos tipos oficiais não menciona-o
dos. na letra "a" dêste artigo; os deságíos nos algodões de comprimento
de fibra inferior ao fixado na referi-
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da letra; os é.gios e deságios para. outros tipos de carôço de algcdão não
mencionados na letra "d" do mesmo
artigo e constante do art. 2!l do já.
citado 'Decreto n 9 43."',,27, de 25: de
março de 1958, serão estabelecidos
en:t .Instruçôes a serem baixadas pelo
M1l11Stro da Fazenda Presidel1 te da
Comissão de Fimmciámento da Produção;
.
§ 3Q Sel':'á-devolvida aos entreaadores
a sacaria de carôço de algodão'" a que
se refere a letra "d" do artigo l~
dêste decreto§ 4 9 Entende-se por safra "delS591960, da zona meridional do Pais
aquela cujos trabalhos de semeadura

tiverem início a partir de outubro de
1959.·
Art. 29 Terão preferência nas operações previstas no art. 1° dêste decreto os lavradores de algodão e suas
cooperativas.
Art. 31! Os favores do presente decreto, para aquisição e financiamento do algodão em pluma, só serãe
co:r:c~didos aos compradores, aos maquínístas ou a outras organízações
que pagarem, aos lavradores, preços
Que, no Estado de São Paulo 00.
deverão ser inferiores aos fixados na
letra "c" do art. 1Q dêste Decreto,. e
nos demais Estados, de conformidade
com o disposto no art. 4<:> da Lei número 1. E06, de 19 de dezembro de
195-1.
Art. 4.9 O presente DeC~Leto será
.pôsto em execução pela forma estabelecida no art. 5Q e seu parágrafo
único da Lei nO 1.50S. de 19 de dezembro de 19-51, e entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Río . de Janeiro, em 2 de setembro
de 1959; 138° da Inrlepandéncía e 71~
da República.
JuSCELINo KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeuia,
Mário Meneghetti.

DECRETO Nt? 45.764: - DZ 2
SETEMBRO DE 19s.g ,

D&

ro-a

Concede à
Motor do Brasil S. A.
autorização para continuar a funcionar na República.

O Presidente da República, usanda

(ia atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
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nos têrmos do Decreto-lei nO 2.$27, de
26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. 1t concedida à Ford
Motor do Brasil S. A., com sede em
Wílmíngton, condado de New oastle,
Estada de Delaware, Estados Unidos
da América, autorizada a funcionar
no país pelos Decretos ns. 17. G59, de
15 de outubro de H125; 17.3,16, de 12'
de maio ele 192ô; 29.379, de zs de
março de 195.1; 32,172, de 30 de janeiro de 1953; 43.307, de 7 de março
de 1953; 44.354, de 14 de novembro
de 1958 e 45.051, de 15 de dezembro

lho Brazil, com sede em Ridgefield
Condado de Bergen, Estado de Ne~
Jersey, Estados Unidos da Améríca,
autorizada a funcionar na Repúblíca pelos Decretos ns. 18.592, de 5
de fevereiro de 1929; 2.783, de 23 de
junho de 1938; 21.254, de 10 de junho de 1946; 32.335, de 27 de fevereíro de 1953; 38.103, de 18 de outubro de 1955; 39. <J 76, de 13 de JUlho de 1956; 40. tiOS, de 27 de dezembro de 1956; 42.404, de 3 de outubro
de 1957~ 42.g,81, de 3 (l.e janeiro de
1958 e 4.4.855, de 14 de novembro de

1958, autorízação para continuar
3.
funcional' com o capital destinado às'
suas operações ecmerc.ais no Brasil,
elevado de Cr$ 150. {!.QO. eoo.oo (quatrocentos e cinqüenta milhões de
cruzeiros) para
CrS 580.000.000,00
(quinhentos e oitenta milhões de
cruzeiros),
por
meio
de lucros apuCr$
3 . 5~9. coa. ü'O«).C~ (três bilhões,
rados em Balanço, encerrado a 31
quinhentos e cinqüenta e nove mide dezembro de 1958 ~ reavaliação
lhões de cruzeíros) , num valor de Cr$
1.1}97. QGQ. O~<},OO (um bilhão, e noven- / do ativo ímobíüzaco, na conformida'de do que dispõe a Lei nQ 3.470, de
ta e sete milhões de cruzeiros), pro28 de novembro d'8 1953, consoante
veniente de máquinas, equipamentos
resolução torna..da e aprovada
em
e ferramentas, consoante resolução
reunião da Diretoria, reaílzad-, a b
tomada e aprovada em reunião da Dide junho de 1959, mediante as elauretoria, realizada a 28 de abril de 1959,
suias que acompanham o p,eCiL30;)
mediante as cláusulas que acompaDecreto nv 32.335, de '27 de -fevereiro
nham o precitado Decreto nv 29.379,
de 1953, assinadas pe!o Minist!'o -ie
de 2-G de março de 1951; assinadas
Estado dos Negócio!" do Tt'ilb~ll:l(), Inpêlo ]ltinistro ele Estado dos Negócios
dústría e Comércio, obrt",anclo-s~ a
do Trabalho, Indústria e Comércio,
mesma sociedade a cumorrr i~!;2gi':i.l
obrigando-se a mesma sociedade a
mente 'as leis e regutamentos em vieumorír integralmente as leis e regugor, ou que venham a vigorar, sôbre
lamentes em vigor, ou que venham a
o objeto da oresente autorizaçâo.
vígorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Rio de Jan8íro. 2 de setembro de
1959: 133 9 da Independência e 71y
Rio de Janeiro, 2 de setembro de
da República.
195-:1; 1389 da Independência e 71l? da
Rc-oública.
JUSCELINO I{UBITSC::IE:{.
de 1D58, autorização para continuar a
funcionar com o capital destinado às
suas operações comerciais no Brasil,
elevado de Cr$ 2.~'-'32-.0{)O.O{lO,()G (dois
bilhões, cuatroeentos c sessenta e dois
milhões l de cruzeiros) para
_.

-

JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

Pernaruio Nóbrega

DECRETO NQ 46.765 -

DE

2

DE

SETEMBRO DE 1959

Concede it sociedade anônima Refi~
nações de Milho, sroeu; autorização para continuar a funcionar na
República.

'J Presidente da República, usando
ttn

atribuição que lhe confere o ar-

ngo 87, inciso I, da Constituição, e
aos têrmos do Decreto-lei nv 2.627,

DECRETO NQ 46.766
SETEMBRO

DE

3

DE

DE 1959

Concede permissão à firma Loboterâpica Bristol S. A. Indústria Química e Farmacêutica (Seção de
Antibióticos), estabelecida em Santo
Amaro, para funcionar em caráter
permanente, 'aos domingos e nos
feriados civis e religiosos.

E!.f', 2-3 de setembro de 1940, decreta:

Artigo único. E' concedida à sociedade anônima Refinações de Mi-

Ainda não foi publicado no Diária
Oficial por falta de pagamento.

no
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N.~

46.767 -

SETE:L'.'LBRO DE

DE,

3

PODER EXECUTIVO

DE

1959

Áprova alterações .ituroâiszuia« nos
Estatutos> inclusive aumento de capital social da "Sul América Ter-

restres, Iâaritimos

e

Acidentes",

Com-panhia de Seguros,

O Presidente da República, usando da atribuição que .lhe confere
o artigo 37, inciso I, da Constituíçâo,
e nos têrrnos do Decreto-lei n,v 2'.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. I'!. Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital so':'
cial de ors 90.000. OOO,Oü (noventa
milhões de cruzeiros) para Cr$ ....
180. GOO. c"Q{l,OO (cento e oitenta milhões de cruzeiros), da "sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes",
Companhia de Seguros, com sede
nesta Capital, autorizada a mncíoD8.l' pelo Decreto n,v 10.642, de 31
de dezembro de 1913, conforme deliberação da Assembléia Geral EJo:::traordtnáíra realizado em 6- de julho
do corrente ano ..
Art. 2<) A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentes vigentes, ou que venham a
vigorar SÓbl'C o objeto da autoriza-tão a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 3 de setembro
1959; 1330 da Independência e 71<)
da RGpública.

de

JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando

Nóbrega

DECRETO N. Q 46.768
DE SE'I'ÍMBRO DE 1959

DE

3

Inclui junções de professor na. Tabela
única de Extranumeráriomeneausta do Ministério da Marinha, e dá outras providências,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 1.9 Ficam incluídas na Parte
Permanente da Tabela única de Extranumerário-mensalista do Ministério da Marinha, 135 (cento e trinta
e cinco) funções de Professor, na forma do anexo,

377

§ 1. Q 127 (cento e vinte sete: Iuncões de que trata êste artigo destíD8-n1-Se ao aproveítamento dos proressõres do Colégio Naval, Centros de
Instrução, Escolas de Aprendizes-marinheiros e Escolas 'I'écnícas Prof'íssíonaís do Ministério da Marinha,
constantes da relação nominal anexa,
de conformidade com o disposto na
Lei n. '? 3.410, de 16 de junho de

1958.
§ 2.9

.
As 8 (oito) funções destina-

das as Escolas de Marinha Mercante
serão providas na forma do artigo
6. o e parágrafos do Decreto número
4·5.36tJ, de 28 de janeiro de 1959:
Art. 2. Q No aproveitamento de que
trata êste Decreto será observado
pelo órgão de Pessoal do Mínistêr io
da Marinha o disposto no Decreto
n .v 35.956, de 2 de agõsto de 1954.
Art _ 3. '? O enquadramento de que
trata êste Decreto vigorará 11 partir
de 1,9 de agôsto de 1958, data da vigência da Lei n. 3.410, de 16 de
junho de 1958.·
§ 1. <) Aos servidores constantes da
relação anexa será paga a diferença
de 'salário a que fizerem jus. a partil' de 1. o de agósto de 1958. até à'
da ta da vigência dêste Decreto.
§ 2. 9
No· caso de impedimento de
acumulação de que trata o Decreto
aludido no artigo 2. 9 , o servidor só
fará jus à percepção das diferenças,
após decidir optar pela nova situação.
Art.
4. Q
Ficf1ffi suprimidas 5
(cinco) funcões de Orientador. Ec.ucacional da "Tabela única de Extranumerárro-mensalísta do Ministério
da Marin-ha, cuja vacâncía decorre do
. aproveitamento de que trata êste Decreto.
Art. 5. Q O órgão de Pessoal providenciará a apostila declaratória da
nova situação dos servidores, expedindo portarias aos que não as possuirern ,
Art. 6. 9 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua puç

blícação.

Art. 7. C) Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de setembro
de 1959; 138. Q da Independência e
71. da República.
ç

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso
Maia
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ATOS DO PODER 'EXECUTIVO

DECRETO N9 46.769 SE'I"EnrS!W

DE

DE

3

DE

1959

Altera o Regulamento para a Base
<Alrniruaite Castro e Silva".
O presidente da República, usando
ela atríbuícão que lhe confere o artigo '87, mcíso I,' da Constituição, decreta:
Ar t . 19 Fica alterado' o Regulamente 'nara a Base "ÀImirante Castre e Silva",' aprovado pelo Decreto
n 9 45.648, de 25 de março de 1959,
para
fim de dar nova redação ao
~, 3° do art. 49 , a saber:

°

"Art.

4<>

......•.......•.••........

§ 3~ Quando
forem ministrados
Cmsos de Especializacão de Pessoal
,de Submarinos ao Imediato compete
dirigu o funcionamento dos mesmos".
, Art. 2<> 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revocadas as disposições em contrário.
Rio de .raneíro, em 3 de setembro
'0'3 1%9: 138 0 da Independência e 71<>
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge. do Paço Mattoso Maia

DECRETO N9 46.770 SETEMBRO DE 1959

DE

3

DI;:

.Declara de utiÚdade pública, para
efeitos de desapropriação, imóveis
situaâos em Fortaleza, Estado
do
Ceará.
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o ar'tigo 87, inciso r, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na alínea
"a" do art. 5<:l, do Decreto-lei número 3 -365, de 21 de julho de 1941, modificada pela Lei nv 2.786, de 21 de
'maio de 1956, decreta:
•
Art. 10 São declarados de utilidade pública, para efeitos de desapro"priação, os imóveis números 708, 714,
716, 724, 726, 734,

736, 738, 740 e 750,

. totalizando a área aproximada de oitocentos e dois metros quadrados
(S02,OOm2) localizados na rua Tenente
Lisboa, cidade e município de Forta'leza, Estado do Ceará. destinados' à
ampliação das instalações da Escola
. de Aprendizes-Marinheiros do Ceará.
.Art, 2Ç) A despesa com a desapropriação de que. se trata correrá à
-conta dos recursos financeiros dispo.níveís do Ministério da Marinha.

'.

Art. 39 tl1ste Decreto entrará em
vigor na data da sua pualícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de~ Janeiro, em 3 de setembro
de 1959; 132° da :"ndepend,§ncia e 7P
da Repúblic~.
J'USCELINO KUI3ITSCHEr'>:

Jorge do Paço Mattos o Maia

DECRETO N° 4ti .771 SE'rEi'IIBRO

DE

DL':

3

DE

1959

Altera o Regulamento para o ConseZho de Pr.omoções da Marinha.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'1, inciso I, da Constrtuiçâo, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Regulamento para o Conselho de Premocões da Marinha, aprovado pelo Decreto n9 45.192, de 31 de dezembro de
1958, a fim de que a alínea b, do artigo 3 9 , passe a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 39 " •••••••• '•••••••••••••••••
b).. i.1~~b;~~ . 'Â~~~~~Ô~~s':' . ~i;i~" ~fi'ciais-generais do Corpo de Fuzileiros
Navais, dois oficiais-generais do Corpo de 'Engenheiros e Técnicos Navais.
dois oficiais-generais do Corpo de Intendentes da Marinha e dois oficiaisgenerais do Corpo de Saúde da Marinha;
Â~t:

..29"'~~t'~ . 'ci~d;e't~' . ~~t'r"a:r'ã .'e'm

vicor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em. 3 de setembro
de J.359,; 138 9 da Independência e 71C?
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do -Paço Mattoso Maia

DECRETO NÇl 46. '772 S~BRO DE

DE

3

DE

1959

A utoriza o cidadão brasileiro Gilberto
Azevedo Chaves a pesquisar tostorita, no município de Içaraseú, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição cue lhe confere o artigo 87, ri.o I,da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Iei in." 1.985" de 29

33G
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de janeiro de 1910 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1.C> Fica autorizado o cidadão
brasileiro GHberto Azevedo Chaves a
pesquisar fosforita, em terrenos de
'propriedade de Luís Vieira de Fraga
e Vicente Vieira de Fraga, no imóvel
denominado Sítto Trauír.as, distrito e
município de Jgarassu, Estado de
Pernambuco, numa área de vinte e
sete hectares setenta e dois ares
(27,72 ha) , delimitada por um _polígono irregular que tem um vértice a
sessenta e cinco metros (6Sm) no
rumo magnético sessenta e dois graus
quarenta e cinco minutos sudoeste
62Çl 45' SW); da extremidade sul (S)
da Capela São João e os lados, a
partir cêsse Vértice, os seguintes comprírnentos e rumos magnéticos: cinqüe-nta metros e sessenta e dois centímetros (Sü,62m) • cinqüenta e' sete
graus noroeste (570 NW); trezentos
e cinqüenta e oito metros e vinte e
quatro centímetros "(358,24m). doze
graus sudoeste (l2l) SW): cento e
trinta e cinco metros e cinqüenta e
um centímetros 035,51m), cíncüenta
graus trinta minutos noroeste (SOC> 30'
NW); cem metros e trinta e três centírnetros ,(lOO,33m), cinqüenta e seis
graus quinze minutos noroeste (56' 16'
NW); cento e cinqüenta e cinco metros e cinqüenta e três centímetros
<155,53m), cinqüenta e sete graus
trrnta e oito minutos nor-oeste (57' 38'
N"';Jn; trezentos e vinte metros e sessenta e seis centímetros (320,66m)
três graus cinco minutos nordeste
(3 0 05' NE); trezentos e três metros
e quarenta centímetros (303.40m),
treze graus vinte e oito minutos nordeste (13 28' NE); quinhentos e quarenta e oito metros (548m), sessenta
e dois graus (uinze minutos sudoeste
(620 15' SE); cem metros e sessenta
centímetros (100.60m), quinze graus e
einqüenta e nove minutos sudoeste
(t,5° 59' SVl); cento e oitenta e nove
metros e dez centímetros (189,l()m),
trinta. e três graus e vinte e oito minutos sudoeste (33<> 28' SW).
Parágrafo único. A execução da pl'esente autorização fica sujeitas às estipulações do Regulamento aprovado
oelo Decreto n." 30.230. de 1 de de~embl'O de 1951, uma vez se verifiaue
a existência na jazid.a. como associatios de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.° do citado ReguIarnento ou de outras substâncias discriminadas pelo Oonselho Naeíonat de
Pesquisas.
Art._ 2.° O titulo da autorização de
pesquisa, cue será uma via autêntica
0

deste decreto, pagará a taxa _de trezentos cruzeiros <Cr$ 3QO,OO) e será,
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro oróprro
da Divisã-o de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 3 de setembro de
1959, 138.' da Independência e 71.0 da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário M eneqhetii .

DÉCRETO N ,0 46.773 SETEMBRO DE 1959

3

DE

DE

Autoriza o ciâaâão brasiteiro João
Cesar Favero a pesquisar caulim,
[eltispato e mica, no mamicipio de

Bicas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo 37. n.o 1. da" Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. LO Fica autorizado o cidadão
brasileiro João oesar Favero a pesquisar caulím, feldspato e mica. em
terrenos de sua propriedade no imóvel Fazenda Fortaleza, distrito e
f i unicípio de Bicas, Estado de Minas
Gerais, numa área de dezesete hecta- res setenta e seis ares e cinqüenta
centiares 07.7650 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a cem metros (lOGm) , no rumo magnético de vinte e dois graus
cinqüenta minutos noroeste (22 0 50'
l\TVV) da confluência dos córregos da
Grata Funda e Pouso Alto e os lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:' duzentos e vinte e cinco metros
(225m), seis graus vinte minutos, noroeste (ôC' 20' NW); duzentos e dezesseis metros (216m) nove graus trinta minutos noroeste (90 30' NW);
trezentos e sessenta e seis metros
(366m), setenta e nove graus trinta
minutos sudeste (790 30' SE): duzentos e cinqüenta e seis metros
(256m). quinze graus sudeste (15°
SE); cento e oitenta e dois metros
082m) , sete graus sudeste (7° SE);
duzentos e setenta e um metros e
oitenta centímetros (271,BOm) seten-·
ta e sete graus quinze minutos sudo'este (770 15' SW); cento e setenta
metros e noventa centímetros 079,90'
>

ATOS
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metros), quarenta e cinco graus quarenta e cinco minutos noroeste ('1:5 0
45' NW');

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
. estipulações do Regulamento aprovado pelo Deéreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a' existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.°. do citado
Regul2,mento ou de outras substâncias diserimlnadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas,
Art. 2.0 O titulo da autorização ele,
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 3()O,OO) e será válido por dois (2) a contar c
data da transcrição no livro próprío
ela Dívísão de Fomento da PTOd.UÇã.O
Mineral do Ministério da Agricultura
Art. 3 o Revogalr..-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1959, 138. 0 , da Independência e 71.~ da
República.

sudoeste (590 30' SW); bda gl"':'lS·
trinta. minutos noroeste (30\" 30" NW).
Parágrafo único, A execução da
presente autorraaçâo fica sujeita \~
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.23D, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a exiscêncía na jazida, como associado de qualquer das substàneias a que
se refere o art. 2<'> do citado Regulamento ou de outras substàncias díscrímínadas pelo Conselho Nacíol>2Ü Li..:'
Pesquisas.
Art. 2.° O titulo da autortzacão de
pesquisa, que será urna via autêntíC9, dêste Decreto, pagará 8. taxa de
trezentos e sessenta cruzeiros .c-s
360,0-0) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transe-iÇ2,O no livro próprio da
Divisão de
Pomento da Producào M[illel'al do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revog8.m-se as dísposíçoes
em contrário.
Rio ele Janeiro, 3 de setembro de
1959, 138.° ela Independência e '7l ..>
da República.

JusczLrnn KUBITSCHEK

JUSC~L:':)TO KU;}ITSC~!E:';:

Mário Meneçhetti.

M6;tiQ 'Neneghetti.

DECRE-TO N.o 46.774 SETEMBRO DE

DE

3

DE

'1959

Autoriza o ciâaâão 'brasileiro Amaro
Gripp a pesquisar mica no munici'lJiO de Galileia, Estado de M:inas
Gerais.

o Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o artigo ,P·7, n.v I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n.O 1.985, :"18
29 de janeiro de 1940 <código de MiI!9.s) , decreta:

Art. Lc' Fica autorázado o cidadão
braslleiro Amaro Gripp a pesquisar
mica em terrenos devolutas no lugar
denominado Afluente do Laranjeira,
distrito de Sapucaia do Norte, municipo de Galileia, Estado de Minas
Gerais numa área de trinta e seis
hectares (36 ha) , delímíntada por
um quadrado de seiscentos metros
(600m) de lado, que tem um vértice
, a mil oitocentos e noventa e quatro
metros O, 894m), no rumo magnético de sete graus trinta minutos nordeste (7° 30' NE), da confluência dos
córregos João Botelho e Laranjeiras
e os lados divergentes dêsse vértice,
os' seguintes rumos magnéticos: cinqüenta e nove graus trinta minutos
l
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. DECRETO

t~.:J

46,713
1959

DE

3

DE

SETErv.;:BRO 1jg

, Retifica o ari. 1.0 do decreto nú7nero
44.863, de 1 àe dezembro de 1g;:'R.

o Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o artígo 87, n. O I, da Constdtulçâo e nos
termos do Decreto-lei n.> 1.985, dê ~W
de janeiro de lE·1:{) (Código de 1\'jjnas), decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o art. 1.0 do
decreto n.: quarenta e quatro mil no ..
vecentcs e sessenta e oito (44.933), de
um (1) de dezembro de mil novecentos e cinqüenta e oito ( 1958), que
passa a ter a seguinte redação: FIe:,.
.utorizada Mineração Hanna do Brasil Ltda. a pesquisar minério de ferro.
em terrenos de propríedade J:~ st,
Jchn d'el Rey Mining Company Limíted nos lugares denominados 'rutarnéía, Fazenda da Varginha do ~~e
to e Retiro do Rodeador, distritos e
munícíoíos de Brumadinho e Nova
Lima, -Estado de Minas, Gerais nu ria
área de quinhentos hectares (500 ha)
deltmitada por um polígono irreguiar
que tem um vértice a mil duzentos ~
treze metros (1.213 m) no rumo verdadeiro sete graus trinta e cinco míI

382
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nutos sudoeste (70 35' SW) do marco
geodésico nv vinte e dois (22) nas calcadas, da Paraopeba e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil
quinhentos e setenta metros (1.570
metros) sessenta e seis graus vinte
e dois minutos nordeste (65 0 22' NE);
dois mil trezentos e dez metros
(2.310m), dezessete graus oito minutos sudeste (17° 8' SE); mil e sessenta metros (l.060 fi), oitenta e nove
çraus cinqüenta e dois minutos sudoeste (89 0 52' SW); mil duzentos e
cinqüenta metros O.250m), quarenta e seis graus vinte e dois minutos
sudoeste (46 0 22' SW); quinhentos
metros (50üm), setenta e oito graus
cinqüenta e três minutos noroeste'
(730 53' NVíl)' dois mil novecentos e
doze metros (2. 912m) , um grau oito
minutos noroeste (lo 8' NW) trezentos metros (300m), oitenta graus cíncüenta li: dois minutos nordeste 800
5<2' NE) seiscentos e vinte e um metros (621m). oito graus trinta e sete
minutos sudeste (8. 0 37' SE).
Art. 2,0 A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista pelo art. 17 do
Cóàigo de Minas e será transcrita no
livro próprio da Divisão de Fomen'to da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, '3. 0 Revogam-se as disposições
em contrário.Rió de Janeiro, 3 de setembro de
1959, 13.3.0 da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO

KD13ITSCHEK

Mário !lI eneçheiti.

DECRETO N9 46.776
SETEMBRO - DE

-e-r-

DE

3DE

1959

A uioriza o cidadão brasileiro Domício Goruiim. Barreto a pesquisar
minérios de zinco, chumbo e cobre
no ll1unicipio de Jtmuâria, Estado
de Minas ,Gerais ..

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, - de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. lI? Fica autorizado o cidadão brasileiro Domício Gondim Bar~
Teto a pesquisar minérios de zinco,
chumbo e cobre. em terrenos de propriedade de Astérío Itabayana, na
r

Fazenda' Vargem 'Grande, distrito de
Jtacarambí, Município de .Januárfa,
Estado de Minas Gerais, numa; área
de duzentos e sessenta hectares ....
(260 haj , delimitada por 11..711 polígono
Irregular que tem um vértice a mil-'
seiscentos e noventa metros ..... ,
o. 6';0 m) no rumo verdadeiro sessenta e três graus sudoeste (639 SW)
do entroncamento das estradas Brejmho-Jtacarambt-Janelão e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
mil metros (1. 000 m) , oitenta e nove
graus cinquenta e cinco minutos noroeste (890 5-5' NW); mil' trezentos e
quarenta e cinco metros (1. 345m) .
vinte e um graus trinta minutos sudoeste (21 9 30' SW): dois mil quinhentos e quarenta metros (2, 540m) ,
setenta e um graus quarenta e nove
minutos, sudeste (719 49' SE»; dois
mil duzentos e cinco metros (2.205m),
vinte e quatro graus quarenta e cinco minutos noroeste (24 9 45' NW).
Parágrafo único, A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30,230, de 1 de
(j1:z81'..101'O de 1951, uma vez se verifique a. existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Heg'ulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorízacão
.de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará 2. taxa de
dois mil e seiscentos cruzeiros
.
(C2'$ 2. 6nO,{)O) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Pl'O duç 8. o Míneral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposícões em contrário.
- Rio de J:meil'o. 3 de setembro de
1959; 138:;' da rndepel1'dência e '71.9 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário M eneahett;

DECRETO N° 'J.-S. 777 SETElVIm~o

DE

1959

DE

3

DE

Autoriza o cidadão brasileiro João
Henrique
Bianchini
a
pesquisar
fluorita no Município de Palhoça,
Estado de Santa Catarina.
'

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

ATOS
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tigo 87, 11\1 L da Constituição e· nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mi-

383.

tigo 87) n Q I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Y!as), decreta:
Art. 29 Fica autorizado o cidaArt. 19 Fica autorizado o cidadão brasileiro João Henrique Biandão brasileiro Elpídio Trovão {Filho
ehiní a pesquisar f'luorita, emterre~ ~l pesquisar diamante no leito e marens do rio Jequitinhonha, de domí).10S davolutos no lugar denominado
1io público, 112, conformidade do disRibeirão dos FOl'COS, discrrto de Sante Amaro da Imperatriz, Municipio posto no ítem 2(l do art. 11 do De-.
de Palhoça, Estado de Santa Cata- .ireto n 9 vinte e quatro mil seiscentos
riria, numa área de sessenta hecta- e quarenta e três (24 .613) de dez
{lO de julho de mil novecentos e
res (60 ha) , delimitada por um retángulc que tem um vértice a cento í.rinta e quatro (1934) (Código de
e dezoito metros (118m) no rumo A::,'uas) e em terrenos de sua proverdadeiro de trintà e cinco graus priedade no imóvel denominado Fazenda Miúdos, distrito de Terra
trinta minutos' sudeste {359 30' SE)
da confluência do ribeirão da Praia Branca. Município de Bocaiuva, Es'cada de Minas Gerais, numa área
com o rio Vermelho e os lados, divergentes dêsse vértice, os. seguintes de onze hectares e cinqüenta ares
comprhnentos e rumos verdadeiros:
(11.50 '11a) , delimitada por um polímil e quinhentos metros (1.500 m) , gemo Irregular que tem um vértice na.
trtnta graus nordeste (309 NE); qua- confluência da Greta da Boa Vista.
trocentos metros (400 m) , sessenta com o rio Jequitinhonha e os lados
graus sudeste (60 9 SE) . ,
a partir dêsse vértice" os seguintes
. Parágrafo 'úníco. A execução, da comorímentos e rumos magnéticos:
presente autorização fica sujeita às oitenta metros (80 m) , cinqüenta.
estipulações do Regulamento apro- l: oito graus sudeste (58{l SE); cento
vado pelo I::ecreto n 9 30.230, de 1 de e oitenta metros 080 m) , setenta e
dezembro de 1951, uma vez se verifiQue a existência na jazida, como as- seis graus nordeste (76Ç1 NE); oitenta
sociado, de qualquer das substâncias metros (80 m) , setenta e três graus
a que se refere o art. 29 do citado sudeste (73 9 SE); trezentos e quinze
metros (31'5 m) , cinqüenta graus suHegul'amento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Na- deste (50 9 SE) cento e dezoito mecional de Pesquisas.
tros <118 m) , trinta e. nove graus
Art. 29 O título da autorízacão nordeste ('39 9 NE); quatrocentos e
ele pesquíza, que será uma via autên- dez metros (410m), quarenta e cinco
nca deste decreto, pagará a taxa de, graus sudoeste (451? S'VV); trezentos
seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00) e
metros (3·00 m) , setenta e nove graus
seré vá lido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição sudoeste (79 9 SW); cento e doze metros (112 m) , vinte e quatro graus
no livro próprío da Divisão de Fosudoeste (24'? SW).
mento da Produção Mineral do Minístérro da Agricultura.
Parágrafo único. A execução da,
Art. 39 Re:vogam-se as dísposípresente autorização fica sujeita às
çôes em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de estipulações do Regulamento aprog.59. 1380 da Independência e 719 da vado pelo Decreto nv 30.230. de 1 de
dezembro de ,1951, uma vez se verifiRepública.
que a existência na jazida, cemo asJUSCUI'NO KUBITSCHEK
sociado, de qualquer das substâncias
2, que se refere o art.
2Ç1 do citado
Mário Meneghetti
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacíonal de Pesquisas.
DECRETO Nº 46.778 - DE 3 DE
Art. 29 O título da autorização
SETEMBRO DE 1959
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
Autoriza o cidadão brasileiro Elpídio
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
Trovão Filho a pesquisar diamante
no Município de Bocaiuva, Estado será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
de Minas Gerais,
próprio da Divisão de Fomento da
O Presidente da República, usando Produção Mineral, do Ministério da
da atribuição que lhe confere· o ar- Agricultura.
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Art.

39

Revogam-se

cõcs em contrário.

as

dísposi-

Rio de Janeiro, 3 de setembro de
133 9 da Independência e 71Q da
I\'tpública.
1~~59,

JUSCEI..! NO

K'UrJITSCHEK

Mário Ivieneçhetti

DEcn,Kro I\I9 46.779
SETEMBRO DE

-DE

3

DE

1959

19õ9, 138" da Independêncía

Autoriza llIinérios, Ferros e Metais
Ltâa . a pesquisar minerio de chumbo no município de Macaúbas,
tecia da Bahia.

Art , 2" O título da autorização de
pesquisa, que Gerá uma via. autêntica
dêste Dacreto, pagará a taxa de
quatrocentos e vinte eruzeíros, (Cr$
420,00) .e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcricão no livro próprio da Divisão. de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3° Revogam-se as díspcsições.
em· oontcár io,
R,io de Janeiro, 3 d-e setembro de

e«-

o Presidente da P.J2pública, usando
da atrtbuição que lhe confere o art.
{~Ji, nv r, da Constituição e nos termos
do D<:cr0to-l€i n V 1.835, d2 29 de;
~2.1"leiro de 1940 (Código d.;; Milkl.S),
decreta:
Art. 10 Fica autorizada Minérios,
Penos e Met.ais Ltda. a pesquisar
rmnérío dê chumbo, em terrenos. de
proprí'edade de Sérvulo José Soares,
S ..u vador Alves de' Oliveíra e Jcsé
)?iOl'êncio de Magalhães no imóvel
denominado Fazenda Tiros, dístri to
de Boquíra, município de Macaúbas,
Estado da Bahia, numa área de quarenta e-um hectares e setenta e cinco
2.r€S (41,75 ha i , delimitada por um
retângulo qU-2 tem um vértice no final da poligonal que partindo da
ccnfluêncía dos córregos da Barriguda
c das Ooronas têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: ~O'
vecentcs e cinqüenta e oito metros e
setenta centímetros (958,70 m », oito
~T':1.US noroeste (8Q NW); mil metros
(1. 000 m) , oitenta e dois graus sudoeste (82 V SW); e, os lados do rêtângulo a f-.artir do vértíco considerado, têm os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros ; dois mil e Quinhentcs metros. (2.500 m) , oitenta e
dois graus nordeste (82 0 NE); e, cen-

to e sessenta e sete metros (167 m) ,

cito graus noroeste (8 0 NW).
Parágrafo uruco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez !se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se- refere o 'art. 2° do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.

Eepública.
JUSCELINO

no

da..,

KUI3ITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N'\' -'13.

no -

SETEMBRO DE

DE'

3

DE

,1959

o cidadão brasileiro Dcmicio
Gonâim Barreto a pesquisar miné-

Autoriza

rios de zincO, chumbo e coore no
município de Jtuuuiria, Estado de
Nl inas Gerais.

O Presldents da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'7, n Q I, da Constítuíção e nos têrmos
do Decreto-lei n'> i. 985 de 29 dA
~an/~iro de 1940 (CódigO' doe Minfts)~

decreta :

fI...rt , Iv Fica autorizado o cidadão
brasileiro Domício Gondim Barrreto a
pesquisar minários de zinco, chumbo
e cobre. em terrenos d-e propri{;d(~de
ele Astério Itabayana, na f:'aiel:da
V2rg'.8m Grande, distrito dê Itacarambí, município de Jalú:.ária, Estado
de Minas Gerais, numa área de trezentos e setenta e cinco hectares e

cinqüenta ares (375,50 ha) , delimitada por um polígono irregular que

tem um vértice a. cento e setenta e
quatro metros (174 m) no rumo verdadeiro dez.2&S€ÍB graus quar-enta e um
minutos noroeste (l6 v 46' NW) da
ponte da Estiva que serve a Mina
Grande sôbre o Córrego G~:ota do Vê
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos e ouarenta metros (840 m) , vinte e oito graus: dezenove minutos nordeste (280 16' NE) :
quinhentos metros (500 m), sessenta

e um graus quarenta e um minutos

noroeste (610 41' NW): dois mil e
quinhentos metros (2.500 m) , vinte e
oito graus dezenove minutos sudoeste

e (289 19' SW); dois mil e vinte
metros (2.020 m) , cinqüenta e quatro graus quarenta e um minutos

Aros
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sudeste (540 41' SE): míl e seiscentos
metros (1.600 rm, vinte e seis graus
dezenove minutos nordeste (26 0 19'

NE); mil setecentos e quarenta metros (1. 740 m) , sessenta e um graus
quarenta e um mínutos noroeste (611)

41' NW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulllÇÕ-es do Regulamento aprovado pelo Decreto n- 30.230, de I de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substãncías a que se refere o art. 2° do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 21) O titulo da autorização de
pesquísa, que será uma via autêntica
dêste De ore to. pagará a taxa de
três mil setecentos e sessenta cruzeiros (Cr$ 3.760,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a paetír
do data de transcrição no livro próprio da Dívísão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 30 Revogam-se as' disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1959, 138 0 da Independência. 710 da
&pública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DIDC!R.ETo

N.9

46.781 -

SETEMBRO DE

DE

3

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Domicio
Gondim Barreto a pesquisar miné~
rios de zinco, chumbo e cobre no
munictpio de Januária, EstcuJ.() de
Minas Gerais.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n- I, da, Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1. 985, de 29 de
~aneiro de 1940 (Código de Minas)"

EXECUTIVO
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rumo verdadeiro sete graus quarenta.
e cinco minutos noroeste (7 9 45'NW)
de. ponte da Estiva que serve e. Mina
GEande, sôbre o córrego Greta do
Ve e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros (2.500 m) , sessenta e um
graus quarenta e um minutos noroeste 611) 41' NW): dois mil metros
(2.00 m) , vín te e oito graus dezenove
minutos sudoeste (28'1 19' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ns 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez lSe verifique a· existência na jazida, como
associado, de qualquer das substãncías a que se: refere o art. 29 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional· de Pesquisas.
Art. 20 O titulo da autorízacão de
pescuísa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa .de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5 .000.00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partil' da dada da transcrtcãc
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minístérío da Agricultura.
Art.' 3Q Revogam -.se as dísposíçõea
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro ·de
1959, 1389 da Independência 71Q · der
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti
---

:r'

DECRETO NQ 46.782 SETEMBRO DE 1959

DE

3

DE

decreta:

Autoriza o cidadão brasileiro Domicie
Gondim Barreto a pesquisar miné~
rios de zinco; chumbo e cobre no
município de Jasnuuia, Estado
de
Minas Gerais.

Art. lo Fica' autorizado o cidadão
brasileiro Domicio Gondim Barreto a
pesquisar minérios de zinco, chumbo
e cobre, em terrenos de propriedade
de Astérío Itabayana na Fazenda.
Vargern ~ande, distrito de Jtacarambí, município de Januária, Estado
de Minas Gerais, numa área de quinhentos hectares (500 ha) , delimitada
por um retângulo que tem um vértice
a mil e trinta metros (1.030 m) no

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o arti~o 87, n 9 I, da. Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Domício Gondim Barreto a
pesquisar minérios de zinco, .chumbo
e cobre, em terrenos de propriedade

Aros
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de Astério Itabayana na Fazenda
Vargem Grande, distrito de Itacarambí, município de Januária, Estado
d Minas Gerais, numa área de quatrocentos e oitenta e três hectares e
setenta e cinco ares (483,75 ha) , delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a seiscentos e
cinqüenta e cinco metros (655 m)
no rumo verdadeiro' trinta e três
graus trinta minutos sudeste (339 30'
SE) da sede do sitio' Brejinho, na
mesma Fazenda Vargem Grande e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e sessenta metros
(2.060 m) , um grau quarenta mínutos sudoeste (l Q 40' SW); mil metros
(l 000 m) , oitenta e nove graus cínqüenta e cinco minutos sudeste (89Q
55' SE)' mil e quinhentos metros
(1.5()O m) dez graus cinqüenta e três
minutos noroeste (1()9 53' NW); dois
. mil metros (2.000 m) , vinte e oito
graus dezenove minutos nordeste (28 9
19' NE); dois mil e quinhentos metros (2.500 m) , setenta graus cinco
minutos noroeste (709 05" NW); seiscentos metros (600 m) , trinta e cinco
graus trinta e sete minutos sudoeste
(359 37' SW); mil e novecentos metros (I.90(), m) , trinta e seis graus
vinte minutos sudeste (369 20' SE).
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto, nQ 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associar
do, de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Hegulamenta ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de quatro mil oitocentos e quarenta cruzeiros (Cr$ 4. 840,()O) e será válido
pelo prazo de dois' (2) anos a partir
da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Producâo Mineral do Ministério da Agricultura.
.Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1959; 1389 da Independência e '719 da
República.
J

JUSCELINO

M ária

KUBITSCHEK

~eneahetti

DECRETO N9 46.783 SETRMBRO DE

1959

DE

3 DE

Autoriza- o cidadão brasileiro
João
Henrique Bianchini a pesquisar
jluorita no município de Palhoça,
Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art~go 87, n Q r, da Conscituíçâo e nos
termos do Decreto-lei n? 1.985, de 29
r'" janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Henrique Bianchiní, a
pesquisar fluorita, em terrenos devolutas no lugar denominado Ribeirão dos, Porcos, distrito de
Santo
Amaro da Imperatriz, município de'
Palhoça, Estado de Santa Catarina.
numa área de sessenta hectares (6Ô
ha) , delimitada por um retângulo que
tem um vértice a cento e quatro metros (lM rm no rumo verdadeiro de
oitenta e sete graus noroeste (871)
NW), da confluência do ribeirão da v
Praia com o rio Vermelho e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil e quinhentos metros (l.500 m) ,
trinta graus nordeste (30,? NE)' quatrocentos metros (400 m) , sessenta
graus noroeste (60 9 NW).
,Parágrafo único. A execução
da.
presente autor~.<Jação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembrc de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado,de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 60(),OO) e será.
válido pelo prazo de dois (2) anos a.
partir da data' da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da ProduGão Mineral do Ministério
'
da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1959; 138º da Independência e '11 9 da.
-República.
JUSCELINO KUBrrSCHEK

M ária M eneçhetti

ATOS DO' PODER EXECUTIVO

DEORETO NÇl 4S.784 s~BRa

DE

3

DE

DE 1959

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento do capital de responsabilidade da Firemen's Lnsuramce Company oi Newark.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nl) 2.()63, de
"1 de março de 194D, decreta:
Art. 1Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital de responsabilidade de 01'$ 7.5()(}.()()0,OO ,(sete
milhões e quinhentos mil cruzeíros)
para crs 1O.COO.OOO,OO (dez milhões
de cruzeiros), da Firemen's Insurance Company of Newark, com sede em
Newark, Estados unidos da América,
autorizada a funcionar no País pelo
Decreto nl? 25.294, de 2 de agôsto de
1948, conforme' resoluções tomadas por
sua' Diretoria, em' reunião realizada
em 18 de maio do corrente ano.
Art. 29 A Sociedade continuará in.'. tegralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1959; 138 Q da Independência e 71o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega.

DECRETO NQ 46.785 SETEMBRO DE

DE

3

DE

1959

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusioe aumento do 'capital social da Sul América Capitalização, S. A.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto nv .22.456. de
10· de fevereiro de 1933. decreta:
Art. 1Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos. inclusive aumento do capital social de
Cr$ 120.000.000.00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) para
.
mi- .
Cr$ 2()0 .000.000,00 (duzentos

387

Ihões de cruzeiros), da Sul América
Capitalização, S. A., com sede nesta
Capital, autorizada a funcionar pelo
Decreto nv 18.891, de 4 de setembro
de 1929. conforme deliberacão da Assembléia 'Gera.l Extraordinária realizada em 4 de junho do corrente ano.
Art; 2Çl' A Sociedade continuará in ..
tezralmente sujeita às leis e regulamentos Vigentes, ou que venham a vigorar sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle decreto.
Rio ~ de Janeiro. 3 de setembro de
1959; 13BÇl da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO NI? 46.786 SETEMBRO DE

Concede à
Marítima
funcionar
gação de

DE

3

DE

1959

Transnordeste Fluvial e
A.
autorização para
como emprêsa de navecabotagem. '
.
S.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nl? 2.7'84, de 20
de novembro de 1940, decreta': .
Artigo único. E' concedida à Transnordeste Fluvial e Marítima, S. A.,
com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorização para funcionar como meprêsa de navegação de cabotagem, com o capital social fixado na
importância de c-s 5.000 .OOO,OD (cinco milhões de cruzeiros), dividido em
5.000 (cinco mil) ações ordinárias ou
comuns. nominativas, do valor unitário de Cr$ 1.000,()i} (um mil cruzeiros) , distribuído entre 9 (nove) acionistas, cidadãos brasileiros natos,
consoante Ata da Assembléia Geral
de Constituição, realizada a 26 de
junho de 1959, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
'leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o' objeto, da
. presente autorização.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1959; 138l! da Independência e 71Q da
República.
JnbcELINo KUBITSCHFK ..

Fernando Nóbrega.
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DECRETO N° 46.787-

DE

3

DE SETEMBRO DE

1959

Aprova alterações mirotlueuuu: nos Estatutos, inclusive aumento do capital
social da COlnpa1i.hia de Seguros da Bahia

o Sr. Presidente da Repúb!ica, usando' da. atribuição que lhe confere
o art. 87, inciso I, da Oonstttuíçãc, e nos têrmos do Decreto-leí n 9 2.063, de
7 de março de 1940, decreta:
.
Art. 10 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, 'inclusive aumento do capital social de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzeiros) para Cr$ 30 ',000.000,00 (trinta. milhõe.s de cruzeiros), da Companhia de Seguros da Bahia. com sede na CIdade do Salvador, Estado da Bahia,
autorizada e. funcionar pelo Decreto nO 18,747, de 15 de maio de 1929, eonforme deliberação da Assernbléía Geral Extraordinária realizada em 10 de
abril do corrente ano.
Art. 2\> A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis - e regulaM'
mentes vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização a
que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1959; 138\> da Independência e 71' da
República.
JUSÇELINO

KUBIT6CHEK .

Pernanão Nobreça .

DECRETO NQ 46.788 SETEMBRO DE 1959

DE

3

DE

Aprova alterações
introduzidas nos
estatutos
da
"A Independência"
Companhia de Seguros Gerais.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n Q 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos _da" A
Independência" Companhia de Segu-

ros Gerais, com sede nesta Capital,
autorizada a funcionar pelo Decreto
n 9 4.927, de 23 de novembro de 1939,
conforme deliberação da Assembléia'
Geral Extraordinária realizada em 24
de março do corrente ano.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e' regulamentos vigentes, ou que venham a vi- gorar, sôbre o objeto da autorização a
que alude aquele Decreto.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1959; 138Q da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEli:.

Fernando Nóbrega.

DECRETO

N.O

46.789
1959

DE

3

DE

SETEMBRO DE

Aprova

alterações

introduzidas

nos

Estatutos, inclusive aumento do capital social da Mauá Companhia de
Seguros Gerais.

o Presidente da. República, usando
da. atribuição qeu lhe confere o artigo 87) inciso I, da CoIlBtitu íção, e

nos têrmos do Decreto-Ieí n 9 2.063,
de 7 de março de 194ú, decreta:
Art. 1.0' Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital, social de
Cr$ fi. 000.000,00 (seis milhões de cruzeíros ) para Cr$ 12. 000 .000,00 (doze
milhões de cruzeiros), da Mauá Companhia de Seguros Gerais, com sede
em Pôrto Alegre, Oapítal do Estado
do Rio Grande do Sul, autorizada a

funeíonar pelo Decreto n.« 21.708, de
2-6 de agôsto de 1946, conforme delíberações das Assembléias Gerais Extraordinárias realiza-das em 14 de
abril e 8 de junho do corrente ano.
Art. 2.° A Sociedade continuará

integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham fi,

ATOS
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vigorar. sôbre o objeto da autorização
a c;.11€ alude aquêle decreto.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1959; 138. da Independência e 71.°
da República.
0

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECREI'O NQ 4ô. 790 ~ETEMBRO DE

DE

3

DE

]9'59

Prorroga o prazo previsto no pará·
grafo único do art. 29 do Decreto
n 9 42.219, de 3 de setembro de 195.7.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, item I, da Constituição decreta:
Art. 1Q Fica prorrogado de 3 de
.setembro corrente até 31 de dezembro
. de 1959, o prazo previsto no Parágrafo único do art. 29 do Decreto número 42.219, de 3 de setembro de
1957.
Art. 29 :Ê1ste. Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro,' 3 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JusCEI.;mO KUBITSCH'I!::JI.

Armando raicao,
Jorge do Paco M atoso .Maia
Henrique t.ott,
H oracio Láfer .

S. Paes de Almeida.
Ernani Amaral Peixoto.
Mario Meneghetti.
Clovis Salgado.
Fernando Nóbrega.
Francisco de Mello.
Mário Finotti.

DECRETO N9 46.791 SETEMBRO DE lS69

DE

3 m::

Cria, nos Quadros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o
cargo isolado, de provimento efetivo, de Analista Econômico.
O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 87 inciso I, da Constituição, decreta:
Art. lO/Fica criado nos quadros do
Instituto· Brasileiro de Geografia e
Estatístíca, para ter lotaçáo no Gabinete da Presidência, o cargo isolado, de provimento efetivo, de Analísta Econômico, com vencimentos correspondentes a trinta mil cruzeiros
(Cr$ 30.000,00) mensais.

Parágrafo único, O cargo de que
trata o presente decreto será exercido por bacharel em ciências econômicas. de notável saber e que preencha as condições íegaís exigidas para.
investidura em cargo público.
Art. 29 A despesa decorrente da
execução do disposto neste decreto
será atendida pelos recursos próprios
do orçamento do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica.
Art. 3Q Este decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3 de setembro
de 1959, 138Q da Independência e 7lQ
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Armando Falcão.

DEORETO N9 46.792
TEl\iJBRO DE

DE

4

DE

se-

1959

Revoga o Art. 17 baixado com o Decreto n9 21.854, de 26 de setembro
de lS46.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição
DECRETA:

Artigo único.
Fica revogado o
Art. 17 do Regulamento da Ordem
Nacional do Mérito, baixado com o
Decreto nq 21.8'54, de 2G de setembro
de 1946.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de
1959. 1389 da Independência e 719 da
República.
.
JUSCELINO KUBIT5c:8:EK

Armando Falcão.

Horácio Lajer.
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DEcaETO Nr) 46.7,93 TEMBRO DE

DE

4

DE SE-

19<59

'lnclui, nas disposições üo art. 1~' do
Dr'Jreto n 9 30.9'55, de 7 de junho de
1952, as junções que especifica.

ções .ora estabelecidas, de conformidade com o disposto nos artigos 5~,
6<'> e 79 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n'? 5.739, de 29 de maio de
1940 ..

Art. 2Q Para os efeitos do artigo
anterior, ficam estabelecidos, segundo o comprimento, quatro classes de
o Presídente da República, usando fibras,
e, para cada uma destas, se~
da atribuição que lhe confere o artigundo a qualidade, quatro tipos.
go 87, inciso I, da :Jonstituiçao, de§ 19 O comprimento será medido
creta:
em centímetros; entre as partes ex9
Art. 1 'Ficam incluídas, nas dis- .tremas da amostra, onde haja maior.
posições do art. l Q do Decreto núme-.
concentração da fibra, ou seja. o
ro 3'0.955, de 7 de junho de 1952, as
comprimento de maior freqüência.
funções de direção e orientação téc§. 2 9 Os tipos serão caracterizados
nica exercidas por oficiais das Fôrças
em função do preparo, do teor de
Armadas nas organizações seguintes:
unidade, do estado de maturidade e
conservação, da resistência, da cõr,
Banco Nacional do Desenvolvimento
do brilho, do grau de maciez, do esEconômico.
tado de limpeza e das demais carac. Frota Barreto S. A.
risticas tecnológicas e comerciais da
Frota Carioca S. A.
fibra.
Companhia oantareíra e Viação FluArt. 39 As classes de fibras a aue
minense.
se refere e art _ 2Q terão os seguintes
Estaleiro São Francisco de paula
comprimentos e denominações:
Sociedade Anônima.
Estaleiro e Oficinas São José.
EL - Extra-longa - Fibras acima
de 111 em.
Art.
29 ~ste decreto entra em
L :..- Longa - Fibras de 91 a
vigor a partir de 16 de junho de
lIDem.
I
19'59.
M - Média - Fibras de 71 a 90 em.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de
C - Curta - ~ibras de 60 a'70cm.
1959, 1389 da Indepenqência e 719 da
Art. 4Q OS tipos estabelecidos no
Repúblic::L.
artigo 2 Q serão denominados. de acôrJUSCELINO KUBITSCHEK
do' com sua qualidade, de Tipo Superior (TS) , Tipo 1, 'I'ípo 2 e Tipo
Armando Falcão.
3 e serão caracterizados pelas espeJorge do Paço Mattoso Maia.
cificações abaixo.
§ lQ Tipo Superior ou TS - Fibras
Henrique toü.
lavadas, sêcas e bem batidas, de côr
S. Paes de Almeida.
creme-clara uniforme, em ótimo estado de maturidade e conservação.
Francisco de Melo.
resistentes,
com
grau acentuado
de brilho e maciez com teor de umidade que não exceda de 13.5% (treze
DECRETO N9 46.794 - DE 4
e meio), convenientemente desemba, DE SETEMBRO DE 1959
raçadas ou sôltas, isentas de manchas e impurezas, de substâncias pécAprova as novas especificações para
tícas. de entrançamentos, de nós e de
a classificação e a fiscalização da
fragmentos de fôlha e cascas. bem
exportação do sisal .
como de outros quaisquer defeitos. '
§ 2Çl O Tipo 1 será constituído de
o Presidente da República, usan- fibras
de côr creme-clara. amarelado das atribuições que lhe confere
da, com pequenas extensões ligeirao art. 87, n Q I da Constituição Femente esverdeadas, em ótimo estado
deral e tendo em vista o disposto no
de maturidade, bem batidas, com
art. 1<'> e seus parágrafos do Decretolei nl? 334, de 15 de março de 1938, brilho e maciez, resistentes, com um
teor de umidade que não exceda de
decreta:
13,5% (treze e meio), sôltas ou deArt. 1Q A classificação das, fibras
sembaraçadas, isentas de impurezas,
de substâncias péctícas, de entrançado Sisal ou Agave.. extraídas da planta da família das Amaríüdáceas, gê- mentes, de nós, de cascas e de ounero Agave, obedecerá às especificatros quaisquer defeitos.
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§ 3Q O Tipo 2 ser a constituído de
meíros . denominados "Bucha" e o
fibras ásperas, de coloração amareúltimo "PÓ de Fibra", como se espelada, pardacenta, e de tonalidade
cifica abaixo.
acentuadamente esverdeada, em bom
Bucha de 1~.
estado de maturidade, resistentes,
Bucha de 2ª'.
com teor de umidade que não exBucha de 3~.
ceda de 13,5% (treze e meio). bem
Pó de Fibra.
desembaraçadas,
batidas, sôltas ou
isentas de impurezas, de entrança§ 19 A Bucha de 1~ será constituída
menta, de nós e de cascas, toleranda fibra de coloração creme-clara,
do-se acentuada variação em reíaçáo
uniforme, em ótimas' condíçôes de
à cór, algumas fibras emaranhadas
conservação, com teor de umidade
de pouca extensão e profundidade.
que não exceda de quatorze por cenbem assim, unídas : com pequena
to (14) provenientes das operações
quantidade de substãncias compode secagem, batedura e de seleção,
nentes -da fôlha, não eliminadas duisentas de impurezas, fragmentos de
rante o descorticamento ou desfíbrafôlhas, cascas e nós.
mento ,
§ 29 A Bucha de 2:J. será constituída
de fibras de coloração
amarelada,
§ 49 O Tipo 3 será constituído de
pardacenta, avermelhada eesverdeafibras de acentuada aspereza; de c,oda, em bom estado de conservação,
loraçâo amarelada, com parte c,f- tocom teor de umidade que não exceda
nalidade esverdeada, pardacenta e
de quatorze por cento (14) proveavermelhada, em bom estado de manientes das operações de secagem,
turidade, resistentes. com teor de
batedura e seleção, isentas de impuumidade que não exceda de 13,5%
ltIeze e meio), bem batidas, sõltas ou rezas, cascas e nós.
§ 39 A Bucha de 3l)o geralmente dedesembaraçadas, isentas de impurenominada "Bucha de campo" - será
zas, de entrançamentos, de nós e de
.cascas, tolerando-se mais acentuada
constituída de fibras de coloração
varíação em relação à côr do que a
amarelada, pardacenta, avermelhada
do tipo 2. algumas fibras emaranhae esverdeada, em bom estado de condas de pouca extensão e profundiservação, com um teor de umidade
dade, bem assim, unidas com pequeque não exceda de quatorze por cento
na quantidade de substâncias oriun(14), provenientes das operações de
das da fôlha, não eliminada 'durante
desfibramento das fôlhas, tolerando-se
o descorticamento ou desfibramento.
algumas fibras com fragmentos de
fôlhas e de' nós.
Art. 59 Só serão admitidas, para
constituir o Tipo Superior,' oú TS,
Art. 99 Aparas serão constituídas de
fibras das classes media, longa e exfibras de vários tamanhos, inclusive
tra-longa.
.
pontas, porém curtas ou seccíonadas,
sôltas, em bom estado de conservação,
Art. 6~ As fibras de menos de
com um teor de umidade que não ex60 em ou que não se enquadrarem
ceda de quatorze por cento (14), isenpelas suas caractertstícas nos tipos
tas de matérias estranhas, de nós e de
descritos no artigo 4 g, serão considemôfo, tolerando-se algumas fibras
radas "Refugo". não podendo. como
unidas por fragmentos ou restos de
tal, ser exportadas.
tecidos foliáceos.
Art. 7Q As sobras ou os restos de
Art. 10. Os Residuos de fiação sefibras serão classificadas com as se.rão classificados com as seguintes deguintes denomínações:
nominações:
a) Resíduos de beneficiamento Resíduos de espalmadeíra - penquando provenientes da operaçâo de
teadeira - RE
desfíbramento, lavagem, secagem, baResíduos de passadeira - RP.
tedura e seleção de fibras.
Resíduos de Fiadeira - RF.
b) Aparas - quando provenientes
Resíduos de Tosqueadeira - RT.
de cortes das fibras.
Resíduos da trançadeira e torcedeíc) Resíduos de Fiação
quando
ra de cordas _ RTC .
. provenientes da industrialização da
fibra.
§ 1o O Resíduo de espalnuuieira Art. 89 Para a classifícaçãc do Repenteadeira ou RE será constituído
síduo de beneficiamento ficam estade Pó é fibras cortadas e de pedaços
belecidos 4 tipos, sendo os três príde fibras, curtos, que caem durante o
I
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mento ou descortícamento e os enfarprocesso de sstíragem entre os pentes
das máquinas índustriaítzadoras
dadores obrígados a corrigir as diverQ
§ 2 O Resíduo
de Passadeira ou
gências de tamanho e tipo que as fibras apresentarem,
RP, será constituído de pó e de fibras
já penteadas pela máquina índustriaArt. 13. Para a conservação de suas
Iízadora e pelo próprio passador
qualidades originais e bom aproveitaQ
§ '3
O Residuo da Fiadeira ou RF . menta industrial, as fibras serão colocadas na prensa, convenientemente
será constituído de Pó e de fio retorcido, juntamente com fibra, apresenestiradas, porém, em curvas nos cantando-se êste resíduo rígido, devido à
tos de caixa.
torção exagerada.
Art, 14. As fibras submetidas a
S 49 o' Resíduos da Tosqueadeira ou
tratamentos especiais, isto é, não comRT ser-á constituído de aparas das
preendidos entre as operações usuais
pontas de fibra que se projetam para
de deatíbramento mecânico, lavagem,
tara dos fios e cordas, com o comprí-. secagem e batedura, ou ainda, benementa de 1 a 3 em,
ficiadas por processos biológicos e
§ 5Çl O Resíduo da Trançadeira
e químicos, serão classificadas por equiTorcedeira de Corda ou RTO, será
valência nas classes e tipos a que se
'constituído de pequenos pedaços de
referem os arts. 39 e 4Q destas espefibras, pontas de cordas e pedaços de
cíficações, desde que conservem grancordas com defeitos.
de parte de seu aspecto e demais car<;lp.t.~rí"tioas

orunnaís

Art. Ü. Será considerado fraude
ou infração, punível de aeôrdo com o
disposto. nos arts. 88 e 89, do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 5.739
de 29-5-40, o eniardamento de:

Parágrafo único, Havendo alteração de suas propriedades, as fibras S€rão classificadas pela denominação do
processo empregado em seu tratamento.

a) ríbras de espécies, classes e tipos
diferentes, bem como de resfduos de
espécies e tipos diferentes;
b) fibras e resíduos molhados ou
com excesso de umidade;
c) fibras ou resíduos com impurezas que não forem admitidas nestas
especificações;
d) fibras que, pelo contacto da água,
umidade excessiva ou qualquer outra
causa, tenham perdido sua resistência normal;
.
'
e) fibras de
coloração defeituosa,
isto' é, excessivamente esverdeada ou

Art. 15..-Será permitido o revestimento total dos fardos; quando solicitado pela parte interessada.
Art. 16. Será aplicada, obrígatõríamente, no fardo, por baixo das cintas,
no ato do enfardamento, uma faixa.
de tecido ,- de dimensões de 90 em de
comprimento por 30 em de largura,
para receber as seguintes indicações:

cõr de lôdo;
f) fib'.ias e resíduos danificados por
incêndio';
g) fibras amarradas,
fibras com
nós, restos de amarrilhos e de nós de
amarrilho;
h) fibras entrançadas,! excessivamente torcidas e emaranhadas;
i) fibras encascadas ou por descerticar;
j) fibras mofadas;
k) fibras irregulares quanto ao tamanho, isto e, que apresentem divergências de tamanho, para mais ou para
menos, além daquelas estabelecidas
nestas especificações para as classes
curta, média, longa e extra-longa.
Art. 12. Os produtores ficam obrigados a proceder à seleção das fôlhas,
por tamanho, na ocasião do desübra-

nome do produto;
classe e tipo da fibra;
c) número de ordem;
ti) número do lote;

a)

b)

e)

pêso;

classificado
por
equívalêncta
(quando fôr o caso);
g) processo empregado no tratamento,
§ 1Q A faixa a que se refere êste
artigo será obrigatoriamente transpassada pelo arame, fita metálica ou
corda, por ocasíão da prensagem do
fardo.
§ 2Q OS fardos terão dimensões, forma, pêso e densidade que facilitem o
seu transporte e armazenagem e que
não prejudiquem as características
tecnológicas e comerciais da fibra ,
.Ao rt . 17. Os certificados a que se
refere o art. 1Q do Decreto n Q 44.9'70,
de 1-12-58, respeitadas as dísposíções
do arr,t. 36 do R...-<>gulamento aprovado
j)
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pelo Decreto n Q 5.739. de 29-5-40, serão válidos pelo prazo de 10 meses,
contados da data de sua emissâo , .
.Art. 18. Nos casos previstos no R'ttigo 14, constará do certificado a indicação: "classificação por equivalência". ou, conforme o caso,
nome
ou denominação do processo empregado no tratamento da fibra..
Art. 19. Do lote apresentado para
embarque, o encarregado da fiscalização do SER, juntamente com o representante dai CAC'EX e da repartição aduaneira, escolherá indistintamente 10% sôbre o número de fardos
a ser exportado, verificará o pêso e
abrirá os mesmos, a fim de apurar se
o sísal correspondente a especificações
declaradas no certificado de classificação.

°

A'tt. 20. Em fôlha anexa ao certificado de classificação e Fiscalização
da ExportaÇão constará, obrigatõríamente, o número de cada tardo de
sísal que fôr exportado.
Art. 21. A retirada de amostras
bem como a confecção de padrões e
sua venda aos interessados, serão determinadas em portaria do Ministro
da Agricultura.
Art. ,22. A pedido dos interessados
e a título de "promoção de vendas",
será permitido pelo SER o embarque
"de fibras classificadas de acôrdo com
as especificações do presente decreto,
antes do prazo de vigência do mesmo.
Parágrafo único. ~ses embarques
não poderão ser feitos em quantidade
superior a 10.000 kg por. tipo e par.
classe, para cada importador.
Art. 23. O presente Decreto entrará em vigor 90 dias depois de sua
publicação, ficando, então, revogadas
as disposições em contrário.
Art. 24. As presentes especificações serão revistas dentro do prazo de
dois anos, a partir da data de vigência dêste Decreto.
Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pelo SEm, com aprovação do
Ministro da Agricultura.
Rio de Janeiro, 4 de setembro di
1959; 138Ç1 da Independência e 71Q da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHRB:.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N0 46.795
5 DE SETEMBRO DE 1959

DE

Dispõe sôbre a organização do Hospital Julia Kubitschek, aprova o
respectivo Quadro de Pessoal e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art.
19, § 10, da. Lei nv 1. 765, de 18 ,de
de dezembro de 1952, decreta.
Art. l0 O Hospital Julia Kubitschek, condomínio dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (I. A. P. C.), dos Industrtáríos (1. A. P. L), dos Empregados em· Transportes e Cargas
(I. A. P . E .T . C. ) , de Previóência e
Assistência dos Servidores do Estado (LP.A.S.E.) e da Caixa de APOsentadoria e Pensões dos" Ferroviarios e Empregados em ServIços Públicos (C. A. P.F.E. S.P.), funClOnará sob regime de comunidade de
serviços de assistência e previdência social, na forma do convênio
firmado entre as autarquias mencionadas neste artigo, de acôrdo com
o disposto no Decreto nQ 41.188, de
22 de março de 1957.

Art.

29

O

Hospital compreende:

I - Divisão de Serviços Assistenciais (DSA).

Serviço de C1tnica Geral (D. S.
A. - 1)
Serviço de Tisiologia (D. S A,.
-,2)
Serviço de Cirurgia (D. S. A.
-

3)

serviço de Radiologia (D. S.
-

Serviço de Laboratório A. - 5)
Serviço de Enfermagem
A. -

(D. S.
(D.

S.

6)

senviro
-

A.

4)

de Dietética

(D.

5." A.

7)

Serviço de Reabllitação (D. S. A.
-

8)
serviço Social Médico (D. S. A.
9)

.

Par1;nácia (Fa. )
Arquivo Médico (A.

M.'.

'394

. Aros 'DO PODER

II

Divisão de Serv.lÇOs GeraIs

(D. S.

o.:

Serviço de Administração
G. -

1)

Seção de
Informações
Seção do
Seção de
Seção de
Seção de
Seção de

(I).

S.

OrIentação. ContrOle e
(8.

O.

C.!.)

Pessoal (8. P.)
Comunicações (S. C. )
cadastro (8. Ca.)

Material (S. M.)
Orçamento e Contabilidade (8. o. C.)
setor de Aprovisionamento (8.
A.)
Depósito de MaterIal (D. M.)
Serviço de Manutenção (D. S. G.
-

2)

.

Seção de Conservação e Reparos
(S .: C. R.)

Seção de Lavanderia e Roupana
(8. L. R.)

Seção de Transporte (8. T.)
setor de Casa de Máquinas (S.
C.

M.)

Setor de Hortas e Jarl1illil

J.)

(8.

fi.

Setor de Necrotério (8. N.)
Setor de Vigilância (8 . V.)
Portaria (P.).
III - Tesouraria (T.)
Art. 30 - O Hospital será dirigíao
por Um Dil~etor, nomeado, em comissão, pelo presidente da República.
--.,.

Art. 40 - As Divisões terão Diretores; os Serviços, Chefes e a Te.souraria será dirigida por Um' Tesoureiro, nomeados, em comissão, pe~
lo Diretor do Hospital.
Art. 50 -

O Diretor do Hospital

e os das Divisões terão um secre-

tárío e dois Assistentes Técnicos,
cada um.
Art. 6Q - Os Chefes dos' Serviços
de Enfermagem, de Dietética, de
Cirurgia e de Tisiologia terão dois
dois, um e um Assistentes, respectivamente.
'
Art. 70 - As Seções terão Chefea
e os demais órgãos e unidades de
trabalho Encarregados.
Art. 8° - Fica criado, na forma
do .anexo, o Quadro de Pessoal do
Hospital.
Parágrafo único -- Os valores dos
padrões de vencimento, dos símbo-

ExECUTIVO

los dos cargos em comissão e das
funções gratificadas do Quadro a que
se refere êste artigo são os fixados
na Lei n, 2.745, de 12 de março
de 1956.
Art. 9Q - p3.Jra atender à execução de trabalhos de natureza reconhecidamente esporádica ou temporária. o Hospital poderá convencíc.nar a prestação de serviço, sob rorma de pagamento por recibo, observado o disposto no parágrafo único
do art. 2Q da Lei n. 3.483, de 8 de
dezembro de 1958.
Art. 10 - O preenchimento dos
cargos
e funções
do
referido
Quadro, excetuado o disposto no art.
3~, é da competência do Diretor do
Hospital, . respeitadas as normas legais . vigentes Parta. o Serviço P11~
blico Federal.
Art. 11 - Os direitos, vantagens,
deveres e responsabilidades dos integrantes do citado Quadro, - dtsciplínar-se-ão pelas normas legais que
vigorarem para o Pessoal das autarquias condôminas.
.
Art. 12 - A despesa Com a execução do disposto neste Decreto será atendida com os recursos pDópríos das autarquias condôminas.
Art. 13 - A publicação dos atos
relativas ao Pessoal do mencionado
Quadro . obedecerá ao disposto no
Decreto n. 43.925, de 26 de junho
de 1958.

Art. 14 - Dentro de sessenta
dias, contados da publicação deste
Decreto, o Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio submeterá à
aprovação do presidente da Republíca o R'egimento do Hospital.
Art. 15 - Fica revogado' o art.
3° e respectivo parágrafo único do
Decreto n , 41.188, de 22 de março
de 1957.
Art. 16 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de setembro
de 1959, 133\0 da Independência e
710 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

HOSPITAL JÚLIA -KUBITSCHEK
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Gratijicaaas
1 I Assistente do Ser- I
I viço de Tisiologia I FG-2
1 I Assistente do SerI viço de Cirurgia . \ FG-2
2

1
1

I Assistente
do Serviço de EnfermaI
1-

->
~

til

J

gero
"'1 FG·3
FarmaCêutico Che-

8

o •••

C~:f~ . d~' °S~çã~' 'de!

1

FG-3

Arquivo Médico . I FG-3
Chefe da' Seção
I Contabilidade.. .. FG-3
2 I Assistente do SerI Viço de Dietética FG-4

1

1

I

2.

3
1

12

I Cozinheiro-Chefe . -I

'I

tor do Hospital .
Enfermeiro-Encar-I
regado . .
I
Enc a r r e g a d o de]
Despensa ., .... o.'
Encarregado de
Turno .... ,.
Secretário de Diretor de Divisão.
Encarregado de Setor ... o..........
o o, o.

2

:::::::::::::::: ::·1

5
1
12

I

De-I

,Encarregado do
pósíto de Material

Encarregado de Turma ... o......

FG-5

FG-5

'
FG-S

PG-5o
FG-6
FG-6

FG-6
I FG-7

~

1

de'I

I Enfermeiro-Chefe . FG-4 !
FG-4 I
8
Chefe de Seção .' - FG-4 I
1
onefe de portaria
FG-5 I
1
Secretário de DireI

5

"'d

I
I

5
1
8
1
1

3
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O total de:
cargos prc vídos na
carreira, inclusive
os provisórios, não
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provisórios serão
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superiores.
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F
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sóríos, não poderá 1

I
ser superior a 7.1
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Os cargos provi-I
I
sóríos serão su-]
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1
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I
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-
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-
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Atendente

10 I .... .
12 I .•................ ·1
16 1·· .... · .... ····• .... 1
Y ••••••••••••• ·)

-

I

'1

44 I Obs. O' total deI"
I cargos providos!
I na carreira, in-I
I clusive os provi-I
I sórios, não poderá]
ser superior a 441
Os cargos proví-]
I sóríos serão sU-1
I prímídos à mediI da que forem sen-]
I do preenchidos osl
I vagos das .classes
!
1 superiores.

I

K
J
I
H

I

I
I
I

I
1

)

I

cargos
providos 1
na carreira, in- I
cluslve os provi-I
sóríos, não .poderál
ser superior a 81
Os cargos provi-I
sóríos serão su-I
primidos à medi-I
da que forem sen-I
do preenchidos os]
vagos das classes I
superiores.

I
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I

r

I
I

II
E
D
C
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I
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I Classe I
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-
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I
J

-

I...................
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!
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-
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-

--
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I
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I

I

I

-

-

I
I
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I
I
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I

I
I

'
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H

-

I
I
I

-

I

Enfermagem

I

I

I

I

I

j

I

.1

l0bs. O

I
I
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E
D
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I

J

l

-

-

J

I

I

~

I

II

I

I
!

I

I
I

I

!

I

13

I

til

ó'~

I

II

t

I
-1

~

I
I

I

I

I

-

-

8

I

I

poderá ser supe-]
ríor a 78. Os car-]
gos provisórios se-]
rão suprimidos à I
'medida que forem I
sendo preenchidos I
os vagos das elas-I
ses superiores.
I

I
I
I
I
I
12 I

26 I
40 I 38
]- /I 78 I 38

I

I

13

dei

F

I

I

-

total

\

I

I
I

-

I

'I

I

I
I

I

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

I

I,

I cargos providos na]
! carreira, inclusive I
I os provisórios, não]

I

I
I
I

I

I

I
26 I ................... [
40 I ................ ···1
I
I
78 I
I

I
I

I
!

I

Auxtliár de

'1

I

-

I
I
I
.I

I
I
I
I·
I

I
I
I

=1
- I

I
I'

I

I

II

I

1

Número ,
'
I Classe !
I
de
Carreira ou Cargo
ou
1 Exc. \ Vagos Pror ,
cargos
padrão' I
I.

I

J

I

Prov.

J

-

I

I

I

I

I

o
o
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II

J

I
II
I

I
I

I

I ............. ··,····1
I ..... ··············1
I .. ·················1
J .••••••••......... ·1
'1

I
I

I

II--

II

I
I
I

I

I
I
I
I

I

I
I

I
!

II

I
I

I

I

J

I

I

1

1

I

j

I
J

I
J

I

I

II I
I
I
I

I

,

I
- I
-I

-

-(

I

-I
I

I

I

I
I

- í -I - I -

I' I
I
J

I .

I

I

I

I

I

I

I

/

J

I

I

I
I

I

I
I
l :

I

1

I

I

I

I

-I
I
- 1 I
-I

I
I

I

1

-

I

I

I

I
I

Dietista

I ....... -. ...... ·····1

6

I

].!I

I ·· .. ··· .. ··········1
-I
I

I

I

I

\

I
1

I
I

I

1

I

I

I
I

!
I

J

I
J
J

I

[

I
I

J

~

t-j

I
I

I
I
I

L
K
J

I
I
10bs. O -total dei
! cargos providos na]
I carreira, inclusive I
I os provisórios, não I
I poderá ser supe-]
I ríor a 6. Os car-]
I gos provisórios se-I
I rão suprimidos à I
I medida que forem 1
) sendo preenchidos I
I os vagos das elas-I
I
I ses superiores.
I
I

I

I

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

!

1

I
I

I ... ; ....... ········1

I

I

1
I
I
I
I

I

1
1
1
1
2

,

I
I

I

I

\

I

I poderá ser supe-I
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I gos provisórios se-I
I rão suprimidos à]
I medida que forem I
I sendo preenchidos I
I os vagos das clas-I
! ses superiores.
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I

I
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II ••.... · .. ··········1I
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I

I
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DECRETO N9 46.793 - DE 8
SIUl~Mfmci DF 19'59

PODER ExÉCUTIV6

DE

Tí'fLnsjere, sem aumento de despesa,
iunçiio de uma para 'outm Tabela
Nv.:mérica ES1Jecial de Extranume1'ários-mensatistas do Ministério dá
FCizenda, que me1.ciona.

O presidente da República, usando
cü: atribuição que lhe confere o arti:;'o B7, item I, da Constituição, decreí.a ;

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárío..
,
Rio de Janeiro, 8 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da

República.

JUSCELINO

Km3ITSCúEK.

Clovis Salgado"
S. Paes de Almeida.

DECRETO N9 4G.793 -,

Art. 19 Fica transferida; com o
respectivo ocupante, Vicente,Pimentel
\'v'&.~i,~edey, uma função de Marinheiro. ~'c:~ferbncia 19, da I'abela Numérica EspeciaJ de Extranumel"ários~men
saíístas da extinta Mesa de Rendas
AlfLô.!,dcgada de Mossoró, ora substítuida pela COletoria f<'ederal criada
pela Lei n 9 3.524, de 3 de janeiro de
'ISf'9, para' ídêntíca tabela da Alfândega 'de Natal, ambas do Minístérío
da F8.;~0nda ,
Art. 2Q Êste decreto entrará em vigOl' na data de sua pubucaçào ,
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de, setembro
de 1959; 138l? da Independêncía e 719
da H..cpv.blica.
J USCEtINO KUl1!TSCHSK.

S. Paes de Almeida"

DECRETO NQ 46.797, SETEMBRO DE 1959

DE

8

DE

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$
io. ooo. 000,00, destinado à Província
Brasileira dos Irmãos t.assaüstas Sociedade Porvir Científico.

o Presidente da República, usando
da, autorização contida na. Lei número 3,4'58. de 18 de novembro de
19'58. e tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos têrmos do art. 93 do Regulamento-Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), destinado à Província Brasileira dos Irmãos Lassalistas --'- sociedade Porvir Científico
- com sede em Pôrto Alegre, Rio
Grande do Sul, para o fim expresso
na lei 'acima referida.
Art. 2~ O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.

~ETEMBRO n~

DE

8

DE

1~59

Autoriza o Serviço do Património da
União a aceitar a âoação de terreno -que menciona, situado no Setor
Universitário da Capital do Estado
de Goiás,

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçáo que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da çonstituição Federal
e de acôrdo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, decreta:
Art . 19 Pica o Serviço do p'a trimônío da União autorizado a aceitar a
doação, que o Estado de Goiás quer
ta....er à U níão fi'ederal,' de um terreno com a área de 18.105.75 m2 (dezoito mil, cento e cinco metros e seterna e cinco decunet.ros quadrados),
situado entre a Rua 235, 5i). Avenida, Praça uníversítana e a l'''aculdade de Medicina, no Setor Leste de
Goiânil;l, no Estado de Goi'ls, tudo de
acôrdo com os elementos constantes
do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob o número 131.085,
de 1959.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere' o artigo an te rior à construção da sede da Faculdade de Direito
de Goiás.
Rio de Janeiro, em 8 de setembro
de 19'59; 1389 da Independência e 7l~
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.
Clovis Sautaao,
DECRETO N9 46.799
SETEMBRO DE 1959

DE

3

DE

Altera o Decreto n 9 45.195, de 31 de
dezembro de 1958.
, O Presidente da República, usando
das atribuições
que lhe confere o
art. 87, n'> l, da Constituição e ten-

do em vista o art. 15, § 29 , do Decre-

F~

I

.

i
I

AIDS

DO PODER EXECUTIVO

to-lei ni? 9. 2{}2, de 26 de abril de
1946, decreta:

Art. lI? Ficam incluídas nas colunas E das Tabelas I e III de Representação, aprovadas pelo :...\ecreto
nv 45.195, de 31 de dezembro de 1958,
e reajustadas pelo Decreto n Q 45.424,
de 14 de fevereiro de 1959, as (unções
de E.'1lbaixador, Primeiro, Segundo e
Terceiro secretários na Embaixada
do Brasil na Tailândia,
Al·~. 29 Re-w·og·am-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, em 8 de setembro
de 1959; 1380 da Independência e 7l Q
da República.
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Art. 4º Hevoi3'am-;s:; as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em li) de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando

Nobrega

DECRETO N9 46.801 - DE 10
SETEMBRO DE 1959

DE

Concede à sociedade Transportes saaritimce Siio Jerônimo Limitada autorizaçâo para funcionar como em-,
pr,~sa de navegação de cabotagem.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Horácio Làter,

DECRETO

N~

46.800 - DE 10
1959

:lE

SETEMBRO DE

Retifica a Tabela Numérica de Mensalistas da Comissão Federal
de
Abastecimento e Preces e dá outras
providências.
-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 10 Fica retificada a Tabela
Numérica ,de Mensalistas da oomíssáo Federal de Abastecimento e Preços, a que se refere o art. lI? do Decreto n? 44. [;39, de 12 de julho de
1958, para o fim de:
a)
serem incluídas· as seguintes
funções, com os respectivos ocupantes:
1 (uma) de Auxiliar Administrativo, referência 26, ocupada por José
Gabriel de Oliveira;
1 (uma) de Auxiliar Adminístra-.
tívo, rereréncía 2~. ocupada por Osmar Pimentel de Medeiros; e
1 (uma) de Escrevente-datilógrafo,
referência 22, ocupada por Helena
l'i'eitosa de Araújo,
b) ser excluída..rma função de Motorista, referência 22, ocupada por
Itamar oaeta.L, incluído. pelo Decreto
n? 45.503. de 27 de fevereiro de 195:l.
.Art. 2º As alterações de que trata
êste decreto prevalecerão a partir da
pubücacão do Decreto nv 4ú.077, de
8 de outubro de 1956.
. Art. 3? ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artíg'o 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrrnos do Decreto-lei nl? 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. . É concedida à sociedade Transportes Marítimos São Jerônimo Limitada, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorização
para funcionar como emprêsa de ú::'vegaçâo de cabotagem, com o capital
fixado na importância de
,.
c-s 4.(){}'J.Ü'),OO (quatro milhões de
cruzeiros), dividido em 4 (quatro)
cotas do valor unitário de
.
Cr$ 1.000.QOO,()O (um milhão de cruzeiros). distribuído entre 4 (quatro).
cotistas, cidadãos brasileiros natos,
consoante
contrato de constituição
por meio de instrumento particular
firmado a 15 de julho de 1959, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autorizacâo .
Rio - de Janeiro, 10 de setembro de
1959. 1381? da Independência e 719 cu
República.
I

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DEaRRTO

NO

46.802 -

SETE:MBRO DE

DE

10

DE

1959

o "Comando de Artilharia de
Costa e Antiaérea da 2~ Região
Militar" .

Cria

. O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição e
de acôrdo com o Artigo 19 da Lei
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ATOS' DO

PODEB

.n9 2.581, de 25 de agôsto de 19515 J
decreta:
Art. 19 Fica criado o Comando de
Artilharia de Costa e Antiaérea da
2~ Região Militar, com sede em 'Santos-São ~aulo.
'
,
Parágrafo único. O Ministro 'da
Guerra tomará as medidas necessá
rias à efetivação dêste ato.
Art. 2Çl ltste Decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
.
Rio de Janeiro; 10 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República,
M

'

JUSCELINO 'KUBITSCHEK.,

EXECUTIVO

go 87, inciso l, da Oonstítuíçâo, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as. Instruções Reguladoras das Atividadés e do
Funcionamento do Grupo de Estudos
e Planejamentos da Secretaria Gera!
.do Conselho de Segurança Nacional,
assinadas pelo General, de
Divísâo
Nélson de Mello, 'Secretário Geral do
Conselho de Segurança Nacional,
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua puuheação,
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, '11 de 'setembro de
1959; 1389 da Independência e 7j,C> da
República..

Henrique t.ott,

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Falcão.
\

DECRETO N'? 46.803 - DE 10
SETEMBRO DE 1959

DE

n

Altera o Decreto Q 43.190, de 12 de
fevereiro de 1958.
O' Presidente da República, usando

da. atríbuíçâo que lhe confere o sstigo 87, inciso I, da Constituição, de-

ereta:
Art. 19 E' acrescido na letra, F
do Art. 19 do Decreto nl? 43. 19ü, de
12 de fevereiro de 1958, a seguinte
função privativa do pôsto de General
de Brigada Combatente:
33 - Comandante da Artilharia de '
Costa, e Antiaérea da 20- Região Mi-'
litar ,
Art. 2'? :&te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 'revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10.de setembro de
1959; 1389 da Independência e 7ll? da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lati.

DECRETO N9 46.804 - DE 11
SETEMBRO DE 1959

DE

Aprova Instruções
que reaulam. as
atividades e o funcionamento
do
Grupo de Estudos e Planejamentos
da Secretaria Geral do
Conselho
de Segurança Nacional, de que trata o Decreto n 9 45.040, de 6 de dezembro de 1958,

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

INSTRUCÕES REGULADORAS DAS
ATIVIDADES E DO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ESTUDOS
E PLANEJAMENTOS DA SECRE-

TARIA-GERAL . DO CONSELHO
DE SEGURANÇA NACIONAL.

1. Finalidade:
O Grupo de Estudos e Planejamentos (GEP) terá por finalidade:
- promover ou realizar os, necessarios estudos de todos os .problemas
que interessem à Segurança Nacional,
tendo em vista ri estabelecimento das
linhas gerais de uma Política de Segurança Nacional;
- elaborar as decorrentes diretrizes .governamentais, bem como assegurar a coordenação
dos planejamentos conseqüentes destas diretrizes;

- opinar sêbre quaisquer assuntos
ligados à Segurança Nacional.
2. Organização e Funcioll2.mento:
2.1 - O GEP constituído conforme o estabelecido na letra "j" do artigo 99 e na letra "c" do § 2Q do
art. 13, do Decreto n Q 45.040, de 6
de dezembro de '1958, para atender à
sua' finalidade desenvolverá as atividades de suas tarefas através' das Seções desta Secretaria-Geral, segundo
os setores específicos de assuntos dos
campos formadores do Poder Nacional
que lhes são pertinentes. Estas Seções se entrelaçam intimamente para
atenderem, com objetividade, em
qualquer setor, o estudo de problemas

. Aros DO PoDER ExECUTIVO

Clue constituem a finalidade de suas
W'efas.
O GEP desenvolverá as suas ati-vidades, oríentando . e
coordenando
as tarefas das Seções que ficam: as-sím repartidas:
.
I
1::>

-

iores:

Seçâo~

Campo Econômico, cem os se-

, - Produção Industrial;
- Comércio (interno e externo) ;
- Produção Agropecuária - Caça
e Pesca;
Serviços Públicos;
- Energia.
- Campo Psíco-Socíal:
- Setor de pesquisas Técnicas ,e
Cientificas.
2~ Seção:
Campo Político:
- Setor Interno;
- Setor Externo.
- Campo Psico-Social, com os se-.
tores:
- Povoamento - Colonização
Mão-de-Obra;
,
- Saúde Pública;
Educação e Cultura;
Justiça e Previdência. Social; ,
Moral Social e Opiníão Pública.
Campo Militar:
Setor de Política de Guerra.
3<:1 Seção:
- Campo Econômico, com os setores: .
Estrutura Geral;
Finanças;
.
Matérias-Primas;
Comunicações e Tral1sportes.
Campo Geográfico:
Setor Fisiográfico.

SFICI:
InIormações necessárias aos estudos e aos planejamentos
governamentais.
2.2 - O GEP se reunirá convocado
pelo ohere do GabiÍlete, sempre que
fôr julgado conveniente.
2.3 - O GEP se pronunciará através de decisão do Chefe de Gabinete, após ouvir a opinião de seus
membros sôbre os assuntos relacionados ou em discussão.
2.4 - Das reuniões do GEP, serao
elaborados relatórios conclusivos dos
assuntos tratados, assinados, pelos
membros que delas participarem.
~.5 Poderão participar das reu.níões do GEP, militares e civis, ha-
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bilitados a prestar colaboração, quando convocados ou convidados
peloSecretário-Geral.

3. Da Competência do GEP:
3.1 - Com 11 cooperação do Esta.-·
do-Maior das Forças Armadas (EM:
FA) e dos órgãos mínísteríaís e ·departamentaís competentes:
3.1.1 - Elaborar o Conceito Estrategico Nacional (CEN) , realizando.
para isso:'
- Avaliação Estratégica das Conjunturas. Estabelecimento dos Objetivos Nacionais Atuaís (ONA) , das Políticas,
de Consecução e das Hipóteses de
Guerra.
3 . 1. 2 - Atualizar o exame estratégico da situação para os decorrentes.
ajustamentos do CEN.
3 .2 - Elaborar as Diretrizes Go.:.
vernamentais correspondentes aos diferentes ·planejamentos.
3 .3 - Coordenar a execução, pelos.
órgãos competentes, dos diversos planos governamentais.
3.4 - Realizar estudos sôbre os a&suntos que interessam à Segurança
Nacional.
3 . 5 - Preparar pareceres, como bases às decisões do Presidente da Re,pública, sôbre as questões ligadas ao
ínterêsse da Segurança Nacional.
3.6 - Orientar e coordenar os estudos dos problemas de Segurança,'
Nacional e as tarefas de planejamento decorrentes das diretrizes estabelecidas.
.
3.7 - Propor ao .secretário-Geral.
estudos e planejamentos de assuntos
ou de questões especírícas a cada um
dos campos - econômico, psíco-socíal'
e político - ligados à Segurança. Nacional.
4

<

Atribuições do Pessoal

Ao Chefe do Gabinete, corno.
Diretor do GEP, além das próprias
atribuições especificadas no Regimento Interno da Secretaria Geral do
Segurança
Nacional
Conselho de
(SG/CSN), compete:
- dirigir e coordenar as atividades
do GEP;
- convocar 'as reuniões do GEP, "i..
xando as datas de suas realizações;
- iniciar, dirigir e encerrar os tra-balhos nas reuniões do GEP;
4.1 -

- -±16

ATOS DO PODER

_ decidir sôbre os assuntos que devem constar dos relatórios;
_ estabelecer as decisões básicas
para os consequentes estudos e planejamentosa serem realizados pelos órgãos da Secretaria-Geral;
.
_ apresentar os assuntos que, por
sua importância, julgar devam ser
submetidos em reunião ao GEP;
- manter o Secretário-Geral constantemente ao par do desenvolvimen1,0 dos trabalhos do GEP, submetendo-lhe, para aprovação, as decisões
adotadas;
- designar os relatores dos assuntos tratados nas reuniões;
- designar um Adjunto para secretariar a reunião;
- convidar militares e civis credenciados para participarem das reuniões
do GEP, quando autorizado pelo Secretário-Geral.
4.2 - ' Compete aos Chefes de Secão, como membros do GEP, além de
suas próprias atribuições especificadas no Regimento Interno da SGI
CSN:

- participar dos trabalhos nas reuniões, opinando sôbre os problemas e
assuntos em discussão ou em estudo;
- relatar, por escrito, os trabalhos
de que _tenham sido encarregados;
- propor estudos -de problemas e
formular sugestões sôbre medidas de
ínterêsse para a Segurança Nacional;
- dirigir e coordenar a elaboração
das tarefas pertinentes aos setores específicos .que competem
sua Che~
fia;
- apresentar os elementos necessários aos trabalhos do GEP;
- assinar os relatórios conclusivos
das reuniões;
- propor a convocação ou convite
a militares e civis que possuam conhecimentos especializados para prestares esclarecimentos ou pareceres
opinativos aos traba~os do GEP.
4.3 - Ao Chefe do SFICI, cabe:
- assessorar, quando convocado, o
'Chefe do Gabinete, prestando todos
os esclarecimentos sôbre os assuntos
de informações;
- dar a mais alta prioridade, nos
trabalhos do SFICr, às tarefas decorrentes das necessidades de informações ao desempenho das
atividades
.do GEP.
à

EXECUTIVO

4.4 - Ao Secretário do GEP, compete:
- preparar e distribuir, pelos participantes das reuniões do GEP, as
agendas dos assuntos a serem tratados:
- preparar e manter em dia os documentos referentes ao, expediente
para as reuniões;
- redigir os relatórios conclusivos
,:las .reuniões;
- arquivar a documentacâo relativa ao expediente das reuniões.
5. Diuersos
5.1 - A documentação do GEP será arquivada na SDC, ficando no arquivo das Seções apenas cópias de documentos básicos necessários aos estudos e planejamentos de sua competência.
5.2 - Os relatores dos assuntos
tratados no GEP proporão o grau de
sigilo adequado a cada caso.
S.3 - Os casos omissos serão regulados mediante Diretrizes do Chefe do
Gabinete, aprovadas pelo SecretárioGeral do Conselho de Segurança Naeional. - Gen. Div. Nelson de Mello,
Secretário-Geral.
DECB.ETO NQ 46.805
SETEMBRO 'JE

D'E

11 DE:

1959

Abre ao Ministério "la Saúde o créd.ito especial L<.e Cr$ 10. GOO .000,00, para auxiliar a Sociedade Pró-Construção
da Maternidade Popular
(Escola) de Fortaleza, no Estado do
Ceará'.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.538, de 2 de fevereiro de 1958, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do artigo 93, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério
da Saúde o crédito especial de .....
o-s 1O.OOI).OGO,OO (dez milhões de cruzeiros) , como auxílio a Sociedade
Pró-Construção da Maternidade Popular (Escola) de Fortaleza, no Estado do Ceará.

Art. 2Çl O auxílio concedido neste
decreto, será entregue, de -, 'a só vez,
à entidade beneficiária e destínado à
conclusão das obras da Maternidade

Aros

DO
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popular (Escola) de -Fortaleza, naquede Estado.
Art; 39 O presente decr _to entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-s'e as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 71<;1
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Finotti.
S. Paes de Almeida.

DECRETO NQ 46-.806 - DE 11
SETEM:8Ro DE 1959

DE

Altera o Regulamento-Geral da Polícia Militar ao
Distrito Federal)
aprovado pelo Decreto n 9·41.095, de
7 de março de 1957, e dá outras
providências.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, item I, da oonsutuíçao, decreta:
'
Art. 19 O art. 101 do RegulamentoGeral da Polícia Militar do Distrito
Federal, aprovado pelo Decrete número 41. OS5, de 7 de março de 1957,
-, passa 'a vigorar com a seguinte redação:
Os oficiais e praças gozarão
30 (trinta) dias consecutivos de
férias por ano".
Art. 2<:1 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro: em '11 de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 719 _
da República.
U

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando F'Llcéto.

DECRETO N° 46.807 - DE' 14:
sETEl\LBRO·DE 1959

DB

Declara de utilidade 'PÚblica a Sociedade Paranaense de Cultura, com
. sede em Curitiba, Estado do Paraná.

Ainda não foi publicado no, Diário
Oficial por falta de pagamento.

41'f

DECREI'O NQ 4ô. 808 - Dl!: 14
5ETEMBno DE 1959

DE

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Cruzeiro, com seãe em
Cruzeiro, Estado de São Paulo.

O Presidente da República
Atendendo ao que requereu a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Cruzeiro, com sede na
cidade dêsse nome,
Estado de São
paulo, a qual satisfaz às exigências
do art. 19, da Lei n9 91, de 28 de
agõsto de 1935, . e usando da atribuícão que lhe confere o art. 2':1 dessa
lei, decreta:
Artigo único. li: declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida
Lei, a Associação' Comercial, Industrial e' Agro-pecuária de Cruzeíro,
com sede em Cruzeiro, Estado de São
Paulo.
Rio, de Janeiro, 14 de setembro de
195-9; 1389 da Independência e 71~ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando

raieao.

DECRETO NQ 46. 809
BRO

DE

DE

14

DE SE'I'E1l4-

19~9

Dispõe sõbre a loiacão de servidores
cedidos à R. F. -F. S. A.

o Presidente da República em cumprimento ao disposto no artigo 15-,
§ 49, da Lei n9 3.115, de 16 de mar- .
ço de 1957. de acôrdo com o artigo 6~
do Decreto n9 43.549. de 10 de abril
de 1958, e usando da atribuição que
lhe confere o artigo 87, item I, da
Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam lotados, na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do Piauí, os seguintes servidores
cedidos à Rêde Ferroviária Federal
Soc:iedade A n ô n i m a : '
r. Da Tabela Numérica de Extranumerários mensalistas da Estrada de
Ferro Central do Piauí:
1. Josias Correia de Moraes, AXtífice, referência 18;
2. Manoel Correia, Guarda., referência 18;
,
3. Abílto Chaves de Araújo, Guarda, referência 19;
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4. José Umbelino de Moraes, Motorista Auxiliar, referência 18;

5.

Silvmo Antão Fontenele Neto,

~otorista

Auxiliar, referência 18;

II - da Tabela Numérica Especial
de Extranumerários-mensalistas da
Estrada de Ferro Central do Piauí;:
1. Vicente Craveiro
Aprendiz, referência 5;

2.

da

Silva,

Walter Freire Passos, Artífice,

referência 15;

3.. Fernando Santos, Artífice, referência 18;
4. José Antonio de Lima, Artífice,
referência ·18;
5. Francisco Pereira de Sousa, AL1xiliar de artífice, referência 13;
6. Raimundo Cardoso de Barros,
Auxiliar de Artífice, referência 17:
7. Vitória Rêgo Baldez, Auxiliar,
referência 10;
8. José Heriberto da Silva, Auxiliar, referência 13;
9. Inácio Moreira de Sampaio, Auxiliar, referência 20;
10. José Almeida de Moraes, Auxiliar, referência 20;
11. Newton Penafieí Díníz, Auxi,
liar de Estação, referência 13;
.
12. Pedro Pinto de Almeida, Bombeiro, referência 12;
13. Eliete Penavíel Diniz Bacelar,
Estafeta, reterêncía lO;
"
14. Maria do Socorro Teles Ferreira, Estafeta, rererência 10;
15. José de Araújo Leandro, Estateta, 'referência 13;
16. Mária de Lourdes Souza CO:5ta, E-stafeta, referência 16;
17. Antonio Leite Ramalho Feitor, referência 18;
18. Ruy Almeida de Moraes, Guarda, referência 16;
19. José Cardoso
de
Almeida,
Guarda-freios, referência 17;
.
20. José Irineu de Sousa, Guardafreios, referência 17;
21. Maria da Glória Albuquerque
Campos, Servente, referência 10;
22,. Maria de Lourdes Lopes da
Costa, Servente, referência 10;
23. Baltasar Mizael Ribeiro, Servente, referência 18;
24. Maria Dulce de Paiva Melo,
Telefonista, referência 16;
.
25. Benedito Gomes Nazário, Telegrafista, referência 19;
26. José Barbosa Lima, Trabalhador, referência 10;
27. Luiz da Costa Lira, Trabalhador, referência 10;

28. Leônidas de Castro Masullo,
Trabalhador, referência 11;
29. Zacarias Francisco de Araújo
Trabalhador, referência 11;
•
30. Antonio Caldas de Carvalho
Trabalhador, referência 12;
,
31. Joaquim Teíxeíra Filho, Trabalhador, referência 12;
32. Joaquim Nestor Rios, Trabalh:idor, - referência 12;
33. José Ribamar de Sales, Trabalhador, referência 12;
"
34. José Raimundo da Costa, 'rra.balhador, referência 12;
35. Raimundo Machado de CiTqueira, Trabalhador, referência 12;
36. Pedro Ribeiro de Araújó, Trabalhador, referência 12;
37. Laurindo Rodrigues dos San~
tos, Trabalhador, referência 12;
38. Antonio Marcolino, Trabalhador, referência 17;
39. Lauro Marinho dos
Santos,
Trabalhador, referência" 17;
40. Manoel Pereira Sobrinho, Trabalhador, referência. 17;
41. Manoel Alves do Nascimento,
Trabalhador, referência 17.

Art. 29 Os vencimentos, salários, e
quaisquer vantagens a que tiverem
direitos os servidores lotados por~ste
Decreto continuarão a ser pagos pela
Rêde Ferroviária Federal Sociedade
Anônima, enquanto a entidade em que
ficam lotados não dispuser de dota-Ção
orçamentária suficiente.
Art. 3<:>· A Rêde Ferroviária Federal
Sociedade
Ai.ôníma
contabilizará,
discriminadamente, as importâncias
pagas aos servidores a que se refere
êste decreto, lançando-as à conta da
União, para liquidação mediante abertura de crédito especial, cuja iniciativa lhe é reservada.
Art. 49 O Ministério dá Viação e

Obras Públicas. promoverá junto ao
Departamento Administrativo do Serviço Público a inclusão na proposta
orçamentária das dotações suficientes ao pagamento dos vencimentos salários e vantagens do pessoal Iotado
por êste decreto.
Art. 59 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro,
14 de 'setembro

em

de 19&9; 1389 da Independência e 71"

da República.

.
JUSCELINO KuBITSCHeK.

Ernani Amaral PeiXDtO.
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10.' João Felix de Souza, Trabalhãodor, referência- 13;
11. José Lourenco de Carvalho,
Trabalhador, referência 13;
Dispõe sôbre a lotação de servidores
12.
Manoel Ciriaco Mendes, Trabacedidos à R. F . F. S . A .
lhador, referência 13;
13. Manoel Rodrigues dos Santos,
o Presidente da República em
Trabalhador, referência 13;
cumprimento ao disposto no art. 15,
14. Valdemar Pereira da Silva,
~ 49 , da Lei n Q 3.115, de 16 de março
Trabalhador, - referência 13;
de 1957, de acôrdo com o art. 6º do
Decreto nv 43.549, de 10 de abril de
15. Zeferino de Souza Reis, Traba1958, e usando da atribuição que lhe
lhador, referência 13;
confere o art. 87, item I, da Consti16. Josafá Carlos de ss, Trabalhatuição, decreta:
dor, referência 16;
Art. 1Q Ficam lotados na Diretoria
17. Joaquim Sousa, Trabalhador,
Regional dos Correios e Telégrafos do
referência 16;
.
Maranhão, os seguintes servidores ce18. Manoel Raimundo da Silva,
didos à Rêde Ferroviária Federal SoTrabalhador, referência 16;
r ciedade Anônima:
19. sebastião Veras Tavares, Trabalhador, referência 16;
I - do Quadro VIII do Ministério da Viação e Obras Públicas:
20. Simião Carlos de Oliveira, TraIhador, referência 16;
1. Aristides Alves do Vale, Tesou21. Tito Germano da Silva, Trabareiro-Auxiliar, padrão O;
,
balhador, referência 16;
II - da Tabela Numeríca de Ex~
22. Basílio Alves de' Oliveira, Tratranumeráríos mensalistas da
balhador, referência 17;
Estrada. de Ferro São LUIS-Te23. Cipriano Almeida. Trabalhador,
resina:
referência 17;
1. Antônio dos Santos Novaes, Ar24. Francisco Solon Moreira - Mãtífice, referência 18;
ranhão, Trabalhador, referência 17;
2. José Pedrosa Caldas, Artífice,
25. Joaquim Borges da Silva, Traref'erêncía, 18;
3. Benedito Matos, Artífice, refe- 'balhador, referência 17;
rência 19;
. 26. Osvaldino de Carvalho Nunes,
4:.
Guilherme José viei:a, TrabaTrabalhador, referência 17;
Ihador, referência 18;
27. Pedro da Costa Araújo, Vigia.,
5. Saturnino Rodrigues, Trabalhareferência 16.
dor, referência 18.
Art. 2Q OS vencimentos, salários e
\ UI - da Tabela Numérica Espequaisquer vantagens a que tiverem
cial de Extranumerários mensa- - utreíto os servidores lotados por êste
listas da Estrada de Perro Sáo decreto continuarão a ser pagos pela
Luís-Teresina:
Rêde Ferroviária Federal Socied.ade
Anônima, enquanto a entidade em
1. José Dias de Souza, Aprendiz,
que ficam lotados não dispuser de
referência 12;
dotação orçamentária suficiente.
2. José Azevedo, ArtífiCe, referência 18;
Art. 3<' A Rêde Ferroviária Federal
Anônima, contabilizará,
"3. Manoel Maria de Carvalho, Ar-· Sociedade
díscríminadamente,
. as importâncias
tifice, referência 18;
pagas
aos
servidores
a que se refere
4. Raimundo Samuel Scrivener, Ar-'
. ésrs decreto, lançando-as à conta da
uríce, referência 18;
União, para liquidação mediante aber5. Raimundo Anastácio Pinheiro,
tura de crédito especial, .cuja iniciatiArtífice, referência 19;
va lhe é reservada.
6. Cesárío Martins dos Santos, AuArt. 49 O Ministério da Viação e
xiliar de artífice, referência 16;
Obras Públicas promoverá junto ao
7. Antônio ASSIS Coelho, Trabalha- .Departamento Administrativo do Serdor, referência 13;
viço Público a inclusão na proposta
orçamentária das dotações, sufícíen8. Clidenor José Abreu de Araújo,
Trabalhador, referência 13;
'tes ao pagamento dos vencimentos,
9. João Cardoso Gonçalves, Trasalários e vantagens do pessoal lotabalhador, referência 13;
do por êste decreto.
DE

DE 51!-

1959

o

o
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Art. 59 ~ste decreto entrará" em
vigor na data de. s~a publícacão, ~e
vogadas as dísposíçôes em contrárío,
Rio de Janeiro, em 14 de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 71 9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.
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DE

Dispõe ,sôbre a lotação de servidores
cedidos à R.F.F.S .A.
I

O Presidente da República, em cum-

primento ao disposto no art. 15, § 49,
da Lei Ii9 3.115, de 16 de março de
1957, de acôrdo com o art. 6l? do
Decreto n 9 43.549, de 10 de abril de
1958 e usando da atribuição que lhe
confere o art. 87, item r, da Consti. tuíção, decreta:
ArL 19 Ficam lotados na Díretor!a
.Regional dos Correios e Telégrafos do
Ceará os seguintes servidores cedidos
à Rêde Ferroviária Federal sociedade
Anônima:
I - do Quadro VI do Mmístérío da.
Viação e Obras Públicas:
1. Ester Soares, Dactilógrafa, classe D;
II - da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas da Rêde de
Viação Cearense:
1. José Boaventura da Silva, Agente, referência' 17;
2. Pedro Moreira Pinto, Agente, referência 18;
·3. Vicente Estevão de Melo, Agente,
referência 18;
4. João Teixeira dos Santos, Agente,
referência 19;
5. Manoel Cruz Vasconcelos, Guarda, referência 18;
6. Raimundo Alberto da Silva. Filho, Guarda, referência 19;
7. Maria de Lourdes Sales Rangel,
Professôra, referência 21;

m - da Tabela Numérica Especial
de Extranumerários - mensalistas da
Rêde de Viação Cearense;
1. Aluisio Alves Viana, Aprendiz,
referência 8;
2. Enyr Saraiva Monte, Aprendiz,
referência 8;

3. Jurandir Rodrigues, Aprendiz,
referência 8;
4. Tertuliano de Figueiredo Cruz.,
Aprendiz, rererência 8;
5. Alexandre Cardoso de Sá, Artífice; referência 18;
6. Antônio Marques, Artífice, referência 18;
7. Francisco Dias da Silva,,' Artíüce,
referência 18;
8. Francisco Gomes pereira, ArtIfice, referência 18;
9.
Joaquim Teixeira Cavalcante,
Artífice, referência 18;
10. José Antônio de Luna,' Artittce,
referência 18;
11. Luiz Rodrigues Sampaio, Artí-'
!ice, referência 18;
12. Olavo Eduardo Lins, Artífice,
referência 19;
13. Francisco Alves de Araújo, Auxiliar de artífice, referência 13;
14. José Fonseca Simião, Auxiliar
de artífice, referência 13;
15. José Tomaz de Aquíno, Auxiliar
de artífice, referência 13;
16. Francisco Soares de Lima, Auxiliar de artífice, referência 15;
17. José Maria Rocha Monteiro, Auxiliar de artífice, referência 15;
18_ Raimundo Barbosa de Vasconcelos, Auxiliar de artífice, referência 15;
19. Sebastião Uchôa de Andrade,
Auxiliar de artífice, referência 15;
20. Antônio Barbosa de ·Mel0, AUKiIíar de artífice, referência 16;
21. José Maria Arcanjo, Auxiliar de
artífice, referência 16;
.
22. Antônio Alves de Oliveira, Auxiliar de artífice, referência 17;
23. Capitulino Gomes de" Azevedo,
Auxiliar de artífice,· referência 1'i;
24; FranCISCO Bandeira, Auxíhar de
artífice, referência 17;
.
25. Francisco Guedes da Silva, Auxiliar de artífice, referência 17;
26. José Alves de Sousa, Auxiliar de
artífice, referência- 17;
27. Manuel Florêncio dos Santos,
Auxiliar de artífice, referência 17:
28. Nelie de Araújo Rodrigues,
Atendente, referência 19;
29. Raimundo Tôrres Portugal Bezerra, Despachador, referência 17;
30. Francisco Moreno Tavilres, Despachador, referência 18;
.
31. Manuel Primo dê Freitas, Feitor, referência 18;
32. Antônio Henrique Amador, Foguista, referência 16;
33. Francisco Agostinho de Oliveira.,
Foguista, referência 16;
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·34. Francisco Xavier Leite,' Foguis, '
35. José Paulíno de Souza Neto, Foguista, referência 16;
36. José Pereira Machado, Foguista,
referência 16;
37. Milton Línhares de Souza, Foguista, referência 16;
38. Raimundo Henrique Amador,
Foguista,' referência 16;
39. Francisco Alves de Lima, FOguista, referência 18;
40 , Amaro Bento da Silva, Guarda,
reierência 15;
.
41. Francisco Patriolino da Silva,
Guarda, referência 15;
42. Francisco Vieira Neto, Guarda,
referência 15; .
43. José Queiroz de Moura, Guarda,
referência 15;
,
44. José Rodrigues, Guarda, reterência 15;
'45. Luiz Cruz, Guarda, referência 15;
46. Manuel Vidal de Castro, Guarda, referência 15;
47. Miguel ~rmino de Barros,
, Guarda, referência 15;
48. Sebastião Paulo da Silva, Guarda, referência 15;
49. Valdemiro de Sousa, Guard9.,'
referência 15;
50. Abrahâo Marques JardL.i1, Guarda, referência 17;
,
51. Altino ~odrigues de Vasconcelos,
Guarda, referência 17: '
52. Ananias Antônio de. Arruda,
, Guarda, rererênera 17;
53.
Anastácio Rodrigues ' Verás,
Guarda, referência 17;
M Antônio Luís Bita Bastes, Guar, da, .~eferência 17;
.
55. Antônio Vicente de Souza, Guarda, referência 17;
56. Elísio Mateus, Guarda, referência 17;
57. Francisco das Chagas Nógíno,
Guarda, referência 17;
58. Francisco Sampaio de Andrade,
Guarda, referência 17;
59. Francisco Vieira de Queiroz,
Ouarda, referência 17;
60. Jaime Vera Cruz, Guarda, referência 17;
61. João Eutrásio de Oliveira, Guarda, referência 17;
62..
João Rodrigues Fontenelle,
'Guarda, referência 17;
63. Jonas Alves Magalhães, Guarda, referência 17;
.
64. José Amaro de Lima, Guarda.
referência 17;

ta, referência 16;
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65. José Antonio de Brito, Guar'da, referência 17;
,
66. José Gomes de Matos, Guarda,
referência 17:
67. José Wilson Gomes Ribeiro.
Guarda, referência 17;
68. Luiz Gonzaga da Silva, Guarda, referência 17;
69. Olavo de Paiva Cruz, Guarda,
referência 17;
70. Ovídío Gomes da Silva, Guar"da, referência 17.
71 - Pedro Rosa Chaves, Guarda,
referência 17;
72 - Raimundo Joaquim, Guarda,
referência 17;
73. Vicente Correia Lima, Guarda,
referência 17;
74. Alcebiades Alves, Guarda, referência 18;
75 Antônio Sabino Segundo, Guarda, referência 18;
76. Francisco Ferreira de Matos,
Guarda, referência 18;
77. João vtcente, Guarda, reterênCi3. 18;
,
'78. Odilon Venceslau, Gmo.rda, referência. 18;
79. Pelágio Cordeiro, Gua,rda, re1erência 18;
.
80 . Francisco Vicente de P2.i va,
Manobreiro, referência 18·
81. Raimundo Nonato' de Carvalho, Manobreiro, referência. 18;
82. José' Bezerra Filho, Mensageí1'0, referência 11;
83. José. Barbosa da Silva, Motorista. Auxílíar, referência 17:
84. José Pessôa Monte, Motorista,
Auxiliar, referência 17;
85. Jorge Matos, Servenre, referência 13;
86, José Braga Ribeiro, Servente,
referência. 13;
87. Manoel
Francisco de Sousa,
Servente, referência 13;
88 - Marvtel Vieira do Nascimento,
Servente, referência 13;
89 - Terezinha de Jesus Vianna
Melo, Servente, referência 13;
9(}. Edmilson -Rodrigues Lima, Servente, referência 16:"
91. Milton Rodrigues da SUyeira,
servente, referência 16;
92. Aloizio Lima de Oliveira, Servente, referência 17; ,
93. Antonio Alves Marinh'J, 3ervente, referência 17;
94 Aurelio Fernandes de Lima, Servente, referência 17;
95. José Severino de Moura, Servente, referência 17;
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eG •. Rogacíano Dantas, Servente, re~
ferêncía 17;
97. Antonio Alves Linhares, Servente, referência 18;
98. Agostinho Luiz da Silva, Trabalhador, referência 13;
99. Amadeu .Alves de Lima, Tl'abalhador, referência 13;
1<10, Antonio
Ferreira da Silva,
Trabalhador, referência 13:
'
101. Antonio Lima Barroso, Trabalhador, referência: 13; 102. Antonio Sampaio de Oliveira,
Trabalhador, referência 13;
103 - Antonio Soares de Olivei-.
ra, Trabalhador, referência 13;
104. Expedito Neto, Trabalhador,
referência 13;
1().5. Francisco Elias Filho, Trabalhador, referência 13;
106. Francisco Mendes da Silva, Trabalhador, referência 13;
107, Jaime Francisco dos Santos,
Trabalhador, referência 13;
108. João Alecrides, Trabalhador,
referência 13;
.
109. João Batista de Lima Dantas,
Trabalhador, referência 13;
110. José Nicodemos Leite, Trabalhador, referência 13·
111. Manuel Furtado Lira, Trabalhador, referência 13;
112. Pedro Alves de Oliveira, rr abalhador. referência 13; .
113. Pedro Félix da Silva, Trabalhador, referência 13;
114. Aristides Henrique de Araújo, Trabalhador, referência .1ô:
115, Dário de Andrade, Trabalha··
dOT, referência 16;
116. José Jorge de Oliveira, Trabalhador, referência 16;
117. Jose de Sá Nóbrega, Trabalhador, referência 16;
113. Luiz Lopes de Souza, Trabalhador, referência 16;
119. Manuel Gabriel da Sil7~, Trabalhador, referência 16;
'.20. Paulo Domingos de Sousa,
Trabalhador, referência 16:
121. Saturnino Francisco dos Santos, Trabalhador, referência 11);
122. Sebastião Gabriel, Tr.abalhador, referência 16;
123. Sebastião Lopes da Silva, 'I7<?balhador, referência 16;
124. Vicente Firmino Paulo, Trabalhador, referência 16:
.
125. Adálio Cunha Rebouças, Trabalhad<;>r, referência 17;
(
126. Antonio Bento de Lixa, Tra{oalhador, referência 17;

ExECUTIVO

- 127. Antonio Bezerra. da Rocha,
Trabalhador, referência 17;
128. Antonio Dias Barbosa Trabalhador, referência 17;
,
129. Antonio Francelino de Sousa, Trabalhador, referência 17;
130.. Antonio Gonçalves de alencar, Trabalhador, referência 17.
131. Antonio Isabel, Trabaihador,
referêncía 17:
132. Cícero Ferreira da Silva, Trabalhador, referência 17;
133. Francisco Alves Prado, Trabalhador, referência 17:
134, Francisco
Arruda da Silva,
Trabalhador, referência 17;'
Bernardo, Traba135. Francisco
lhador, referência 17;
136. Frzricísco Martins de Aqutno,
Trabalhador, referência 17;
137. Gonçalo Bezerra, Trabalhador.
referência 17;
138. Guilherme Santana, Trabalhador, referência 17;
139. Higino
Messias dos Santos,
Trabalhador, referência 17;
140. Honorato Francisco do Nascimento, Trabalhador, referência 17:
141. João Antônio da Silva 1".
Trabalhador, referência 17;
142. '-João Cavalcante Costa, Trabalhador, referência 17;
143. João Gregório da Silva, Trabalhador, referência 17;
144.. João
Guilherme de Araújo,
Trabalhador, referênca 1'7;
145. João José da Silva, Tl'abalhador, referência 17; \
146. Joaquim Rocha dos 'Santos,
Trabalhador, referência 17;
147. Joaquim
Scarcela
Portela,
Trabalhador, referência 17;
.
148. José Cândido, Trabalhador, referéncía 17;
149. José Pedro de Sales, T'rabaíhador, referência 17;
_
15G. José Ribeiro do Nascimento.
Trabalhador, referência 17·
151. José de Sousa Lima, TrB.balhador, referência 17;
152 Luiz Batista da Cruz, TracJalhador, referência 17;
,
153. Luis Pereira Sampaio, Trabalhador, referência 17;
154. Luiz Rodrigues, Trabalhador,
referência 17:
155. Manuel Ladislau Vieira, Trabalhador, referência 17;
156. Marcelino Lopes, Trabalhador,
referência 17;
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157. Miguel Moreno, Trabalhador,
referência 17;
158. Nazárto Gabriel de Souza, Trabalhador, referência 17;
159. Otávio de Sousa, Trabalhador, referência 17;
160. Pedro Menezes, Trabalhador,
referência 17:
161. Paulo Alves 'I'ôrres, Trabalhador, referência 17;
162. Raimundo Matias, Trabalha
dor, referência 17;
163. Ra!.mundo
Pereira. da. Silva,
Trabalhador, referência 17;
164. Romão Ferreira Lima, Tr-~~ba
lhador, referência 17;
165. Samuel Pires Chaves, Trabálha dor, referência 17;
166. Sebastião Fernandes de Oliveira, Trabalhador, referência 17;
167. Severino ·Conrado, Trabalhador, referência 17;
168. Vicente da Cruz, Trabalhador,
referência 17;
4

'

Art. 29 Os vencimentos, salários e
vantagens a que tiverem
direito os servidores lotados por êste
decreto, continuarão a ser pagos pela 'Rêde Ferroviáría Federal Sociedade Anônima, enquanto a entidade
em que ficam lotados não dispuzer
de dotação orçamentária suficiente.
Art. 39 A Rêde Ferroviária Federa.l
Sociedade
Anônima
contabüízarà,
díscrímínadamente, as importâncias
pagas aos servidores a que se refere
êste decreto,. lancando-as à conta da
União, para lÍquidação mediante
abertura de crédito especial, cuja íníeíatíva lhe é reservada.
Art. 4° O MInistério da Viação·
Obras públicas promoverá junto ao
Departamento
Administrativo
do
Serviço Público a inclusão na proposta orçamentária das dotações suficientes ao pagamento dos vencimentos, salários e vantagens do pessoal
lotado por êste decreto.
Art. 5° sste decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 71Q
da República.
quaisquer

e
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DECRiETO N.Q 46.812 -

DE

14

. DE SETEMBRO DE 1959

Outorga iJ, Fôrça e Luz de Arapirac/t·
Limitada, Estado de Alagoas, concessão para distribuir energia elé-

trica.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 10 do Decreto~
lei n.s 2.281, de 5 de junho de 1940.
combinado com o artigo 3. t.> do Decreto-lei n. <) 3.763, de 25 de outubro
de 1S41, decreta:
Art: 1. 9 E' outorgada à Fôrça e
Lu2' de Arapiraca Limitada, Estado
de Alagoas, concessão para distribuir
energia elétrica na sede do município
de Arapíraca. Estado de Alagoas, ficando autorizada a instalar uma usína termoelétrica e o sistema de dístribuíçã Q local.
Parávrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas das instalações.
Art. 2. 9 A presente concessão :icará sujeita às dísposlçôes do Decreto
n. o 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art.3. Q Caducará o presente título, índependem.e de ato declaratório, se a concesstonáría não satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três
(3) vias, dentro do prazo de
cento e oitenta (180) dias. a
. contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à
usina e ao sistema de di.Sc,ribuícão já existentes.
II - Assinar. o contrato disciplinar
da concessão dentro do ·~razo
de trinta (30) dias, cor/ac1os
l1a pubücaçáo do despacho da
aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
U! - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional de
Produção Mineral do Ministério da Agricultura, mediante
o arquivamento da certidão
comprobatória, a averbaçâo ,do
registro do referido contrato
no Tribunal de Contas,. dentro de sessenta (60), días, do
rcgístro ,
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Pará~ra:fo

único.

Os prazos rere-

rrdos neste artlgo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agri-

cultura.
Art. 4. 9 As tarifas do, rornectmenta de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas.
Art. 5. Q Findo o prazo da concessão, deverá a: concessionária requerer ao Govêrno Federal que a
mesma seja renovada, na rorma que,
no respectivo : contrato, deverá. estar
prevlsta.
Art. f'. Ç)• A presente concessão V1.•
gorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados a partir da da ~a do
regbtl'o, do respectivo contrato. pelo
Tribunal de. Contas.
Art. 7. Revogam-se as dísposlções
em contrário.
Rio de Janeiro, em, 14 de seternbro de 1959; 138, Q da Independência
e 71. 9 da República.
ç

JusCELmo

KUBITSCHIlX

M.ério M eneçhetti

DECRETO NQ 46.813, - DE 14
. SE~BRO DE 19S9

DB

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento do capital social da "Companhia Ceará
de Seguros Gerais".

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n Q 2.063,
de 7 de março de 1:940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital social de
c-s 3.900. (J-OO,OQ (três milhões e novecentos mil cruzeiros) para .... '.'
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), da Compail).hia Ceará de Seguros Gerais, com sede em Fortaleza,
Capital do Estado do Ceará, autorizada a funcionar pelo Decreto número 22.052, de 14 de novembro de
1946, conforme deliberação das Assembléias Gerais Extraordinárias realízadas em 10 de abril e 27 de maio
do corrente ano.
Art. 2Q A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que 'venham a

ExECUTIVO

vigorar, sôbre o objeto da autorízação a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de
1959. 138Q da Independência e 719 da
República.
JusCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega,
DEOR!EITO NQ 4-5.814. - DE 14
SETEMBRO DE 1959-

D~

Outorga à Prefeitura Municipal de
Iguaí concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de um.
desnível existente no rio Prêto, no
distrito-sede do municipio de Iguai.
Estado da Bahia.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e
nos termos do artigo 1'50 do Código
de Aguas, (Decreto n 9 24.643, de 10
de julho ~e 1~34), decreta:
Art. l~ l!: outorgada à Prefeitura.
Municipal de Iguaí concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica.
de um desnível .exístente no rio Prêto,
no distrato sede do municípío de Iguaí
Estrado da Bahia, respeitados os direitos de terceiros .
§ 1Q Em· portaria do. Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, ao descarga da.
derivação e a potência.
§ 2Q O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no dístríto-sede do municípío de Iguaí, Estado da Bahia.
Art. 2Q A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.0l9, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se a.
concessionária não satisfizer as seguintes condiçôesr
I - Submeter à aprovação do Ml. nístro da Agricultura, em três (3)
vias. dentro do prazo de um (1) ano,
a' contar da data da publicação dêste Decreto, o projeto do' aproveitamenta
hidrelétrico,
observadas as
normas técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
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II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias. contados da publicação
'do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
III - Requerer à Divisáo de Águas,
do Departamento Nacional. da Pro..
dução Mineral, do Ministério da Agríeultura, mediante o arquivamento da
certidão .comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta ({lO) dias do registro. ,
IV - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura. executando-as
de acôrdo com os projetos aprovados
e com as modificações que forem autorizadas, se necessárías.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agrl-

cultura.

Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela rererída Di-.
visão de Aguas.
Art. 5Çl Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão ao Estado da
Bahia.
§ lI? A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que .a concessão seja renovada" mediante as
condições que vierem a ser estipuladas. desde que faça, a prova de que o
Estado da Bahia, não se opõe a utilização dos bens objetos da reversão.
§ 29 A concessionária deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior' até seis' (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se. se o não
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 6Q A presente concessão vigorará pelo prazo de, trinta (3{») anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribill1al
de Contas.
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JusCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,
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DECRETO N9 46.815 SETEMBRO DE

14

DE

DE

1959

Dá nova redação a artigos do Decreto
,n9 46.532, de 3D de julho de 1959.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, I, da Constituição, tendo em
vista o art. 79 da Lei n Q 2.944, de 8
de novembro de 1956, decreta:
Art. 19 O art. 29 do Decreto número 4.ti .532, de 30 de julho de 1959, passa a ter a seguinte redação: a Artigo
29 - Fica o Banco Nacional do Desenvolvimento E.conômico CBNDE).
como agente da União, autorizado a
subscrever ações da Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. (CEMIG)
ou 'a adquirir ações de propriedade
da Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. (CEMIG) integrantes do
capital social de suas subsidiárias, no
limite indicado no artigo anterior,
podendo nesta subscrição ou aquisição, ser absorvido o adiantamento à
Centrais Elétricas de Minas Gerais,
S, A. (CEMIG) de Cr,S 250.000.0úO,O:()
(duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), já autorizado em 25 de novembro de 1958, à conta dos mesmos
recursos."
, Art. 29 . O art. 4<> do Decreto número 46.532, de 30 de julho de 1959',
passa a ter a seguinte redação:
"Art: 49 - O plano de aplicação dos
recursos decorrentes da tomada de
ações de que trata êste decreto, será
acertado entre o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A."
Art. 3<> O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
.
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.
Mário M eneçheiti,
DECRETO NQ 46.816 SETEMBRO DE

DE

li>

DE

1959

Altera a lotação
de repartições do
Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.

O Presidente da Eepública, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

Aros
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tígo 87, íncíso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica transferido para a 10taçâo . da Procuradoria Regional da
Justiça do Trabalho da. 11). Regiã.o, no
Distrito Federal, um cargo de Procurador do ~abalho de Segunda. Categoria, com o respectivo ocupante,
Djalma Tavares da Cunha Melo Filho, da Procuradoria Regional da Justiça do Trabalho da 5ft. Região, no
Estado da Bahia.
Art. 29 1l:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 31? Revogam-se as disposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959': 1389 da Independência e 71<:> da
República.
'
Juserimo KUBITSCHEK.
Fernando Nóbrega.

DECRETO NQ 46.817 - DE 15 DE
SE~BRO DE 1959
Transfere, sem aumento de despesa,
função de Tabela Especial de Extranumerários-mensalistas do Ministério da Agricultura.
.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO

N9

46.818 - DE 15
1959

DE

SE~BRo DE

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

o

Presidente da, República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, item I, da Constituição, decre-

ta:

Art. 19 Fica alterada a lotação de

repartições atendidas pelos Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura, aprovada pelo
Decreto n'? 37.583. de 11 de julho de
1955, para efeito de ser transferido
um cargo da ca-reira de Prático Rural, ocupado por José de Oliveira Miranda, da
lotação permanente da
Inspetoria Regional de Sericicultura,
em Barbacena, da Divisão de Fomento da Produção Animal, para igual
lotação da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário - Sede.

ExEcurrvo

Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, em 15 de setembro
de 1959; 1381,) da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEIt.

Mário Meneghetti.
DECRETO NQ 46. 819 .: DE 15
SE~RO DE 1959

DE

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanentes e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica alterada a lotação nu-.
méríca de repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério da Agrícultura, aprovada pelo Decreto n 9 37.583. de 11 de [ulho de 1955, para efeito de ser transferido um cargo da carreira de Agrônomo Biologista, com o respectivo
ocupante, Clovis Nery, da lotação
permanente do Serviço Nacional de
Pesquisas Agronômicas, para igual lotação da Rêde de Experimentação
Agrícola, do Instituto de Ecologia e
Experimentação Agrícola.
Art. 2Q td:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de setembro
de 19'59; 138'? da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 46. 82() SETElVIBRO

DE

DE

15

DE

1959

Transfere, sem aumento de despesa,
função de Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas do Ministério da Agricultura.

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

A'.rO~
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tigo 87, item t, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica transferida, com o
respectivo ocupante, Luiz Antonio Pimentel Pereira de Araújo, uma função de Auxiliar de Campo, referência 18, da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas do' 29 Distrito da' Divisão de Aguas do Depart~
mente Nacional da Produção Mineral, com sede na cidade de Belo Horizonte, Est~do, de Minas Gerais, 'para
idêntica tabela do 6Q Distrito, com
sede na cidade de Niterói, Estado do
Rio de Janeiro, da mesma Divisão,
ambas as tabelas do Ministério da
Agricultura.
'
Art. 2Q ltste decreto entrará em
vi;:;or na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-s'e as disposições
€m contrário.
.
Rio de Janeiro, em 15 de setembro
de 1959; 1389 da Independência. e 719
da República..
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario M eneçhetti

DECRETO N9 46.821
SETEMBRO

DE

DE 15
1959

DE

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar, tigo 87, _item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica alterada a lotacão numérica de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da
Agricultura,
aprovada pelo Decreto nÇ) 37.583, de
'11 de julho de lB55, para efeito de
ser transferido um cargo da carreira
de Auxiliar de Portaria, ocupado por
Basí'lío Pires de Figueiredo, da lotação permanente da Divisão de Defesa
Sanitária Vegetal - Sede
para
Igual lotação _da Inspetoria Regional
da Divisão de Defesa Sanitária Ve'getal no 'Distrito Federal, ambas do
Departamento Nacional da Pl'Ddução
Vegetal.
Art. 2(1 1!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publícação.
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Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
~io de Janeiro, em 15 de setembro
de 1959; 138<:» da Independênci!. e 71~
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

----

DECRETO NQ 46.822 SETEMBRO DE

DE

15

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo
Alves Motta a
lavrar caulim no
município de Itapecerica da Serra
Bstado de São Paulo.
'

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, n 9 I. da 'Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Alves Motta a lavrar caulim, em terrenos de propriedade de Magdalena Francisca Domingues e outros no bairro Santa
Rita, distrito ç,e Embuguaçu, município de Itapecerica da Serra, Estado
de São Paulo, numa área de vinte e
nove' hectares e trinta e oito ares
(29,38 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice' a
cento e onze metros (111m) no rumo
verdadeiro seis graus trinta e nove
minutos sudoeste (6<1 39' SW) da extremidade noroeste (NW) do bueiro
que dá vazão ao ribeirão do Pote, na
estrada de rodagem Embuguaçu-Santa Ri ta e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos e sessenta e seis metros (366m), cinqüenta e sete' graus vinte e um minutos
sudeste (,r)·79 21' SE); duzentos e sessenta e três metros (263m), vinte e
quatro graus trinta e nove mitutos
sudoeste (24'? 39' S\V); quatrocentas
e trinta metros (43·0m), oitenta e um
graus cinco minutos noroeste (819 05'
NW); trezentos e oitenta e oito metros (388m), quatro graus trinta e
nove minutos sudoeste (4Q 39' SW);
trezentos e quarenta e nove metros (349m), sessenta graus trinta
e nove minutos noroeste (609 39'
NW) ; duzentos e trinta e dois
metros (232m), oitenta e cinco graus
Vinte e um minutos nordeste (85<' 21,
NE); duzentos e oitenta e quatro metros (284m), quarenta graus cínqüen-

ta e um minutos noroeste (409 51'
NW); cento e vinte e um metros
021m) , oitenta e seis graus vinte e
um minutos noroeste (869 21' NW);
cento e vinte e oito metros (l28m) ,
quarenta graus cinqüenta e um minutos noroeste (409 &1' NW); trezentos e dez metros (310m), cinqüenta
e dois graus nove minutos' nordeste
(52Ç1 09' NE); cento e quarenta e oito
metros (148m), trinta e nove graus
cinqüenta e um minutos
sudeste
(39 Q 51' SE); duzentos e doze metros
,e cinqüenta
centímetros (212,50m),
trinta graus trinta e nove minutos
9
sudoeste (30 39' SW); cento e noventa e cinco metros (195m), oitenta
e sete graus vinte e um minutos sudeste -(8~9 21' SE); trezentos e quatorze metros (314m), sessenta e nove
graus trinta e nove minutos nordeste (699 39' NE); cento e cinqüenta
e nove metros fl59m) , quinze graus
trinta e nove minutos nordeste (15-9 39'
,NE) " Esta
autorização é outorgada
mediante as condições constantes doparágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33,
34 e suas alíneas. além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente meneíonadas .
neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente antoríaação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovade pelo Decreto n Q 30. 23(}, de 1Q de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como.
associado. de oualquer das suostâncias a que se retere o art. 2Q do citado Regulamento ou de outras sutistáncías discriminadas pelo Conselho
Naciona1 de Pesquisas.
Art. 2° O concessionário da autorízacãc fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tricuros que fôrem devidos ~ União,
ao ~~stado e ao Município, em cumprtmento do disposto no art. &8 do
Código de Mina's.
ArC" 39 Se o concessionário da au ~
torízaçâo não cumprir qualquer das
obrigacões que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas"
Art , -.{'? As propriedades víztnhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas. ,
Art. 51? O concessionário da autorízação será ríscalízado pelo Departamento Nacional da. Produção 'Mineral

e gozará dos favores dísertmínaõos no
art. 71 do mesmo Código.
. Art. 6' P. autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da DiVisão
a~ F( menta da Prcducâo Mineral do
Mmisthio da Agricultúra, após o Ptigamentc da taxa de seiscentos cruzeíros (Cr$ 600,(0) "
Art. 79 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio ce Janeiro, 15 de setembro de
19;)9; l38 Q da Independência e '11Ç1 da
Repúb]jca.
JUSCELINo KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.-

DECRETO N" 46.823 ~BRO DE

DE

15

D!l:

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Rooerto
Procópio Schlobak: Vale a pesquisar
etuüim, no Município de Juiz M
Fora, Estculo de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti~
go 87, n.> l, da Constituição e nos
termos do Decreto -leí n.> 1. 985, de
29 de janeiro de I940 (Código de Mi-

nas), decreta:

Art. 1. o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Procõpio Schloba.k
Vale a pesquisar eaulím em terrenos
de sua propriedade, no imóvel Sítio
Paraíso, situado no local denominado
Mucungê, no Distrito e Munícínto de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,
numa área de cinco hectares oitenta
e sete ares (5,87 haj , delimitada por
um polígono irregular que tem um vértice a cento e setenta e seis metros
(176 m) , no rumo magnético de dezenove graus sudeste (l9 Q SE) do canto.nordeste (NE) da casa sede do sítio
paraíso, e os lados, a partir do vértice
considerado. têm os seguintes com-príenentos e TumOS magnéticos: cento
e vinte metros (120 m) , cinqüenta e
cinco íU8,US trinta minutos sudoeste
(55" 30' SW), quatrocentos e sessenta;
metros (460m), trinta graus sudeste
(30 0 SE); cento e vinte e nove metros
(129 m) , setenta e um graus quarenta
e cinco minutos nordeste C71 45' NE);
quatrocentos e noventa e cinco metros
(495 m) , trín ta e um graus noroeste
D

(31 QNW).

'

Parágrafoúnioo. A- ex eclmão; da.
1)I'esente autorização fica sujeita às
.estipulações do Regulamento aprovado
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pelo Decreto n. o 30. 23<J, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, C(),."110 associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2. o do citado Regulamento ou de outras substâncias discríminadas pelo Conselho Nacional 'de
Pesquisas.
Art. 2. 0 O título da autorização de
pese ursa, que será uma via autêntica
dês te Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 30{),OO) e -será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959; 138. o da Independência e 71. o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N. o 46.824 SET~BRO

DE

DE

15

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Steno
Benedito José Albertoni a pesquisar
calcário no Município de Barroso,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente <ia República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.> I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. 1.985, de
29 de janeiro de 1-940 (Código de Mínas). decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro steno Benedito José Albertoní a pesquisar calcário em terrenos
de sua propriedade, Distrito e Município de Barroso, Estado de Minas Gerais, numa área de um hectare e noventa e um ares (1,9'1 ha) , delimitada
'Por um polígono irregular que tem um
. vértice a quatrocentos e sessenta e
quatro metros, no rumo magnético de
nove graus trinta minutos noroeste,
(9° 30' NW), do ponto que a rodoviaBarroso-Severiano Resende - atravess-a
o córrego da Praia e os lados a partil' dêsse - vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta e
três metros (83 m) , cíncüenta e seis
graus quarenta e cinco minutos nordeste (560 45' NE); cinqüenta e dois
metros (52 m) , setenta e dois graus
quarenta e cinco minutos nordeste
(720 45' NE); cento e quarenta e sete
metros (147m) , dez graus nordeste
-(10 0 NE); cento. e oito metros
.
O'

EXECUTrITO

(l08 m) , sessenta graus trinta minutos sudoeste (60 030' SW); cento e noventa e oito -metros -(198 rn) , quarenta e dois graus trínta minutos sudoeste (42 030' SW); oitenta metros ...
umm). oitenta e seis graus sudeste
(86 SE) .
0

Parágrafo único. A execução. da
presente autorização fica sujeita. às
estipulações do Regulamento apr-ovado
pelo Decreto n. o 30. 23{), de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, COlmO associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2. o do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2. 0 O título da autorização de
pescuísa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (C1'$ 300,00) e será
li~lido por dOIS (2) anos a contar da
data. da transcrição no Livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. o Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959: 138. o da Independência e 71.· ela
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneghetti .

DECRETO N9 46.825 SETEMBRO DE

1m 15 DE

1959

Autoriza M.I.L. Mineração Ita Limitada a pesquisar quartzito no
município de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I. da oonstítuícáo e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. lQ Fica autorizada a M.LL
Mineração Ita Ltda , -.:. a pesquisar
quartzito em terrenos de propriedade de José Vitor
'Lauro, em duas
diferentes áreas perfazendo um total
de sessenta e nove ares e sessenta
e seis centíares ~ (0,6966 ha) , situadas no local denominado Engenho da
Serra, no distrito de Hiacho Grande~
munícípío de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, áreas essas
assim definidas: a. primeira com trinta e quatro ares e noventa e seis

de
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centdares <0,3496 ha)
é delimitada
por um .retangulo que tem um vértice
a quatrocentos e oitenta e três metros (483 m) , no rumo magnético de
vinte e cinco graus oito minutos nordeste (25t:l 08' NE) de um marco situado no quilômetro dois mais duzentos e
quatro metros (Km 2 + 2<J4 m) da estrada de rodagem Riacho Grande
Ribeirão Pires, e os lados dívergentes do 'vértice considerado, têm: oitenta e sete metros e quarenta centímetros (87,40 m) e rumo de setenta e três graus vinte, e três minutos
nordeste (73 23' NE), magnético e
quarenta metros (40 rrn e rumo dezesseis graus trinta e sete minutos
sudeste (16'1 37' SE)
magnético'; a
segunda com trinta e quatro ares e
setenta centiares (0,3470 ha) é delimitada por um retângulo '1ue tem
um vértice a quatrocentos e cínqcenta e oito metros (458 m) , no rumo
magnético de quarenta e sete graus
quinze minutos noroeste (47'? 15' NW)
do mesmo ponto de amarração' acima
descrito, e os lados divergentes désse
vértice têm: . cinqüenta metros (50 fi),
e rumo de nove graus cinqüenta e
três minutos' nordeste (9 9 53' NE),
magnético, e sessenta e nove metros
e quarenta centímetros (69,40 Dl) e
rumo de oitenta graus sete rnínutos
noroeste (809 07' NW), magnético.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do ciliado
Regulamento ou de outras substân-'
cias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) 'anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricul-

tura.

Art. 3() Revogam-se 2,5 dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de aetembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçnetti,

DECRETO

N.9 46.826 DE
~ETElVIBRO DE 195-9

15

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Amável
Soares a pesquisar mica no município de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n.v I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei n. 9 t, 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de M:i·
nas), decreta;
Art. 1.t:l Fíca autorizado o cidadão
brasileiro Amável Soares a pesquisar mica, em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Pedra Redonda ou Ferreirinha, distrito
e munícípio de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais numa
área de noventa e quatro hectares
vinte e sete ares e sessenta eentíares (94,2760 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a duzentos e setenta
metros
(270 m) no rumo magnético de vinte e cinco graus nordeste (25 9 NE)
da confluência dos córregos Pedra
Redonda e Ferreirinha e os lados, a
partir. dêsse
Vértice" os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos;
oitocentos e' noventa e cinco metros
(895m), oitenta e cinco graus nordeste (85t:l NE): setecentos e setenta
e sete metros (777m) , sul (S); mil
duzentos e noventa e sete metros
(1.297m), oeste (VV); seiscentos e setenta metros ,. (670m), norte (N);
quatrocentos e onze metros (411m)
oitenta e cinco
graus nordesté
(859 NE).

Parágrafo Ul1lCO. A execução -da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulam€nto aprovado pelo Decreto n,s 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.Q do
citado RegulameIito ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art; 2.9 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de novecentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 950,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Dívísão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.

Aros
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Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de'
1959: 1389 da Independência e 71~
da República.
JusCELINo KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEDRiETO NQ 46.827, DE 15

DE

SE'~BRO DE 1~59

A uicriza o cidadão brasileiro M ária
Pugliese a pesquisar caulim no município de Itapecerica da Serra) Estado de São Paulo.

o

~ECUTIVO

lamento ou de outras substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma- via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3ü()00) e será
válido por dois (2) anos 'a cbntar da
data ~~ _transcrição no' livro próprio
da .JlVlsao de Fomento da Producâo
Mineral do Ministério da Agrtcultura.
Art. 3'? . ~evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Presidente da República usando

Mario taeneobett».

da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de 29 de
janeir9 de 194ú (Código de Minas), decreta:
.
. Art. l Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mário pugliese a pesquisar
caulím, em terrenos de propriedade
de JOSé Vieira da Silva, no lugar denomínado sítio Santa Rita, no bairro
Santa Rita, distrito de Embu-Guaçu,
município de Itapeceríca da Serra
Estado de Sáo Paulo, numa área d~
três hectares quarenta e um ares e
qu~re~ta e um centrares (3,4141' ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice b. quatrocentos e
sessenta e sete metros e noventa centíares (467,90 na) no rumo magnético sessenta e dois graus doze mínu.tos sudetse (62~ 12, SE)' do' cunhai
nordeste (NE) da. escola rural do
Bairro Santa. Rita e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentes e rumos magnéticos: cento e
vinte metros (120 m) , sessenta e dois
graus sudeste (62Q SE); cento e trinta
e um metros (131 m) , cinco graus
trinta minutos sudoeste (59 3D' SW)·
cento e trinta' e um metros <131 m)'
cinqüenta graus trinta minutos su~
doeste (5093()' SW); cento e vinte metros (120 m) , sessenta e dois graus
noroeste (62'" NW)' duzentos e quarenta e dois metros (242 m) , vinte e
OIto graus nordeste (289 NE) .
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização ríea sujeita às
estípulações do Regulamento aprova...0 pelo Decreto nl;) 3().230, de 1 de
dezembro de 1951, uma. vez se verifiqu . a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a
que se reter~ o art.2<? do citado Regu-
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DECRETO 'N<:I

48.828

SETEMBRO DE

1959

DE

15

DE

Autoriza D cidadão brasilei'io FroiZan
Gonçalves 'a pesqúisar bauxita e
leucita, no município âe Anârtuias,
Estado de Minas Gerais

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-'
tígo 87, n Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
A:t. 19 Fica. autorizado o cidadão
brasileiro Froilan Gonçalves a pes-'
quis ar bauxita e leucita em terrenos
de sua p-opríedade no lugar denomín'l-.LO· Campo do Tamanduá, distrito
e município de Andradas, Estado de
Minas Gerais, numa área de noventa
e sete hectares quarenta ares e cinqüenta centrares (97,4050 ha) , delimitada por um quadrilátero, que tem
um vértice na conríuêncta do córrego
Froilan com o rio Tamanduá. e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil quatrocentos e cinco metros ....
(1.405 m.) , trinta e nove graus, trinta
minutos nordeste (39 9 30' NE); mil
duzentos e trinta e sete metros (1.237
metros), oitenta e nove graus vinte e
seis minutos sudoeste (899 26' SW);
duzentos metros (200 m.), trinta e
um graus vinte e seis minutos
sudoeste (31Q 26' SW); mil e dois
metros (1.002 m.) , vinte e sete
greus quatro minutos sudeste (2'7 0 (W
SE).
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Parágrafo único. A execução da.
resente autorização fica sujeita. às
stípulações do Regulamento aprova'" pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de
ezembro de 1951, uma vez se verííque a existência da
jazida, como
ssociado de qualquer das substâncias
, que se refere o art. 2Q do citado
~egulamento ou de outras substânias discriminadas pelo Conselho Natonal de Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorização de
vesquísa, que será uma via autêntica.
lêste Decreto, pagará a taxa de no/ecentos e oitenta cruzeiros)
·Cr$ 900,(0) e será válido por dois
:2) anos a contar da data da transirícão no livro próprio da Divisão de
:<'omento da Produção Mineral do Mí1istéÍ'io da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959; 1389. da Independência e 7l1? da.
República.
JUSCELINO

KUBITSC~

Mário Meneghetti

DEOREI'O N.o 46.829 SETEMBRO DE 1959

DE

15 n:i

Á uioriza

.o cidadão brasileiro Carlos
Kampmann a pesquisar minério de
ferro no município de Tijucas
Sul, ,Estado do Paraná.

ao

minutos nordeste (760 30' NE): seis-

centos

e quarenta

metros (640m),

trinta e seis graus noroeste (36° NW);
setecentos oitenta e seis metros
.

(7-86m), cinqüenta e sete graus trinta
minutos nordeste (57° 30' N'E); mil
e vinte metro," (l.020m) seis graus
sudoeste (6° SW); trezentos setenta
e cinco metros (375m). vinte e dois
.gT2.US sudoeste (22 0 SW); trezentos
vinte e cinco metros (325m), Vinte e

três

graus trinta

minutos noroeste

(23 0 30' NW).

Parágrafo úníco. A' execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.: 30.230, de ] da
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida como asso- •
ciado de qualquer das substâncias a
cue se refere
art. 2.° do citado Regulamento ou- de outras subst ãneras
discrimmadas pelo Conselho Nacional

°

de Pesquisas.
Art. 2.0 O título da autorlzacâo de

pescuisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e dez cruzeiros (Cr$ 3W.OO) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério

dá AgrleultuTa...

.
Art. 3.° Revogam-se, as disposíçôes
em .contrarío.
.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1'959: ·138." da Independência e 71.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

O Presidente dá República usando
da atribuição que lhe confere o artígo 37, n.s T. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.O 1.985, de 29 <te
j2neiro de 1940 (Códis-o de ML'1as',

decreta:

Mário M eneghetti .
DECRETO N9 4ô. 830 -

l'A't. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brastleiro Carlos Kam-pmann' a pesqulsar minério de ferro em ter-erice
de propriedade de Euzébi-o Ferreira de
Paula no lugar denominado Araçatu~
ba distrito (l, munícípío de Tijuca.s do
Sul, Estado do Paraná, numa área de
trín ta e um hectares. .(31 ha) , dp':imttada por um !poIígono místílíneo
(lt~·' tem um vértice a novecentos l~<.:-venta e dois metros (992m)
no
rumo magnético de setenta e seis
graus trinta minutos nordeste (76C 30'
NE) 'do marco cuílométríco número
setenta (KD1 70) da rodovia' CurWba·
J-oinville e os lados a oartír dêsse
vértice, os seguintes comprimentos - e
rumos magnéticos: duzentos menos
(2DOm), setenta e seis g'r~Ud trinta

DB

15 DIJ

s~BRO DE 195~

_.

coneeae à Fl1.lorita Cocal Ltda. <àutorização para [uncionar como emprêsa· de mineração.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, TI,O I, da Constituição e nos têrmC\'5 do Decreto-lei n.O 1.985, de 29 de
jar,eiTo de 1944> (Código de Minas) ,
decreta:

Artigo único. E' concedida à Fluorita Cocal Ltda , constituída 001' oontrato arquivado sob n.> 21.479 e alteração sob TI.o 21. g35 na Junta Oo-

mercíal do Estado de Santa Catarina,
com sede na estação de Cocal, 'omarca de trrussanea, do mesmo Estado,
autorização para runcíonar como em-

ATOS 00 PODER

prêsa de mineração, ficando obrigada
a cumprir íntegraíenente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959; 138." da Independência e 71.0 da
Repú,bliea. '
iI
JUSCEr.INO KUBITSCHEK.

, Mário Meneghetti.

DECRETO N," 46,831 SETEMBRO DE

DE

15

DE

1959'

Autoriza o cidadão brasileiro João
Soares da Silva a pesquisar. mica
no município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.

o Presíden te d a República usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n." L da Constituição e nos têrn-os do Decr eto-Ieí n.o 1.985, de 29 de
janeiro de 194.0 (Código de Minas) .
decreta:
Art. 1." Fi-ca autorizado o cidadão
brasileiro João Soares da' Silva a pesquisar mica em terrenos devolutos no
lugar denominado Córrego Macaca,
distrito de Brejaubinha, município de
Governador Valadares, Estado de Mirias Ge:r~üs, numa área de oitenta e
deis hectares (82 ha) , delimitada por
11m polígono irregular, que tem um
vértfee a quinhentos e cinco metros
(505m), no rumo magnético de cinco
graus trinta minutos noroeste (5° 30'
NW) da confluência' Nurundão e o
fio Suassuí Pequ~no e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; quinhentos e noventa metros (590m),
Norte (N); oitocentos e cuarenta metros (840m), Oeste (W): mil cento e
trinta metros (1. 130m), Sul (S); cento e noventa e dois metros (l92m) ,
trinta. e sete graus trinta minutos sudeste (37 0 30' SE): mil e quatro me-

tros O, 004m) , quarenta e seis ~3..US
vinte minutos nordeste (46° 20' NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 3().230, de 1 de
dezembro de 1951, uma ....ez S€ veri-:
fiaue a existência na jazi-da, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2,4) do citado regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacíonal d·e Pesquisas.

EXECUTIVO

433

Art. 2.° O titulo da autorízacão de
pescuísa, que será uma via autêntdea
dêste decreto, pagará a taxa de oitocentos e vinte cruzeiros (Cr$ Q20,OO)
e será válido por dois anos a contar
da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Miniatérin da Agricultura.
Art. 3,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECPJITO NQ ;;6'832 - DE 15
SETE1'I1BRO !lI;: 1959

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim
Pegado Dantas Cortes a pesquisar
cassiteritc no município de Campo
Redondo, Estado do Rio Grande do
lVorte.
.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artig'O 87, n 9 r,. da
Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. !}85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim Pegado Dantas
Cortes a pesquisar cassiterita, em terrenos de sua propriedade no .Iugar
denominado
.rachoeírmha, distrito 'e
Município de Campo Redondo, Estado do Rio -Grande do
Norte, numa
área de trinta e cinco hectares (35
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem' um vértice a cento
e cinqüenta e quatro metros (l54m)
no rumo magnético de setenta e seis
graus quinze minutos noroeste ... ,
(769 15' NW) da confluência dos riachos Riachão e do Cachorro e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnétlcos: quinhentos e quatro metros ....
(504m), trinta e três graus trinta minutos sudeste (33 9 30' SE); seiscentos e oitenta metros (ôOOm), quarenta e cinco graus nordeste (459 NE);
quinhentos. e dezoito metros (518m).
vinte e seis graus noroeste (26 9 NW) :
o quarto (49 ) e último lado é o seg:menta retilíneo que une a extremidade do terceiro (39 ) lado, descrito, ao
vértice de partida.
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Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 3>0. 23{), de I'? de
dezembro de 19'51, uma vez Si: verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2" do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 29 O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos e cinqüenta cruzeiros ....
(Cr$ 35G,OO) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos' a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícultura.
Art. Si? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959; 1339 da Independência e '719 da
República.
.JUSCELINo KUBITSCHEK.

Mário Meneçh.etti .
DECRE'TO N9 46.833 - DE -15
SETEMBRüDE lS59

DE

Autoriza o cidadão brasileiro João
Soares Alvim a pesquisar dolomita
no município de Ouro Prêto, Esta-do de Minas Gerais,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n? I, da
constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n? 1. 985, de 29
de janeiro de 194:0 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1(> Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Soares Alvim a pesquisar dolomíta, em terrenos de propriedade de Manoel Ribeiro e outros
no imóvel denominado Pasto Fechado, distrito de Antônio Pereira, município de ouro Prêto, Estado de Minas Gerais, numa área de vinte hectares (20 ha) , delimitada por um
polígono irregular que -tem um vértice a duzentos e vinte e dois metros e
sessenta e quatro centímetros
.
(222,64m), no
rumo magnético de
oitenta e quatro graus quarenta e três
minutos sudoeste (849 43' SW) do aro
direito do portão de entrada da Gruta da Lapa e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: trinta e oito me-

tros e trinta e quatro cent'rnetros
(38,34m), sete graus dois minutos sudoeste (7'> 02' SW); cinqüenta metros e onze. centímetros
(50,llm) ,
quarenta e OIto mmutos sudeste (48'
SE); trinta e um metros e cinqüenta
e . dois
centímetros (31,52m), doze
minutos sudoeste (12, SW); sessenta
e sete metros e noventa e nove centímetros
(67,g9m),
oitenta e cinco
graus quarenta e três minutos noroeste (,85 9 43' mV); noventa metros e
n.ove.~ta e oito centímetros (9n-,98m),
. cínqüenta e CInCO graus dezoito minutos sudoeste (559 18' SW); sessenta e sete - metros e sessenta e oito
centímetros (67,68m) , oitenta e quatro graus vinte e oito minutos noroeste (84 0 23' NW); quarenta e três
metros e noventa e três centímetros
C43,93m), sessenta e três graus três
minutos noroeste (631l 03' NW); cinqüenta e três metros e quarenta c
cinco centímetros (53,45m), setenta e
sete graus noroeste (77<) NW)' cinqüenta metros e trinta e sete 'centímetros (5-0,37m) , cinqüenta e dois
graus quarenta minutos noroeste ...
(52'? 4{~' NW); cinqüenta e dois metros e trinta e sete centímetros ....
(52,37m). sessenta e oito graus ,. cinqüenta e deis minutos sudoeste (689
52' SW); vinte e três metros e trinta e quatro centímetros (23,34m),
Quarenta e nove graus trinta e um
minutos sudoeste (49 9 31' SW); vinte e nove metros e doze centímetros
(29',12m), sessenta e três graus dezenove minutos noroeste (63 9 19' NW);
quinze metros e sessenta e três centímetros (15,S3m), trinta e nove graus
trinta e quatro minutos noroeste .,
(39 9 34' Nv/); quarenta e nove metros e cinqüenta cent'metros
.
(49',50m) , setenta e seis graus cin9
qüenta e seis minutos noroeste (76
56' NW ); cinqüenta e nove metros
e dezenove centímetros (59.19m.) •
quinze graus quatro minutos nordeste
(15<:> (}4' NE); quarenta e seis metros
e quarenta e sete centímetros
.
(46,4'7m), trinta e
dois graus treze
-rnínutoa nordeste (32 9 13' NE); sessenta e sete metros e dezessete centímetros (67,17m), seis graus trinta e
um minutos nordeste (6Q 31' NE) ; cinqüenta e um metros e vinte e oito
centímetros
(51,'28m), cinqüenta e
nove graus vinte minutos nordeste
0
(59 20' NE)' noventa metros e trinta e seis centímetros
(9lÜ,36m), oitenta e nove graus oito minutos nordeste (899 08, NE); oitenta e quatro
metros e quatorze centímetros
.
(84,14m), oitenta graus cinqüenta e
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cinco minutos nordeste (SúQ 55' NE);
noventa e dois metros e cinqüenta e
cinco centímetros (92,55m), setenta e
nove graus cinqüenta e oito minutos
nordeste (799 58' NE); cento e vinte
e sete metros e noventa e seis centímetros (127,96m).. cinqüenta graus
seis minutos, sudeste (50e::' 05, SE);
sessenta metros e sete centímetros ..
'(60,07m), quarenta e sete graus dez
minutos sudeste, (479 lO' SE) .
'
Parágrafo único. A execucâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regul~mento aprovar
'do pelo Decreto número 30.2.30, de 19
de dezembro de lS51, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regu!amento ou de outras substâncias discriminadas pelo Oonselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2 Q O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral
do Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contráric.
Rio de J8,neiro', 15 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 46.834 ..:...- DE 15
SETEMBRO DE 1959

DE

Autoriza o cidadão
brasileiro Jacob
Klabín Laier a pesquisar iimenita
no município de Cartunuitatuba,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv l, da Constíttnçào e nos
termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Çl Fica .autorizado o cidadâo
brasileiro Jacob Klaoin Lafer a pesquisar Ilmeníta, -em terrenos de sua
propriedade no lugar
denominado
Praia de 'I'abatinga, distrito e município de Caraguatatuba, Estad.o de
São Paulo, numa área
de vmte.e
quatro hectares e quarenta e três ares

EXECUTIVO

435

(24,43 ha) , delimitada por um polígono mistilíneo que tem um vertíce
a cinqüenta metros (50m). da foz' do
rio Tabatinga e na margem direita
dêsse rio; à partir dêsse aludido VêItíce, um lado curvilíneo contornando
a área de pesquisa definida no decreto número trinta e nove mil- trezentos e noventa e cinco (39.395), de
treze (13) de junho de mil novecentos
e cinqüenta e seis (1956), rumo nordeste (NE) e comprimento de oitocentos e setenta e cinco .netros . .
(875m); daí os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte metros
(20m), vinte e seis graus
nordeste
(26" NE); trezentos e dez
metros
(310m), oitenta e três graus sudeste
(83 9 SE); e, alcançada a margem direita do referido rio Tabatinga, daí
seguindo para jusante até o ponto de-partida.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apl'ova ~
do pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez que se
verifique a existência na [aztda, como
associado, de qualquer das substâncías a que se refere o art 29 do citado Regulamento ou (le entras suhstâncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 20 O título da autcrrzacào de
pesquisa, que será uma '.11:'1, autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcricão 11C
livro próprio da Divísao de Fomento da Produc5.o Mineral do Mínístério da Agricultura.
.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959; 138e::' da Jndependêticia e 710 (la
República.
JUSCELINO' KUBITSCHEK.

Mário iâenetthetti,
DECRETO NQ 46.835 - DE 15
TEMBRO DE 1959

DE SE-

Autoriza o cidadão brasüeiro
Vitória Bertin a lavrar âmu: rni~
nera; no município de São Fidelis,
Estado tio Rio de Janeiro.

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

tigo 87, n'> I, da Constituição e ::10S
têrrnos do Decreto-lei n 9 1.935, de 29
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~,~l~i:' ~:

de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. Iv Fica autorizado o cidadão
brasileiro
Vitória
Bertin a lavrar
água mineral, em terr'~nos de pro-

priedade de Matilde Rels .e rutros !lo

. lugar denominado Santa Heleila,
trito de Pureza, município de
Fid~lis,

EstA1do do Rio de
área de um .nectare

d1S~áO
Ja.n~ll-o,
(l ha i,

numa
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cento e trinta e sere
metros (137 fi) no rumo de doze
graus vinte e s-ete minutos sudoeste
l12~ 27' SW) da confluência do córrego Gruta d'Água no valão ;r:imbÓ
e os lados, divérgentes do ' vértice
considerado, 'têm: cinqüenta metros
(50 fi) e rumo de quarenta graus dezoito minutos sudeste
(40 0 lW S~),

verdadeiro e duzentos metros (200m)
e rumo de quarenta e nove graus

quarenta e

dois

minutos

sudoeste

(490 4.2' S\V) , verdadeiro. ~t.a

auto-

rizaçâo é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Oódigo de Mines
e d.:s arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além as seguintes e de outras constan tes elo mesmo Código, não expressarnente mencionadas neste De,cr{~to.
,
ó

. Parágrafo único. A -eXOCUÇ§;Q da
presente autorização fica sujeita à,;:,

estipulações do
Regulamento aprovado pelo DEcreto n'/ 30.230, de 1. ~0
dezembro de 1051. uma vez ;::t> verífique a existência na je.zIda, co~o ~s"
sccíado, de qualquer das, substa!1Cla.3
a (me se refere o art. .,l" do citado
Regul::omento ou de outras qubstà:JCÍ-3..S -

discrimínadas pelo Conselho Na-

cional de Pesquísas.
A2't. 2'? O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
corres públicos, na forma da lei ,}S
tributos que forem devidos à União,

ao Estado e ao Munícípio, em cum-

p nrnento do disposto no art.

68 do

Oõdig'J de Minas . .
Art. 3') Se o concessíonário da autorização não cumprir qualquer dus

obrigações que lhe incumbem, a autorização
de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo' e .
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e, 40 do. Código de
Minas.
Art. 59 O concesionário da autorízacão será fiscalizado pelo Departa-

mente Nacional da Produção Mineral e gozará dos Iaveres rüscriminados no ·art. 71 do' mesmo Código.
Art. 6\l A autorização de lavra tem.

por título

êste

Decreto,

que será

transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mint:ral do Ministério da Agricultura, apôs
taxa d-e seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 7 0 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de .Janeíro, 15 de setembro de
1959, 1389 da. Independência e 719 da
Repüblica.

o pagamento da

JUSCELINO

KUBI1lSCHE!-i:

Mário Meneghetti

DECREI'Q N.Q 46.836 DE S~"'TEl\rnRO DE H/59

DE

15'

Altera os artigOs 100. 101, 102 e 103,
âas especificações aprovadas peto
Decreto n. ç 45,772, de 9 de abril de
1959, e referentes à. cloesiiicuçãn e
tiscalizacao da exportação das tru-

tas cítricas.

.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o ar- ,
tigo 87, número I, da Oonstituição,
~, tendo em vista o que dispõe o artigo 6. 9 , do' Decreto-lei n. 9 334, de,
li) de março de 1938, decreta:
Al't. 1. o Ficam alterados os artigos HW, Hll, 102 e 103, co Decreto número 45.772, de 9 de abril de 1959.
que passam a ter a seguinteredação:
" Art , 100. Os certtrícados de
classificação e fiscalização da exportação, de frutas cítricas. emitidos na forma estabelecida pelos
parágrafos 1.1;1 e 3. Çl do artigo

1.<:>, do Decreto n .v 44.970~ de 1.Q
de dezembro de 1958, serão -vá-

lidos pelo prazo de 120 (cento e
vinte) horas".
"Art. 101. Para os fins co' artigo anterior constarão obrigatoriamente do certificado de classíficação e fiscalização da exportação a data e a hora de sua
emissão" .
"Art. 102.
Após a Inspeção
feita pelo Pôsto de Fiscalização
da Exportação do Serviço de Economia Rural, será preenchida a
parte do certificado único de
-Classítícação e Fiscalização da
E.-xportaçãD a que se refere o parágrafo 2.1} do artigo 1.9 do De-
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ereto .n. Q' 44. 97D, de 1. 9 de dezembro de 1958",
Art. 1G'3 . Duran te o embar ~
que de urna partida, quando esta
não estiver ainda totalizada no
cáís, poderão ser líberados os lotes que forem chegando, mediante a apresentação de cartões de
embarque fornecidos pelo Põsto
ele Fiscalü:ação da Exportação do
Serviço de Economia Rural,"
Parágrafo umco ,
O
certificado
(~Ol:respondentc à partida será entrepIe ao ser embarcado o último Icte.
Art. 2. Q O presente Decreto entrará em vigor na data da sua pu.i

t licação.

Eio de Janeiro, em 15 de setembro

de 1959;

138. '? da mdependêucia e

'Ti." da República. '
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Art. 49 ~ste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art , 59' Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de .J:meiro, 15 de setembro de

1G59, 13So da Independêneía e 719 da

!~epública.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mé-rio J,tIeneonett;

DEC.RETO N9 45.838 S"cT2N!ImO DE

DE

15

DE

1959

Autoriza a Companhia Viçosense Fôrça e Luz S. A. a permutar terreno
de sua propriedade por outro na cidade de Teixeiras, Estado de Minas

,.Gerais .

JusqLINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO NÇl 46.837
SETEMBRO DE

DE

15

DE

1959

Trcnsfere da Companhia Industrial de
Estância S.A, para a Compa1Lhia
Sul Sergipana de Eletricidad-e S. A.
a concessão para distribuir energia
elétrica nos murucipios de Santa
Lueia. do Itanhi, Amud, Pedrinhas,
Buquim e RiaGhão do Dantas, no
Estado de Sergipe,

O Presidente da República usando
da atríbuição que .lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
t2i"mOS do artigo 150 do Código de
l~g·u2.s, (Decreto n? 24.613, de 10 de
j1.:1:'''o de 1934), decreta:
ll:!:t. 19 Fica transferida para a
Companhia Sul Sergipana de EletricidaD.'ê S.A. a concessão para distribuir
energia nos munícípios _de Santa Lu~cia do Itanhi, Arauá, Pedl'inh9.S, Buquim e Hiachão do Dantas, no Estado
de Sergipe, de que era titular a Companhia Industrial de Estâ,ncia S.A., de
·cúD!'crmidade CO!l1- o Decreto n 9 45.045,
de 11 de dezembro de 1958.
Art. 2~" oaducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se a
concessionária não assinar o contrato
discípünar da concessão, dentro do
prazo determinado pêlo Ministério da
Ag'ricultura.
Art. 3 9 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica, serão fixadas e
trienalmente rerístas pelo Mínistérío
da AGTicultura.

O Presidente da República usando
da atrfbuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 7.062, de 22
de novembro de 1944 e do artigo 63 do
Decreto n9 41.019, de 23 de fevereiro
de 1957, e
Considerando que pela Resolução
n? 1.722 a medida foi julgada' conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:

Art. 19 Fica a Companhia Vicosense Fôrça e Luz S.A., autorizada a
permutar "o terreno onde está insta.lada a atual subestação na cidade de
Teíxeíras, por outro, de 250 metros
quadrados, sito à Rua Santa Teresa.
na referida cidade, de propriedade
dos irmãos Milton Batista Rodrigues
e Pedro Batista Rodrigues,
Art. 29 O presente Decreto entra
em vigor na da ta de sua publicaçáo.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárío.
.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
Q
1959, 13S da Independência e 719 da.
República ..
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mãrio Meneghetti

DECRETO

N9

46.839 -

SETEMi'lRQ DE

DE

15

DE

1959

Autoriza a Emprêsa Sul Brasileira de
Eletricidade S ,A . ~ amplia?' suas
instalações.

O Presidente da República usando·
da atribuição que lhe confere o artigo
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87, inciso I, da Constituição, e nos
termos do Dec::eto-lei n 9 2.059, de 5
de março de 1940, e
Considerando que pela Resolucão n Q
1.636, de 10 de março de 1959 ã medida foi julgada conveniente pelo
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétl'ica, decreta:

Art. 1 o Fica autorizada a Emprêsa
Sul Brasileira de Eletricidade S.A., a
ampliar suas instalações de enerzia
elétrica, medíante a construção de ~m
trecho de linha de transmissão, com
cerca de llkm. de extensão no município de .Jaraguá do Sul, no Estado de
Santa Catarma ,
§ 19 As demais características

téc-

da Iinha de transmissão, bem
outras obras ci vís complementaserem executadas, serão fixadas
Ministro da Agricultura, na
?~ortunidade da aprovação dos pro]e"os.
§ 29 A ampliação, ora autorizada
destina-se a estender os serviços d~
energia elétrica, à localidade de -'Rio,
da Luz, do município de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina.
Art. 2.9 Caducará a presents . autorízaçâo independente de, ato declaratório, se a interessada não cumprir as
seguintes determinações:
, I - Apresentar à Divisão de Aguas,
ao Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, d'entro de cento e oitenta (180)
dias, contados da data da publícaçâe
dêste Decreto, os estudos, projetos e
orçamentos das obras a serem exe-

nicas
como
res a
pêlo

cutadas.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se retere o presente artigo, poderão
ser prorrogados por ato do Mfnistro
da Agrícultura.
.
Art. 3~ A interessada fica sujeita
as demais normas estabelecidas pelo
Decreto nv 41.019, d'e 26, de fevereiro
de ,1957, que regulamenta os serviços
'
de energia elétrica.
Art. 4,9 o presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revog'am-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959, 188° da Independência e 719 da
República.

DEORETO N9 4'$.840 -

DJ;;

15 DE

SETEMrnno DE 1959
s utoriza
VU'Ó~ia

a Prefeitura Municipal ae
da Conquista, nq Estado àa

Bahia, a ampliar suas instalações.
O Presidente da República, usando

da

atr~bu~ção

g? 87,

mCISO

que lhe contere o

arti-

r, da Oonstituíçâc, e nos

termos dos Decretos-leis ns. 3.763 de
25 de outubro de 1941 e 2.281, de 5
de julho de 1940;
Considerando que pela Resoiuc:io
nv 1.718, a medida foi julg'ada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória da Couquísta, no .Estado da Bahia, a ampliar
as suas Instalações elétricas, mediante a montagem de um grupo
Deutz-elétríco de 750 HP, e a reformá
do sistema de distribuição da cidade.
Parágrafo único. As característícas
técnicas da ampliação autorizada, serão fixadas pelo Ministerio da Agricultura, na oportunidade da aprovação dos projetos .
~
Art. 29 Caducará a presente autortzação independente de ato declaratório, se a interessada não cumprir as
seguintes deterrnínacões! - Apresentar à 'Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional
da Procução Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro do prazo de cento
e oitenta (80) dias. contados da data
da publicação dêste Decreto, os estu.dos, projetos e orçamentos das obras'
a serem executadas.
Ir - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a cue
se refere o presente artigo poderio
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 39 A interessada fica sujeita
às demais normas estabelecidas pelo
Decreto nv 41.019, de 26 de revereíro
de 1957, que regulamenta os serviços
de energia: elétrica.
Art. 49 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publícacân.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959, 1380 da Independência e 71° da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO

Mário Meneghetti

M ária M eneçhetti ,
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DECRETO N''? ~e :841 ...,- DE 15
S:s-rE1\iBRO DE 1959

DE

Outorga ao Govêrno do Estado de
Santa Catarina concessão para diS;tribuir energia elétrica nas distri7.:os
de Cocal e Morro da Fumaça do
município de Urussança. e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I; da Constituição. e nos
têrmos do art. 59 do Decretc-leí
nl? 852, de 11 de novembro de issa,
decreta:
Art. 1'> E' outorgada ao Govêrno
do Estado de Santa Catarina concessão para distribuir energia elétrica
nos distritos de Cocal e Morro da
Fumaça, do município' de Urussanga,
ficando autorizado a construir, subestação, linhas de transmíssão e o sistema de distribuição, que se fizerem
necessaríos.
Parágrafo úntco , Em portaria Q0
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnícas
da subestação e das linhas de transmissão a serem construtcas. '
Art. 29 A presente, concessão f1cará sujeita às disposições do Decreto
41. 019. de 26 de fevereiro de 195'1,
que regulamenta os serviços de energia eletrica.
Art. 39 Caducará o presente títu.o,
independente de ato declaratório, se o
concessionário não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e ~l
tenta (180) dias. a contar da data, da
publicação dêste Decreto, os estudos.
projetos e orçamentos
relativos, à
subestação e aos sistemas de transmissão e distribuição',
n - Assinar o contrato díscíptmar
da concessão dentro dó prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho ela aprovação da respectívaminuta, pelo Ministro da Agricultura,
lU - Requerer à Divlsâo de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Mínistérío da Agricultura, mediante o arquivamento da
certíôão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato .-10
Tribunal de Con tas. dentro de sessenta (60) dias do registro,
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IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agrícultura.
Parágrafo único , Os prazos referrdos neste artigo poderão ser prorrogados !l0r ato do Ministro da Agricultura.
".
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas.
Art. 59 Findo o prazo da concessão. deverá o concessionário requerer
ao Governo Federal que '3. mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 69 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato.
Art. 79 Revogam-se as disposíçôcs
em contrário.
Rio de J3.neiro, 15 de setembro de
1959, 1389 da Independência e 71Q da
República,
JUSCELINO
Má~io

DECRETO

KUBITSCHEK,

Meneghetti.
N.9

46.842 - DF.'· 15
1959

DE SETEMBRO DE

Autoriza a Comquinhia Fôrça e Luz de
Minas Gerais a aliena?' mn grupc
termoelétricc, instalado em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, ·e
. Considerando que, pela Resolução nl?
1.729, de 4 de agôsto de 1959, o Conseího Nacional de Aguas e Energla
Elétrica se manifestou ravoràvelmen
te ao pretendido pela" Companhia F'Qr~
ça e Luz de Minas Geraís Decreta:
Art. 1. 9 Fica desvinculado do patrimônio da Companhia Fôrça e Luz
de Minas Gerais. por desnecessàrro
à prestação dos serviços públicos de
que e concessíon..á ria, um gTUpO termoelétrica com a capacidade de 490
kva, instalado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Ger~is.
Art. 2.9 Fica a Compailhia l"ôrça
e Luz de Minas Gerais fcut;<)l'izaela D.
alienar o grupo termoelétrrco a que
se refere o artigo anterior,
~ 1." A importância totai da alienação deverá
ser
rncorpcrada ao
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ativo da ooncessíoné.ría, para aplicaçâo em beneficio do serviço'
§ 2.'" A Companhia Fôrça e Luz
de Minas Gerais deverá comunicar
â Divísào de Águas, do Departamento
Nacional de Produção Mineral, do
Ministério da Agr ícultura. :1 data em
que foi efetivada a operação de venda, bem como a conseqüente alteração do seu capital ativo.
Art, 3.9 O presente Decrc to entra
em vigor na data de sua publlcação.
Art. 4'<> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959, 138.9 da Independência e 71.'·
da

Art. 39 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.9 Revogam-se as disr,;o.3iç5es
em contrário,
Rio de J2.neirc, 15 de setembro de
1959, 138.° da Independência e 71.'
da República.
JUSCELlJ.'W

Mário !VIeneçhetti

DECRETO N.9 46. 84~ DE SErE~nRO DE

República.

JUSCEL1NO

Mário

KUBtTSCHEK

Meneçhett:

. DECRETO N.9 46.343 DE

SETEi'iI3RO DE

m; 15

1959

. Autoriza a Companhia Laiz e Fôrça
Hullui Branca
a
construir mais
uma comporta na barragem do Ric.
Partuina, Estado de Mina« Gerais.

o Presidente da RepúbEca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição,
e nos têrmos do Decretc-Ie: n. 9 ••
2.059, de 5 de março de 1950;
Considerando que, pela Resohwão
n9 1. 690, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
águas e Energia Elétrica. Decreta:
Art. 1.9 Fica a Companhía Luz e
Fôrça Hulha Branca autorizada a
construir mais uma comporta na bar
ragem do Rio Paraúna, :;'~stado de
Minas Gerais.
Art. 2.<:1 Caducará a presente autorização Independente do ato declaratórío, se a concessionária não cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional dn, Producâo Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90)' dias,
OE estudos, projeto e orçamento da
instalação.
II Iniciar e concluir as Ob:r3S
nos pr8.Z0S que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo üntco Os prazos a que
se refere êste artig'o poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura,

J~7.

1.G

1959

Autoriza a muaança proçressir«
freqüência, de 50 para 6D ciclos
çnuuio, no sistema elétrico da
A. Central Elétrica Rio Claro",
iaâo de São Pa1JZo.

da
por
"S.
Es

o Presidente da República, usando da, atríbuícâo que lhe contere o
artigo 3'],
inciso I, da Con::,tltuição, e

Considerando que pela Hêsolu~;ão
n,v 1.687 a medida foi julgarb conveniente pelo Conselho Nacional de
águas e Energia Elétrica, Decreta;
Art.- 1. 9 Fica estabelecida a freqüência ele 60 ciclos PO!' segundo 110
sistema elétrico da "S. A. central
Elétrica Rio Claro", concessionárta
de serviços de eletricidade em drversoa municípios do
Estado de São
Paulo.
Parágrafo único .. A transformação
das instalações existentes _.. das concessíonárías e dos consumidores
de 50 para 60 ciclos por segundo,
será
executada,
progressivamente,
conforme plano a ser apresentado ao
Departamento de Águas ~ Energia
Elétrica elo Estado de São Pauio. que
o aprovará, "ad referendum" do Conselho Nacional de Aguas e Energia
Elétrica.
Art. 2.Q O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .Janeiro, 15 de setembro de
1959, 138.° da Independência e 71.'·
da República.
JUSCELL","O

KUBiTSCHEK

A'fOS

DECRETO N9' 4ô. 845 DE SETEMBRO DE

DO PODER

DE 15

1959

ao

outorga
Estado do Pa1'aná concessão para distribuir enertiio. ele-

trica,

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, inciso I, da Constituição, e
nos têrrnos do art. '10 do Decretolei n'? 2.281, de 5 de j unho de 184.Ú,
combinado com o art. 3° do Decretolei nl? 3, í63, ele 25 de outubro de
1041, decreta:

Art. I':> E' outorgada ao Estado
do pare.ná concessão para dístríbuír
energia elétrica na sede do município de Araruna, ficando autorizado
a montar uma usina geradora termeIétrica e a construir o sistema de
dístribuícão ,
'
. Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e' as característícas técnicas da, 'instalação.
Art. 21? A presente concessão ficará sujeita àS disposições do I)B. ereto n 9 ";1,019, de 2G de fevereiro
de 19ij7, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
'
Art. 39 Caducará o presente título, independente de ato declaratório, se o concessionário não satisnzer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da ,\g'rlcuI tura, em (rês Z'd)
vias, .dentro elo prazo de cento e· oitenta (lBO) dias, a contar da data
da publicaçâo déste riecrctc. os estudos, projetos e orçamentos reíatívos à usina e ao sistema de dístrrbuiçâo ,

II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da pu.bJicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo. Ministro da
Agricultura.
ur - Requerer à Divisão de AgllàS,
do Departamento Nacional da Pl'Oduçâo Mineral. do Ministério do Agri'cultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no'
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro, da Agricultura.
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Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do fornecírneuto
de energia elétrica serão fixarias e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Águas.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, deverá o concessionário requerer
ao Govêrno Federal que a mesma
seja renovada, na forma que, no respectívo contrato, deverá estar IJ! evista.
Art 6'" A presente concessão V1gorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados a, partir da delta do
registro do respectivo contrato, Pç!o
Tribunal de Contas.
Art. 70 Revogam-se as .iiepcsrçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959, 1389 da Independência e 7lÇJ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

M ária M eneçnetti,

DECRETO N9 46.846 -DE SETlMBRO DE

DE

15-

1959

outorga ao Estado do Paraná concessão para distribuir energia elé-

trica,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 1() do Decretolei, n Q 2.281, de 5 de junho de 1940,
ccmbinado com o art. 39 do Decretolei nl? 3.763. de 25 de outubro (lê
1941, decreta:
Art. 19 E' outorgada ao Estado
do p3.,raná concessão paro distribuir
energia elétrica no Distrrto de Mandírítuba, mumcípio de São José dos
Pínhais, ficando autorizado a "11011tal' uma usin-a geradora' terrnoelétríca
e a construir o sistema de distribuição,

Parágrafo único, Em portaria do
Minístro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão cie-·
terminadas a potência e as característícas técnicas da instalação.
Art. 29 A presente concessão fi-

cará sujeita àS disposições do De-
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reto nO 41.lH9, de 26 de '!evereiro
e 1957, que regulamenta os servíços
e energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente Lluío, independentemente de ato decla'atúrío, se o concessíonárto não satsrízcr 'as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do í\1i- ,
ustro da Agricultura, em U'és· (3)
rias, dentro do prazo de eenco e aienta (ISO) dias, a contar da data
ia publicação dêste Decreto, os
.udos, projetos e orçamentos reiací'OS a usina e ao sistema c:e dístriauicão.
IÍ - Assinar o contrato disciptínar
ia 'concessão dentro do prazo de
.rírita (3D) dias, contados da punn.açâo do despacho da aprovação da
.espectíva minuta, pelo Ministr.) da
~\.gl'icultura.
,
In - H.equerer à Divisão de A,~;uas,
joDepartamento Nacional da Pl'Odução Mineral, do Ministério do Agricultura, mediante o arquivamento da
certídão comprobatória, a averbaçao
do registro do referido contrato no
Tribur.tal de Contas, dentro dê. sessenta (6'J) dias do registro.
IV - tnícíar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados peío
Ministw da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art , 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixad.::J,s e
revistas trienalmente . pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 5Q Findo o prazo da concessão, deverá o concessionário' requerer
ao Govêrno Federa] que a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art 6l? A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (3<l)
anos, contados a partir da data do
registro do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas,
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro ele
1958, 1389 da rndcoendéncta e 719 da
República.

es-

JUSCELINO

}/l ário

KUBITSCHEK.

M eneçhetti,

DECRETO NÇ 4fi. 847 - DE 15
DE SETEMBRO DE 1959
Outorga ao Estado do Paraná concessão para distribuir enerqia elétrica.

o Presidente da H,epúbllca, usando
da atribuição que lhe confere o <::'1'tígo 27, inciso I, da. Constituição, e
nos têrrnos do art. lU do Deaetolei nv 2,281, de 5 de junho de 194{},
combinado com o art. 30 do neoretolei n9 3.763, de 25 de outubro de
1941, decreta:
Art. 10 E' outorgada ao Estado
do Paraná concessão para distribuir
energia elétrica na sede do muni- •
cipio de Goiô-Erê, ficando autorizado
a montar uma usina geradora t.ermeletrica e a construir o sistema de
dístrib uíção.

Parágrafo único, Em portada do
Ministro da Agricultura, por ocasíão .
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as caracrerísticas técnicas da instalação,
Art. 2 Q A presente concessão ficara sujeita às disposições do D~
ereto' n9 41.019, de 26 de tevereíro
de 195'1, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente titulo, independente de ato declaratórío, se o concessionário não sansnzer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias. dentro do prazo de cento e OItenta (~80) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à usina e ao sistema de dlsLÜ·
buíçâo .
II _ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
III - Requerer à Divisão de Ag'Jas.
do Departamento Nacional da Pl'Odueto Mineral, do Ministério do Agricultura, mediante o arquívarnení.o da
certidão comprobatória, a avcrbaçàc
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.

Aros

DO PODER

parágrafo Ul11CO OS prazos rereridos neste artigo poderão ser prorregados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4l? As tarifas do forn0cunento
de energia elétrica serão fixadas e
'revistas trienalmente pela reterrda
Di V1SQO de Aguas.
Art. 51? Findo o prazo da concessão, deverá o concessionário requerer
ao Govêrno Federal que a mesma
seja renovada, na forma que, no t"fSpectívo contrato, deverá estar prevista,
Art 69 A presente concessão ví·gorarÁ. pelo prazo de trinta '3D)
anos. contados a partir da .d2·ta do
registro do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 79 Revogam-se as disposiçoes
em contrário .
Rio dê J'aneiro. 15 de setembro de
1959. 1389 da mdependêncía e '71 9 d~,
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

!vIária lr! eneqtietti .
DECRETO N. o 46.84:8 sETEi'JUJRO

DE

I(~

15

DE

19.~9

Aiüortea a Rio Light S. A. Servú;os
de Eletricidade e' Carris: antiga
Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Jtmeiro, Limitada
a ampliar suas instolações,

ExECUTIVO
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Parágrafo único. As características da linha de transmissão, ser-ao
fixadas pelo Ministério da Agr icultura na 'oportunidade da aprova\.:ão·
dos projetos.
Art . 2. 9 Caducará a presente ::111torízação, independente de ato declaratórto, se a interessada não cu.nprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da ~~:o
dução Mineral, do Ministério d;1
Agricultura, dentro de noventa (;)0)
dias, contados .da publicação deste
úecreto, .os estudos, projetos e 01'çamentos das obras a serem ~X':
cutadas ,
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados POl' ato do Ministru
da Agricultura.
Art. 3. 0 A interessada fica sujeita
8S demais normas estabelecidas p:~lo
Decreta n. Q 41.01'9, de 26 de fevereiro
de 19'57. que regulamenta os serviços
de energia eíé trica .
Art. 49 O presente decreto, entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro ae
de 19-5g; 138. Q da Independência e
71. Çl da República.
JUSCELINO

. O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, d:,_ Constituição, e

nos têrmos do. Decreto-lei nl? 852, artigo 11, e Decreto-lei n9 2.059, em seu
art. 1'.>, e
Considerando que pela Resolução
n.v 1.7i[}5 a medida foi julgada conveniente pelo conselho Nacional de
Aguas e En~rgü!, Elétrica, decreta:
Art. Li? Fica autorizada a H10
Light S. A. Sel'víços de Eletricid'3.d.e
e Carris, antiga Companhia de Carris, Luz e Fô'ç::.t do Rio de .ranetro,
Limitada, a ampliar as suas InstaIaeões de energia elétrica, mediante
a -construcio de uma linha de transmissão,
circuito duplo, partrnuo
de um' nauta do;;. linha que alimenta
a subestação de G-uandu, dos serviços de ágm:. da Prefeitura do' Distrito Federal até atingir a localidade
de ,O~,mDo 'Grande, no Distrito B'~deral. ~
.

em

KUBITSCHEK .

Mário MeneghettL
DEOR(ETO N. <:> 46.849 - DE 15 DE
SETE1I!BRo DE 19-59

Autoriza a Rio Light S. A. Serviços

de

Eletricidade

e

Carris, omua«

Companhia de Carris, Luz e Eõrco:
do Rio de Janeiro, Limitada, a ampliar suas instalações.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inCISO I. da Oonstituição, e
nos têrmcs do Decreto-lei n9 2, '059,
de 5 de março de 19-10, e

Considerando que, pela Resoluçáo
n. Q 1. 7CS, D. medida foi julgada eonveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. o Fica autorizada a ELo
Light S. A. S~rviços de Eletricid'lde

4.44

ATOS DO PODER ExECUTIVO

e Cal'i'is, antiga Companhia de Ca1'ris, Luz e FÔ1:Ç~, do Rio de Janeiro,
Limitada, a ampliar suas tnstalações,
mediante' a construção de uma linha
dê transmissão dê energia elétrica,
c~P-1 aproximadamente 3,75ü km, oartindo da tÔ1Te n . Q 33, .de sua atual
linha entre oaseadura e Frei oanee8., na cidade do Rio de janeiro, e
terminando na estação receptora do
~i 8. rdim Botânico.
§ 1. Q As demais características téc. nícas da linha de transmissão serao
fixadas p310 Ministério da Agricultura. na oportunidade da aprovação
,1)'C3 pro] e t o s . .
'
~ 2Q A ampliaçâo
ora autorizada
destina-se à melhoria do fornecir.iento de energia elétrica aos bairros de Copacabana, Jardim' BotâniCCl, Gávea e Leblon, da zona sul da
cidade do Rio' de Janeiro.

. Art. 29 oaducará a presente au~N:izaç{io,
independente de ato deelararórto, se a interessada não cumpl'!r 2.S ssgumtes determinações:
I - Apresentar Divisão de Ag'1313,
do Departamento Nacional' da ProdUÇ2.0
Mineral, do Ministério da
.J\~:ricultura, dentro de noventa (90)
dias, contados da publicação dêste
T>~;cl'eto, os estudos, projetos e OTcamentos das obras a SG1'em executaà

(".;;s.
Ir -

'

Iruoiar e concluir as obras

nos prazos que forem fixados peto
2'I:::inüjtl'O da A.gricultura.
Parágrafo único , Os prazos a Que
se refere o presente artigo poderão
fj:;l' prorrogados por ato do Mínís'a-o
da Ag·ricultura.
Art. 3. <:> A interessada fica sujeita
:\3 demais nO:T!1aS estabelecidas peio
Decl'et.o n. 9 41.{)19, de 2-6 d-e feveruiro
(28 1%7, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
/~rt. 4. o O presente Decreto entra
em vi.;sor na data de sua publicação.
Art. 5-. '? Revogam~se as disposições
ern contrário.
Rio de .Ianeíro, 15 de setembro de
1'j'59; 138.9 da Independência e 71. Q
(b República..
JUSCELINO

'lKarto

KUBITSCHBK-

]!i eneçheiti

DECRETO N9 46.850 SETE:1'i:ERO

DE

15

DE

DE 19-59

Transfere do Estcdo do Ptiramà para
a Comoanltio. Paranaense de Energia Elétrica (COPEL) , a conces.~rlo
pam a produção e fornecimento e
enerçia elétrica em tõâa área cmnpreendiàa pelo Decreto n. '! 27.650,
de 28 de dezembro de 1949.
ô

O Presidente da Eepública, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 37, inciso I, da Constituição, e
nos têrrnos do art , 1.50 do Código de
Águas (Decreto n .v 2·L643, de l{) ce
julho de: lB-34),
Considerando que pelas Resoluções
ns. L 543, 1. 584. e 1. 696 a mediOa
foi julgada conveniente pelo Corise. lho Nacional d<:~ Aguas e Ene:,~ia
Elétrica, decreta:
Art. 1. Fica transferida para a
Companhia Paranaense de Energia
.Elétrica (COPEL) a concessão para
a produção e fornecimento de energia elétrica em tôda área compreendída pelo Decreto n . C> 27. 6ii(J, de 23
_de dezembro de 1049, de que ei a'
. titular o Estaào do Paraná.
Art. 2.9 Caducará o presente tltulo, independente de ato declarat.orio, se 2, concessionárta não assinar
o contratoàizclplínar da concessão
dentro do praze determinado ;:.leIo
Mir.istério ela Agricultura.
Art. 3.9 As tarifas de rornecimerto de energia elétrica serão fixadas
e trien:'l.lmente revistas pelo Mín.sç

tro da Agricultura.

Art. 4. <:' frst~ DECreto entra em
vigor na data da sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em C011 trárro.
Rio de JanBiro, 15 de setembro de
1959; 138. ç da Independência e T .. 9
da República,
JUSCELINO

KUBITSC.iiEK.

M ária M eneçhetti .

DECRETO

N9 46.851
DE SETEMBRO DE

- DE 15
1959

Outorga à Prefeitura Municipal àe
Paiu, Estado do Rio Grande do
Norte, concessão p á r a distribuir
energia elétrica.

O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ar-
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tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrrnos do art. 10 do Decretolei nv 2.231, de 5 de junho de ~:)4D,
éombínado com o art. 39 do Decretolei n 9 3. 7ê3, de 25 de outubro de
f941, decreta:
Art. lt?
E' outorgada à t>ref(~ítura Municipal de Patu, Estado do
Rio Grande do Norte, concessão para
distribuir energia elétrica no município, ficando autorízada a montar
uma usina geradora termelétrica e
a construir o sistema de dístrtbuícão
na respectiva sede.
"
parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos. serão determinadas a potência e as ~~~racw-"
rísticas técnicas da' instalação.
Art. 29 A presente concessão ncara sujeita às disposições do Decreto n'·' 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente titulo, independente de ato declaratório, se o ccncessíonário não satisnzer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do MInistro da Agrtcultura, em três C:D
.vías, dentao do prazo de cento e oitenta 0.80) dias, a contar da data
da publicação deste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos reíatí. vos à usina e ao sistema de distl'jbuíçâo .

II - Assinar o contrato disciplinar'
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da puolicação do despacho da aprovação da
respectiva .minuta, pelo'Vlinistro da
Agricul tura.

IH - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produçâo Mineral do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento ua
certidão comprobatória, a' ~ ... e.cbJ/~.áo
do registro do referído contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo'
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por a to do Ministro da Agricultura.
Art. 4Q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas"
..

Art., 59 A presente concessão "igorará pelo prazo de trinta 131J)
anos, contados a partir da. data' do
registro do respectivo contra ta, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 60 Findo o prazo da concessão, deverá o concessionário requerer
ao Governo Federal que a mesma
seja renovada, na forma que, no resp~~tivo contrato, deverá estar p;:evista.
Art. 79 O presente Decreto entra
en, vigor na data da sua publícaçâo .
Art. 89 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro ele
1959, 1389 da Independência e 71'? da
República.
JUSCELrNO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO Nr;> 46,852 SITEI'.iBRO

DE

DE

15

DE

1959

Estabelece a freqüência âe 6{) ciclos
por segundo no sistema da Sociedade Anônim.a Empresa Meüioramentos de Mogi-Guaçu, Estado de
Seio Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrg-o 37, inciso I. da Constituição. e
Considerando que pela Resolução
nv 1.71'7 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétríca, decreta:
Ali. 1Q !"iCR estabelecida a freqüência de 6(} ciclos por segundo. no
sistema da S. A. Elnprêsa Melhoramehtos de .Mogi-Guaçu destinado ao
fornecimento de energia elétrica em
sua zona de operação.
Parágrafo único. A transformação
das Instalações existentes da concessionária e dos consumidores, de 50
para 60 ciclos por segundo, será executada progressivamente. conforme
piano a ser apresentado ao Departamento de Aguase Energia Elétrica
do Estado de São Paulo. aâ-reierendum do Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica.
Art. 2Q 1tste decreto entra. em vigor
na data de sua publicação.
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Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959. 138º da Independência e 7lº da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mãrio Meneghetti.

DECRETO

N9

4ô. 853 - DE 15
1959

DE

SETEMBRO DE

A utoriza a Iioeracõo de crédito contido no Plano 'de Economia para
aplicar na construção da barragem
do Rio Jaçuari (Furnas do seoreao;
no Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso I, da. Constituiçáo decreta:
Art. 19 Fica autorizada a liberação
no Plano de Economia do Mímstério
da Viação e Obrás Públicas, com apoio
no inciso II do art. 39 do Decreto número 45.363, de 29 de janeiro último,
da dotacào de o-s 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros). da Verba
4.0'.00, Consignação 4.1.00, Subconsignação 4. 1. 03-22-4), da Lei n 11 3 .487,
de 10 de dezembro de 1958, ,Anexo 4.22
<08-DNOS), que se destina à construçâo da barragem do Rio Jaguari (Furnas .do Segredo), no Estado do Rio
Grande do Sul, considerada de relevante interêsse público.
Art. 2Q ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em l::i de setembro
de 1959: 138" da Independência e 719
,da República.
.JusCELINO

KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto
S. Paes de Almeida

DECRETO

N9 46.854 DE
SETEMBRO DE 1959

15

DE

"i'ransiere .âo Estado do Paraná para
a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL) a concessão
para a produção e fornecimento de
energia
elétrica ao município de
Maringá, Estado do Paraná.

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

go 87. inciso' I, da Oonstdtuíçâo, e
nos têrmos do art. 15() do Código de
Águas (Decreto n~ 24.643, de 10 de
julho de 1934):
Considerando que, pela Resolução
nl? L 541, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas, e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a.
Companhia Paranaense de Energta
Elétrica (OJPEL) a concessão para
a produção e fornecimento de energia elétrica ao M~.micípio de Maringá,
Estado do Parana, de que era títular
o Estado do Paraná, de conformidade
com o Decreto n9 35.(}<i2. de 12 de ,
fevereiro de 1954.
Art. 2° Caducará o presente titulo.
independente de ato declaratório. se
a concessionária não assinar o contrato disciplinar r}'3, concessão. dentro
do prazo determinado pelo Ministério da Agricultura.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão frxadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
da Agricultura.
Art. 41? :Êste decreto entra em vigor·
na da ta de sua publicação.
.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959; 1389 da Independência e ?lI? da
República.
JUSCELINO

KUBIT3CHEK.

Mario Meneghetti.

DECRE'TO N9 4.6.855 SErEMBRO DE 1959

DE

15

DE

Transfere da Energia, Indústria
e
Comércio Ltda. para aS. A. Indústria e Comércio Concórdia a
concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica na sede
do município de Concórdia. Estado
de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, c
nos têrmos da art. 1;50 do Código de
Aguas, (Decreto n 9 24.643. de io de
julho de 1934:),
Considerando que vela Resolução
n Q 1.530; de 11 de setembro de 1958.
o Conselho Nacional de Aguas e
Energia Elétrica autorizou a transferência dos bens
e instalações da
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Energia Indústria e Comércio Ltda.,
para a S, A. Indústria Comércio Concórdia, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
S. A. Indústria e Comércio Concórdia a concessão para a produção e
/ fornecimento de energia elétrica na
sede do município de Concórdia, j<~s
tado de Sant-a Catarina, de que era
titular a Energia, Indústria e Comércio Ltda., de conformidade com a
declaração de usina térmica. constan- '
te do processo DAg 2. 57oQ-40.
Art. 2'? Caducará o presente título
Independente ~e a~o declaratório, se
a concessionaria nao assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro
do prazo determinado pelo Ministéfio d.a Agricultura.
Art. 31> As tarifas de fornecimento
de energia elétrica, serão fíxadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
da Agricultura.
Art , 4~ 'Êste decreto entra em vigor
na da ta de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
'
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
195D; 138'? da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO

KUBIT3CHEK.

Mário M eneghetti.

DECRETO
D~

N9

4ü.85B - DE 15
DE 1959

SSTEMBRO

outorça ao Estado do Rio Grande
do Sul concessão para o aproneitumento progressivo da energia hidráulica existente no trecho do J'Zr;
Ttiquari compreendido entre a ci··
dade de Bom Retiro do Sul, município de igual nome, Estado do Rio
Grande do Sul, e a vila de Mussum município de Guaporé, ?ia
mesmo Estado.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrrnos do art. 150 do Código
de Aguas, (Decreto n 9 24.643, de ro
de julho de 1934), decreta:
Art. 19 E' outorgada ao Estado
do Rio Grande do Sul concessão
para o aproveitamento progressivo da
energia hidráulica .existente no trecho do rio Taquari. compreendido
entre a cidade de Bom Retiro do
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sul, município de igual nome, Estado do Rio Grande do Sul e a vila
de Mussum, município de Guaporé,
no mesmo Estado, respeitados os direitos de terceiros.
§ 19 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga
da derivação e a potência da etapa
inicial bem como das subseqüentes' à
medida que forem aprovados os projetos correspondentes.,
§ 2'? O' aproveitamento destina-se
à produção. transmissão e distríbui-:
cão de energia elétrica para servico .
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica por intermédio da Comissão Estadual de
Energia Elétrica do Rio Grande· do
sul em sua zona de concessão.
Art. 2(1 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3° Caducará o presente titulo, independente de ato declaratório, se o concessionário não satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Minístro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto. o .plano geral do aproveitamento progressivo e o projeto da primeira etapa, observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentas.
II - Os projetos dc . etapas subseqüentes serão' apresentados nos prazos marcados pelo Ministro da Agricultura.
lU - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do DTa\~O
de trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Ag rícültura ,
.
IV - t(.equerer à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatóría, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de oontas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
V Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
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Parágrafo único. Os prazos . reteridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.') As
tarifas do fornecimenta de energia elétrica serão fixadas e revistas tríenalmente pela
referida Divisão de Aguas.
Art. 55) O concessionário
poderá
requerer ao Govêrno Pederal que 3,
concessão seja renovada, mediante
as condições que vierem a ser estipuladas' .
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que
se relere o artigo anterior até seis
(6) meses antes de findar aprazo
de vigência da concessão, entendendo-se. se o não fizer, que não Dretende a renovação.
Art, 60 A presente, concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos, contados a partir da data do
registro do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Con tas.
Art. 7Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959, 138° da Independência e 71'> da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneahetti.

DECRETO N(> 4.;3.857 - DE 15
,SETEMBRO D.~ 1959

DE

Concede autorização para funciona?'
como emrprésa de energia elétrica
iJ, firma Ferreira & Cia . Lida.

O Presidente da Repúbllca,' usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
art. 1Çl do Decreto-lei n Q 938, de 8
de dezembro de 1933, e o que requereu a firma Ferreira & Cía. Itda.,
com sede na cidade de Jataí, Estado
de Goiás, decreta:
Art." 10 l!: concedida à firma Ferreira & ela. Ltda. , com sede em
Jataí, Município de Jataí, Estado de
Goiás, autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica de
'acôrdo com o Decreto-lei n Q 938 de
f. de dezembro de Hl38, ficando a
mesma obrigada para os seus objetivos a satisfazer integralmente" as exígêncías .do Código de Aguas (Decreto
\19 24.643, de 10 de julho de 1934),

leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena de revogação do presente ato.
Art. 29 O presente decreto entra
em vig-or na da ta da sua publicação.
Art. 39, .Revogam-s-e as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 15 de setembro ele
1959~ 138Q da Independência e 710 da'
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário M eneahetti,
DECRETO NQ 46.858 - DE 15
.DE SEl'E-.."1\UlRO DE 1959
Outorga â Prefeitura Municipal de
. Sarandi concessão para o aproveitamento de energia hidrtmlilJa
de um desnível existente no 'io
Estancado, miuucipto 'de Sarsmâi,
Estado do Rio Grande do sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e
nos têrmos elo art. 150 do Código
de Aguas, <Decreto n Q 24.643, t1e 1<)
de julho de 1934), decreta:
Art. 19 f: outorgada à Preteitura Municipal de Sarandi concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de .um desnível eXIStente no rio F~tancado, município
Sarandi, Estado do Rio Grande
do Sul, respeitados os direitos de terceiros.
~ 19 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da. queda a aproveitar, a descarga
da derivação e a potência.
§ 2Çl O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e dístrtbuiçâo de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no município de' Sarandi, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2Çl A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente titulo. independente de ato declaratório, se a concessíonárra não satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura; em três (3)

de

<
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vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto,
projeto do aproveitamento
hidrelétrico,
observadas . as r.ormas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em, Leis e Regulamentes.
li - Assinar o contrato díscípunar da concãssão dentro do prazo de
trinta. (30) dias contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
lU - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato na
Tribunal de Contas, dentro de ses..
senta (60) dias do registro.
.IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executando-as de acõrdo com os projetos
aprovados e com as modificações que
forem autoriza-das, se necessárias.
Parágrafo único. Os, prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão nxadas e revistas trienalmente pela
referida Divisão de -Aguas,
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem 'em função exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energia.
elétrica. referentes ao aproveítamento concedido, reverterão ao domínio
da 'União.
'
§ 19 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estínuladas, desde que faça a prova de.
que a ünião não se opõe à utíhzaçãc
dos bens objetos da reversão.
§ 2~ A concesstonáría deverá entrar com o pedido a que se refere
. o parágrafo anterior até seis (6;
meses antes de findar o prazo de
vígêncía da concessão. entendendo-se,
se o não fizer. que não pretende a
renovação.

°

Art. 69 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (3m
anos, contados a partir do data do
registro do respectivo .contrato, pelo
Tribunal de Contas.
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Art. 7Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N/?- 46.859 - DE 15
SETEMBRO DE 1959

DE

Estabelece a [requéncui de 60 ciclos
por segundo no sistema elétrico da
Companhia Sul Mineira de Eletricidade.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso l, da oonstítuíção, e

Considerando

que

nv 1.536, de 16 . de

pela Resolução
setembro

de

1958, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica estabelecida a frequêncía de 6C) ciclos por segundo. no
sistema da Companhia Sul Mineira
de Eletricidade, no Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único. A transformação
das Instalações existentes, da concessionária e dos consumidores, de 50
para 60 ciclos por segundo, será executada progressivamente, conforme
plano de execução por etapas a ser
apresentado ao
Departamento de
Águas e Energia Elétrica do Estado
de Minas Gerais, ad referendum do
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica.
.
Art. 29 ~ste decreto entra em ngOl' na data da sua publicação.
Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
195-9; 138Q da Independência e 719 da
República.

JUSCELINO

.

KUBITSC'HEK

Mário Meneghetti

DECRETO N9 46.860 - DE 16
TEMBRO DE 1959

DE SE-

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, âos terrenos que men.ciona, situados no Distrito Feàeral.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arü-
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go 87, n? I, da Constituição, e tendo
de janeiro de 194.0 (Código de MiEm vista o disposto nos' arts. 125 e
nas), decreta:
[126 do Decreto-lei nv 9.760, de 5 de
Art. 1<? Fica renovada pelo prazo
setembro de 1946, decreta:
improrrogável de -um (1) ano nos
0
Art. 1 Fica autorizada a cessão, . termos da letra "b", do art. i~ do
sob o regime de .aforamento, à ComDecreto-lei n Q 9.605, de 19 de agõsto
panhía .Carioca Industrial, dos ,tenede HH6.- a autorização eoníerída ao
nos de acrescidos de marinha desig- cidadão braeíleíro Sebastião da Silva
nados por lotes ns. 1 a 3 e 6 a 8, Guim2.rães, pelo decreto número quacom as áreas, respectivamente, de
renta e um mil trezentos e noventa
78â,4'7 m2 (setecentos e sessenta e cine quatro (41.394).· de 24 de abril de
co metros quadrados e quarenta e
1957. retificado pelo Decreto númesete decímetros quadrados) e " ....
1'0 quarenta e um mil oitocentos e
treze- (41.813), de dez (lO) de julho
1.307,92 m2 onü, trezentos e sete
metros quadrados e noventa e dois dede mil novecentos e cinqüenta e sete
címetros quadrados), situados na Av.
(19'57), para pesquisar mica e caolim no Município de Rio Prêto, Es- •
Francisco Bicalho, nesta Capital, metado de Minas Gerais.
diante o pagamento do preço do respectivo domínio útil, na importância
Art. 2(1 A presente renovação, que
de Cr$ 11. 8{)O. 000,00 (onze mííhões e
será uma via autêntica dêste Decreoitocentos mil cruzeiros), e dos foros
to, pagará a taxa de oitocentos e setenta cruzeiros (Cr$ 870,()O) e será
anuais de Cr$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos cruzeiros), para transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da produção Mineral do
os lotes ns. 1 a 3 e de Cr$ 47.4<lO,OO
Ministério da Agricultura.
(quarenta e sete mil e quatrocentos
Art. 39 Revogam-E-e as dísposlcôes
cruzeiros), para os lotes ns. 6 a 8,
tudo de acôrdo com os elementos' em contrário.
técnicos constantes do processo proRio de Janeiro, 16 de setembro de
tocolado no Ministério da Fazenda
1959; 1319 da Tndependêncía e ?li) da
sob o nl? 172.899, de 1958.
República.
Art. 29 Destinam-se os terrenos' a
JUSCELINO KUBITSCHEK
que se refere o artigo anterior à ampliação das instalações industríaís da
Mário Meneghetti
cessionária e da respectiva capacídade de produção, tornando-se nula
a cessão, independentemente de qualDECRETO N<? 46. 862 ~ DE 16 DE
quer indenização, se aos referidos
StTETl1BRO DE 1959
terrenos. no todo ou em parte. fôr
dada aplicação diversa da ora estipuRenova o Decreto n Q 41.453, de 6 de
lada, bem como se houver inadimmaui tie 1957.
plemento de qualquer das condições
estabelecidas no contrato que deverá
o Presidente da República, usan-.
ser lavrado em livro próprio do Serdo da atribuição que lhe confere o
viço do Patrimônio da União.
art. 37, n/? I, da. Constituição e :
. Rio de Janeiro, em 16 de setembro
nos têrmos do Decreto-lei n\l 1.985,
de 1959; 138" 'da Independência e 71'! de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
da República.
JTISCELINC K(J'l3ITSCHEK.
Art. lQ Fica renovada pelo prazo
improrrogável de dois (2) anos, nos
S ~ Paes de Aimeuia, .
têrrnos da letra a do art. 1<? do
Decreto-lei n" 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida. ao
cídadão brasileiro José Marques FurDECRETO N9 46.861 - DE 16 DE
tado, pelo Decreto número quarenta
SETEMBRO DE 1959
e um mil, quatrocentos e cinqüenta e
três (41.453), de seis (6) dê maio de
mil novecentos e cinqüenta e sete
Renova o Decreto nÇJ 41.813, de 10 de
(957). para pesquisar areias tlmeníjulho de 1957.
ticas no Município de Araíoses, Estao Presidente da República, usan- do do Maranhão.
do da atribuição que lhe confere o
Art. 2Q A presente renovaçao, que
art. 87, n'! I, da Constítuicâo e nos
será uma via autêntica dêste decreto,
têrrnos do Decreto-Ieí n 9 1.985, de 29 pagará. a taxa de cinco mil cruzeiros
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(Crt 5. ODO,OO) e será transcrita no
livro' próprio da Diyisão de Fomento
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
Art. 3° Revogam-se as. disposições
em contrário.
'Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1959; 138l? da Independência e 71t? da
Répública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário 'M eneçhetti.
DECRETO N° 46.863 - DE 16 nz
SETEMBRO DE 1959'

Renova o Decreto nt) 41.452, de 6 âe
maio de 1957.

O Presidente .da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nl? I, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n Q 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código dê Minas),
decreta:
Art. lI? Fica renovad:<'.,. pelo prazo
improrrogável . de um (1) ano, nos
têrmos da letra h do art. 19 do
Decreto-lei nv 9.6'05, de 19 de agôsto
de 19'46, a autorização conferida a
emprêsa de mineração Água Mineral
Timbu Ltda., pelo Decreto nv qua-renta e um mil quatrocentos e cinqüenta e dois' (41.452), de seis (6)
de maio de mil novecentos e cinqüenta e sete (1957), para pesquisar
água mineral, no Município de Almirante Tamandaré, Estado do Pa·

ranã ,

Art.

2~

A presente renovação, que

será uma via autêntica' dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cru":'
zeíros rors 3(J.{),OO) e será transcrita
no livro próprio. da Divisão de Fo-'
menta da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
, Rio de Janeiro, 16 de setembro de
'1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
.
JUSCELINO

KUBITSÇHEK.

Mário Meneghetti.
DECRETO· N" 46.864 - DE 16
SETEMBRO DE 1959
Renova o Decreto
de abril de 1957.

DE

n9 41.393, de 24

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

451

EXECUTIVO'

87, TI" I, da Constituição e nos têrmós
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica renovado, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. 19 do Decreto-lei nv 9.005,' de 19 de agõsto
de 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Horácio Botelho
Pires de Castro, pelo decreto n- quarenta e um mil, trezentos e noventa
e três (41.393), de vinte e quatro
(24) de abril de mil novecentos e
cinqüenta e sete (957), para pesquísar diamante no município de Jacundá, ';Estudo do Pará.
Art. 29 A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de dois mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
2. 350,{)O) e será transcrita no livro
próprio da Di visão de Fom-ento da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricul tura.
Art. 31' Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeil'O, 16 de setembro de
1959; 138Q da Independência e 71ÇJ
da República.
. JUSCELINO

KUBI'ISCHEK.

Mário Meneghetti.
N~ 46.865 DE
SEl'D.:I:BRO DE 19-59

DECRETO

16

DE

. Renova o art. lI? do Decreto n9 41.301,
de 10 de abril de 1'957.

'0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
9
n I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei nv 1. 985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1(J Fica renovada pelo prazo de
um (1) ano, nos têrmos da letra b do
art. 19 do Decreto-lei n 9 9.605, de 19
de agôsto de 1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro José Marques Furtado pelo Decreto número
quarenta e um mil, trezentos e um
(41. 3D!), de dez (lO) de abril de mil
novecentos e cinqüenta e sete (1957),
para pesquisar areias ílmenítíeas no
município de Araioses, Estado do Maranhâo.
/
~
Art. 29 A presente renovação de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (Cr$ 5.ü'OO,O(}) e será.
transcrita no livro próprio da DivIsão

. ATOS DO PODER EXECUTIVO

de Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3" Revogam-se as dísposíçoes
em contrário.
Río de Janeiro, 16 de setembro de
1959; 138º da Independência. e 71º da
República.
JUSCELINO KUIlITSCHEK.

Mário Meneghetli.

DECRETO NI? 46.866 SETEMBRO DE

DE

Art ..29 :f:ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de
1959; 1329 da Independência e 710 da
. República.
JUSCELINO

KUBI'I'SC-rlEIt:.

Clovis Salgado.

DECRETO

N9 45.868. DE
SETEMBRO DE 1959

16

DE

1959

Dispõe sôb're equiparação de cursos do
ensino industrial.

Ainda não foi publicado no Diário
JOjicial por falta de pagamento.
DE

Declara de' utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóveis destinados às instalações do Centro
Medico da Universidade dJ.J Rio
Grande do Sul.

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

tigo 87, nl? I, da Constituição, e d~
aeôrdo com o disposto no Decreto-leI
n Q 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nl? 2.700, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. lQ Ficam declarados de utilidade pública, para fins .de .desapropriação, em regime de u~genC1a. ~ para
serem utilizados pelas ínstalações ~o
centro Médico da Universidade do RIO
Gmnde do Sul, os seguintes imóveis,
situados na cidade de Pôrto Alegre,
capital do Estado do Rio Grande do

DE

Concede reconhecimento aos cursos de
Letras Neolatinas e de Geografia,
e História da Faculdade de Filosofia
de Natal.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO NI? 46.869 -

DECRETO N(.l 46.867 - DE 16
SETEMBRO. DE 19"59

16

SETEMBRO DE

DE

16

DE

1959

Concede reconhecimento ao curso de
auxiliar de enfermagem da Escola
Goiana de Auxiliares de Enfermagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87-, item I, da Constituição, e nos têrmos do artigo 14 da Lei nl? 775, de 6
de agôsto de 1949, decreta:
Artigo único. É concedido reconhecimento ao curso de auxiliar de enfermagem, da Escola Goiana de Auxiliares de Enfermagem, mantida pelo
Hospital de Clínicas Centro Goiano e
situado em Ceres, no Estado de Goitis.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 71Q da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clóvis Salgado

.' Sul:
a) uma área compreendendo ,9s prédios de ns. 955 a 993 da Rua Sao Manoel, e respectivos terrenos, que medem, ao todo, quarenta e nove metros
e sete centímetros de frente, na mes. ma rua, por trinta e sete metros de
frente a fundos, onde entestam com
. propriedades da União; e
b) uma área limitada pela Travessa
Borges Fortes, Rua Jacinto Gomes,
Avenida Ipiranga e terrenos pertencentes à União, e ·as respectivas edificações e benreitorías.

DECRETO N9 46.870 - DE 16 DE
SETEMBRO DE 1959
Transfere junção da Tabela 'Numérica
Especial de Bztranumcrúnomensalista do Serviço de Bstatistica
da Produção do Ministério da
AgricuZtura, para a Tabela tnuca
âe Extranumerário-mensalista do
Ministério da Fazenda.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

ATOS DO. PODER

ExECUTIVO

art. 87, item l, da Oonstítuíção, decreta:
Art. 1() ,Fica transferida, com o respectivo ocupante Arminda Rosa Batista uma função de Auxiliar de Serviço referência 20 da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriomensalista do Serviço de EstatIstica
da Produção do Ministério da Agricultura, para a Tabela única de Extranumerário-mensalista, do Ministé-

vogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de setembro
de 1959;
i38 . Q da Independência e
71. C? da República.

rio da Fazenda.
Art. 29 ~ste decreto entrará. .em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições

DECRETO

em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1959; 138!? da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KU:sI'rSCHEK.

Mário M eneçhetti .
DE

16

,

Altera o Regulamento para a Escola
de Marinha Mercante do Pará.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, inciso I, da Oonstítuícão, decreta:
Art. 1. Q Fica alterado o, Regula,
menta para a Escola de Marinha
Mercante do Pará, aprovado pelo
Decreto n.v 44.233, de 31 de julho de
1958, e alterado pelo Decreto número
45.81J'Ü, de 15 de abril de 1959, para
o fim
acrescentar' uma alínea ao
Art. 19, cancelar o Art. 47 e dar
uma nova redação ao Art. 62, ao
saber:

de

"Art. 19.

.

.

para o Curso Fundamentai para.
Piloto Fluvial da Bacia Amazônica,
o certificado de haver completado,
com aproveitamento, o 3. Q ano do
curso ginasial.
Art. 47. ,Ca.ncelado.
Art. 62: Os tempos referidos na
alínea "a" do Art. 42 e no Art. 44,
ambos do Regulamento para a Escola de Marinha Mercante do Pará,
baixado' pelo Decreto' n. Q 7,532, de 11
de julho de 1941, serão computados
para os fins a que se refere o Artigo
23 do presente Regulamento.
'
Art. 2. Q 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re:

à)

KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso
Maia
N9 46.872
TEMBRO DE

- DE 16
1959

DE SE-

Altera a redação de dois artigos do
R egulamento para o Quadro de
Práticos dos rios da Prata, 'baixo e
médio Paraná, Paraguai e costas.
criado pelo Decreto W 7.368, àe
11-6-1941.

o Presíden te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:

S. Paes de Almeida

DECRJETO N.Q 46.871 DE SETEMBRO DE 1959

JUSCELINO

Art. 19 Passam a. ter 'a seguin te
redação os arts. 5<> e 14 do Regul>amento para o Quadro de Práticos dos
rios da Prata, baixo e médio Paraná,

Paraguai e costas, criado pelo Deereto n Q 7.368, de 11 de junho de
1941:

"Art.

59

Poderão ingressar no

Q1,l3,-

dro de Práticos, a que se refere êste
Regulamento, as praças ou ex-pracas -do Corpo do Pessoal Subalterno
da Armada e os civis que satisfaçam
as seguintes condições:
I -

Para as Praças

a) possuir a graduação de 2~ classe
ou superior ou ser taíteíro de qualquer graduação;
b) não ter completado quinze anoz
de efetivo serviço, na época da ins-

crição;
c) não ter completado trinta e eínco anos de idade, na época da íns-

crição;.

'

não estar condenado à expulsão
cu exclusão da Marinha;
'e) possuir a percentagem de comportamento .que o habilite à promoção e graduação superior;
f) ter aptidão física, verificada em
inspeção de saúde.,
d)

11 --

Para ex-praças

não ter completado trinta e
cinco anos 'de idade, na época da
inscrição;
a)
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b) não ter completado quinze anos
de efetivo serviço, na época da inscríção:
.
C) ter boa conduta civil e míütar,
comprovadas respectivamente em fâ·
lha corrida e atestado, sendo êste
último substituído, no caso de expraca da Marinha, pela exigência d~
ter a percentagem de comportamento
que o habilite à promoção à graduação ím...ediatamente superior à que
possuía ao ser transferido à ínattvidade:
d) não ter sido expulso ou excluíoo
da Fôrca Armada a que tenha pertencido;
.
e) ter aptidão físic-a, veríüoada era
inspeção de saúde:
f) ter habílítacão profissíonal, verificada em exame de admissão.
111 - Para ci-z.,-is

não ter completado vinte e oito
anos de idade, na época da inscrícão;
b) .ter boa conduta civil, comprc-'
vada em fôlha corrida;
c) apresentar certificado de reservista;
.
d) ter autorização
do Mínístérto
da Guerra ou do Ministério da Aeronáutica, para prestar o exame, caso
a)

seja reservista de uma dessas FOrça.s

ExECUTIVO

Art. 2" ~ste Decreto -entrar! em
vigor na data de sua. publícaçao revogadas as dísposíções em comrá.nú
Hio de Jane:ixo, em 16 de setembro
de 1959; 1313 9 da Independência e 710
da Hepllbl ica .
'
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorçe do Paço MattDso Máuz.
DECRETO :N~ 46.873 - DE 16
SETEMBRO DE 1959

DE

Promulga o Protocolo Adicional à
Convenção
Internacional para (J,
Regulamentação da Pesca da Baleia, entre os Estados Unidos
do
Brasil .e outros países, assinado em
Washington, em 4 de dezembro de

1956.

o Presidente da República:
Havendo o Congresso
Nacional
aprovado, pelo Decreto
Leg1slativo'
nv 14, de 20· de dezembro de 1958, o
Protocolo Adicional à Convenção Internacional para a Regulamentação
da Pesca da Baleia, entre o 'Brasil e
outros países, assinado em Washington, a 4 de dezembro de 195ô, e tendo sido depositado em Washington,
a 4 de maio de 1959, o respectivo instrumento de ratificação:
.Decreta que o referido Protocolo
Adicional, apenso por cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente como nêle se
contém.

Armadas; .
e) teZ' aptidão física verificada em
-ínspeçâo de saúde:
j) ter habilitação profissional, verlficada em exame de admissão:
§ 1<) A admissão ao Quadro de Pra-.
tícos será sempre como praticante;
§ 2" Para a admissão, ao Quadl·o
de Práticos, em igualdade de condieões, terão preferência as praças ~
expraças da Maririha."
"Art. 14. O exame de habilitação
a que se refere a letra e do art. 10.
será prestado perante urna comissão,
da qual farão parte a autoridade a
que fôr subordinado o ex armnando,
como Presidente: um oficial do Quadro de o fíciats-Auxiliares da Mari.nha ou um Patrão-Mor: o PráticoMor e dois práticos de classe superior
à do examinando, cabendo ao Presidente marcar o dia e o lo-cal das D1X~

PROTOCOLO A
CONVENCÃO IN~
TERNACrONAL PARA A REGULAMENTACAO DA PESCA DA BALEIA
ASSINADA EM WASHINGTON A 2
DE DEZEMBRO DE 1946

Esta comissão ser a. :
a) nomeada por
portaria oo Q,.
mandante do 5" Distrito Naval, r;l1r:1
o caro dos práticos do Médio Pararia:
b) nomeada por portaria do Comandante do 6" ,Distrito Naval, para
o caso aos práticos dos rios da Prata,
baixo Paraná e Paraguai."

Os Governos contratantes da Convençâo Inte:macional para a Regulamentaçào da Pesca da Baleia, assinada em Washington a 2 de dezembro
de 1246, Convenção esta que será
dor avante designada Convenção
de
1946 relativa à Pesca da Baleia, desejando estender a aplicação . desta
Convenção a helicópteros e outras

vaso

Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 71(I da

República.
JUSCELINO KUBITSCHl::K.

Horácio Lâfer ,

Aros DO PODER ExECU!'IVO

aeronaves, e desejando incluir' disposições sôbre métodos de inspeção eu';'
tre as dísposíçôes do Regimento que
poderão ser emen'dadas pela Comissão, convieram no seguinte:
Artigo 1

O subparágrato 3 do Artigo TI (13,
Convenção de 1946 relativa à Pe~~a
da Baleia .será emendado da seg unte
maneira:
"3. A expressão «navro baleeiro"
abrangerá ((') qualquer helicóptero
ou outra aeronave, ou navio, utilizados para pescar, capturar, rebocar,
prender ou localizar baleias".
Artigo '11

O parágrafo 1 do Artigo V da Convenção de' 1946 relativa -3, Pesca da
Baleia .serã emendado, suprimindose a, palavra "e" na cláusula precedente (11), substituindo o ponto no
final do parágrafo por um ponto e
vírgula, e, acrescentando 0,S seguintes
palavras "e (i) os métodos, de inspeção" .
Artigo 111
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O original será depositado nos arquivos do Govêrno dos Estados U~
dos da América, que transmitirá copias autenticadas a todos os Govel:'nos signatários da Convenção de 1948
relativa à Pesca da Balela e aos que
a ela aderírarn ,
Pela Austrália :
F. J. Blakeney,

Pelo Brasil:
Ernâní do Amaral Peixoto.
Pelo Canadá:
A. D. P. Heeney.·
Pela Dinamarca:
Henrik Kaufmann.
Pela Franç~;
Hervé Alphand,
Pela ISlândia:
Thor ThorlS.
Pelo Japão:
Masayuki Tant ,
Pelo México:
Manuel Teno.
Pelos Países-Baixos: (rJelo Reino
na Europa):
J., H. van Roijen.
Pela Nova Zelândia:
G. D. L. White.·
Pela Noruega:
Wilhelm Morgenstíerne ,
Pelo Panamà:
J. M, l\!lendez M.
Pela Suécia:
E:cik Boheman.
.
Pela u'nião Sul~Afriçana:
W C. du Plessís.
Pela União Soviética: .
G. Zaroubin (Roinanização).
Pelo Reino-Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte:
Harold Caccia.
Pelos Estados Unidos da' América:
Herbert Roaver 3r.

'1. O presente Protocolo ficará aberto para assinatura e ratificação ou
adesão por parte de qualquer oovsrno
Contratante, da Convenção de 1946
....elatíva à, Pesca da Baleia.
2. O presente Protocolo entrara em
vigor na data em que instrumentos
de ratificação tiverem sido deposi;ados junto ao Govêrno dos Estados
Unidos da América ou notificações
sscrftas de adesão por êle tiverem sido recebidas por parte de todos os
:::rovernas Contratantes da oonvencao
ãe lS46 relativa a Pesca da Balela,
3. O Govêrno dos Estados Unicl.'J&
:la América informará todos os Gorernos signatários da oonvencáo de
lQ46 relativa à Pesca da Baleia e os
lue a ela aderiram de tôdas as ra.~ificações e adesões depositadas.
4:. Ao presente Protocolo será apof,ta a data em que fór "l.herCu à aSSInatura e permanecerá aberto a assr'laturas durante um período ulterior
PROTOCOL TO THE INTERNATIOje quatorze 'dias, após o '<'jual ficarCj,
NAL CONVENT10N FOR THE REaberto a adesões.
GULATION üF WHALING SIGNED
AT WASHINGTON UNDER DATE
Em fé do que os abaixo assinaOF DSCEMBER 2, 1946
dos, devidamente
autorizados, 25::'jnaram o presente Protocolo.
'
The Contracting Governments
to
Feito em Washington, a 19 de nothe International Convention for the
vembro de 1955" em língua ínglêsa .
Regulatloli. of Whaling
signed at
Washington under date of December
(~ ) para os fins do presente Pro2, 1946, which Convention ís hereítocolo. ,
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nafter referred to 'as the 1946 Whaling
Convention, desíríng to extend the
applícatíon of that Convention
tohelicopters and other aírcrart and to
include provrsions on
methods of
ínspection arnong those Schedule provísíons which may be amended by
the Commission, agree as follows:

language, the original of which shall
be deposited in the archíves of the
Government of the United States of
América. The
Government or the
United states of America shall transmit certified copies thereof to
ali
Governments signatory or adhering
to the 1946 Whaling Convention.
For Australía:
Ariicle I
F. J. Brakeney,
Subparagraph 3 of Article II of the
For Brazil ;
1946 Whaling .Convention shall be
amended to read as follows:
Ernâni do Amaral Peixoto.
"3. "Whale catcher" means a he- .
For Oanada.:
Iicopter, ar other aírcrart, or a shíp,
A. D. P. Heeney.
used for the purpose of huntmg, taFor Denmark:
king, killmg, towíng, holding, on to,
ar scoutíng for whales",
Henrik Kauffmann.
For FranC'8:
Ariicle II
Hervé Alphand,
Paragraph 1 of Article V or the
For, Iceland:
1946 Whaling
Convention shall be
-, Thor Thors.
amended by deleting -the word "and"
preceding clause (h), substitutíng a
For Japan:
semicolon for the period at the end
Masayuki Tani.
,of the paragraph, and
addíng the
For Mexico:
foJ1owing
language: "and (i) meManuel Tello.
thods of ínspectíon".
For the Netherlands:
Article 111
J. H. van RoiJen.
For the Kingdom in Europe.
1. This Protocol shall be open for
sígnature and ratification _ or for
For New Zealand:
adherence on behalf of any CentraoG. D.' L. White.
ting Government to the 1946 Whaling
For Norway:
. Convention.
Wilhelm Morgenstierne.
, 2. This Protocol shall enter ínto
For Panama:
force on the date upon which ínstruJ. l\iI. Méndez M.
ments of ratífícatíon have been deFor Sweden:
posited wíth, or
written notifícatíEl'ik Boheman.
ons of adherence nave been receíved
For the Union of South Afrioa:
by, the Govermnent of the United
W. C. du Plessis.
States of Ameríca on behalf or all
the Contracting Governments to the
For the Union of Soviet Socialist
1946 whalíng Conventíon.
Republics:
G.
Zaroubin (Romanízatíon) .
3. The Government of the united
states of Ameríca shall ínform all
For the United Kingdom of Great
Governments signatory 01' adheríng
Britain and Northern Ireland:
to the 1946 Whaling Convention of
Harold Caccia.
ali ratifícatíons deposited and adheFor the United States of Amérences received.
rica:
Herbert Hoover J1'.
4. This Protaco1 shall bear the date
on whích it is opened for signature
and shal1 remain open for signature
DECRETO N.o 46.874 - DE 13 DE
for a period of fourteen days therea,
SETEMBRO DE 1959
fter,following which feriod it shall
be open for adherence.
Oficializa o XI Congresso Interna<tioIn Witness Whereof the undersinaZ de Estradas de Rodo!gem.
gned, being duly
authorized, ha,ve
signed this Protocolo .
O Presidente da República, usàndo
das atribuições que lhe confere o arDome in Washington thÍs nineteenth
day of November 195,6, in the English
tigo 87, TI.o I, da ConstituIção, e, ,tend<>

ATOS DO PODER

em .vista o que consta do processo
PR-32. 625-59.'

Considemndo que a cidade do Rio
'de Janeiro será a sede, em 1959. do
XI Congresso Internacional de Estradas de Rodagem, a realizar-se' sob o
alto patrocínio do Govêrno brasíleí1'0; e
Oonaiderando a relevância- dêsse
certame, para cuja maior sígnrücação deve contribuir o Govêrno Federal; Decreta:
Art. 1. o - Fica oficialízado o XI
Congresso Internacional de Estradas
de Rodagem, a realizar-se na cidade
do Rio de Janeiro, de 21 de setembro
a 3 de outubro do corrente ano, conforme Resolução aprovada por ocasião do X Congresso, realizado em
Istambul, Turquia, em 1955.
Art. 2. o - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 16 de setembro
de 1959, 138.° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Horácio Later.
Ernani Amaral Peixoto

DECRETO

N9 46.875
SETEMBRO DE

- DE 19 DE
1959

Autoriza o Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal a realizar despesas
pelo artigo 48 do Código de Contabilidade da União e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item 1. da Constituiçâo, decreta:
Art. 1<:1 Fica o Corpo de Bombeíros
do Distrito Federal autorizado a realizar, no corrente exercício. despesas
com aquisição de combustíveis e lubrificantes. além do crédito orçamentário próprio e até o Jímíte de Cr$ ..
2.500.000.00 (dois mílhões e quinhentos mil cruzeiros), nos têrmos do parágrafo 19 , do artigo 48 do Código de
Contabilida.de Pública da União, devendo o Ministério da Fazenda incluir
a . referida ímportância na proposta
geral de créditos suplementares do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
.. . ".;

ExECUTIVO

45,7

Art. 2° o presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revezadas 2." disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em J9 de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 71 9

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Arnunulo Falcão.
Mauricio Chagas Bicalho.

DECRETO N9 46.876 - DE 19
SETEMBRO DE 1959

DE

Dispõe sõbre a concessão de cartas
profissionais de 2'.l Pilôto e 31? Comissário a oficiais da Reserva da
Marinha.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, decreta:
Art. 19 Enquanto perdurar a falta
de oficiais para a Marinha Mercante
e por um período de dois (2) anos,
poderão os Segundos-Tenentes da Reserva da Marinha, oriundos do Centro de tnstrucão de Oficiais para a
Reserva da Múinha, após um, período de óonvocaçâo de, no mínimo, dois
(2) anos em servico ativo na Marinha do Brasil, se aprovados nas provas de eficiência profissional, complementares às matérias daquele Centro,
e 'relativas aos Cursos de Formacão
realizados nas Escolas de Marinha
Mercante, fazer jus às cartas profissionais de 2" Pilôto e 39 Comissário,
conforme _tenham respectivamente. tirado, no Centro de Instrução de Oficiais para a Reserva da Marinha, os
Cursos de Reserva do Corpo da Armada ou Reserva do Corpo de Intendentes da Marinha.
Art. 2(1 ttsue decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de setembro
de 1959; 138(1 da Independência e 71'.l
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do paço Mattoso Maia.
Ernani Amaral Peixoto.
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DECRETO N° 46.877 SETEMBRO DE

DE 22

PODER ExECUTIVO

DE

1959

DECRETO NQ 46,8'79 - DE 22
D~ SETEMBRO DE 1959

Concede equiparação a estabeleci-.
menta de ensino industrial.

Ass~gura preços mínimos à produ·çao de juta e malva da Bacia Amazônica, da safra de 1960.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confe;e' O' artig~o 87, nl? I, da Constituição" e d~
acordo com o disposto na Lei número 1.506, de 19 de dezembro de
1951, decreta:
~rt.
: Cf Fíca assegurada à. juta.
e a malva, da safra da Bacia Amazô!1ica de 196Q, a garanti~ de preços
mínimos prevista na LeI nv 1.506.
de 19 de dezembro de 1~'51, nas seguintes condições:
a)
aquisição dos produtos de fibras sêcas, acondicionados em fardos de, no mínimo, 400 kg por metro cúbico, na base do preço de Cr$
32,~~ (trint~ e dois cruzeiros)
por
quíló, do tipo 5 das especírícações
baixadas pelos Decretos ns , 6. ais e
6.826, de 7 de fevereiro de 1941, ClF
portos do Rio de Janeiro .cu Santos,
livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive, remediçâo ,
Essa aquisição será feita ao produtor, ou a terceiros que provarem
ter pago ao produtor de juta ou
malva, das especificações e nas condiçôes acima referidas, preços 111lnC:1
mfenor 'a Cr$ 20,00 (vinte -cruzeiros)
por quilo do produto, entregue em
Manaus ou Belém, assim como nos
demais portos que lhe 'são interrnediários e que disponham de armazens que ofereçam condições de perfeita conservação e segurança e que
estejam incluídos na escala' dos 112.pores do Lloyd Brasíleíro, Companhia Nacional de Navegacâo Costeira e do Serviço de Nave'gaç~o da
Amazônia e de Administração do
pôrto do pará.
.
Os lotes vendidos ao Govêrno não
poderão conter mais de 2.{)% e 10%
de fardos dos tipos 7 e 9,· respectivamente.
b) financiamento, na base de 80%
do preço estabelecido no presente decreto.
Art. 2Q Entende-se por safra de
juta e malva de 1960, da Bacia Amazônica, a que fár colhida de 1l? de ;a-"
neíro a 31 de dezembro dêssa ano.
Art, 3l? Os á,giose deságios, para
os diversos tipos de juta e matva
e o grau de umidade admíssível das ,

DECRETO NQ 46.878' DE SETEMBRO

DE

DE

22

1959

Declara de utilidade publica e autoriza a desapropriação de imó~
'Pel necessário ao Ministério. da
Guerra.

o Presidente da República tendo
em vista o. § 16 do art. 141 dà oonstttuição Federal e, usando das atri, buíções que lhe confere o item I do
art. 87 da mesma Constituição, àeereta;
.
Art. 19 E" declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação de acôrdo com o art. 6 g, combinado com as letras a e b do art. 5°,
tudo do Decreto-lei n9 3.365, de 21
de junho do ano de 1941, o imóvel
situado no Município de São .rerõnímo, no Estado do Rio Grande do
Stil com a área de 95.277.784,00 metros quadrados, avaliado em Cr$.,.
11.000,00 (onze mil cruzeiros) o hecc.tare, inclusive benfeitorias exístentes, de propriedade dos Senhores Ernesto Di Pl'imio. Beck e Anibal Dí
primio Beck e tudo de acôrdo com
os elementos constantes do processo
protocolado no Ministério da Guerra,
sob o n'? 527j59-Gab.MG.
Art. 2Cf O imóvel em aorêco se
destina ao Ministério da Guerra e
III Exército.
Art. 30 Fica o Ministério da, Guerra
autorizado a promover a desapropriação em causa, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos orçamentários do referido Ministério.
.
Art. 49 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 22 de setembro .de
1959; 138 da' Independência e 7lÇl da
República.
. JUSCELINO

KUBITSCHEI{..

Henrique Lott.

ATOS

DO PODER
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ExECUTIVO

fibras, serão estabelecidos em instruDECRETO N9 46.882 - DE 23
ções a serem baixadas pelo 'MinisDE SETEMBRO DE 1959
tro da Fazenda, Presidente da Comissão de Financiamento da Pl'CSuprime cargo extinto
dução, de acôrdo com .as mdíeações
a serem fornecidas pelo Serviço de
O Presidente da República, usando
Economia Rural do Mirnstéráo da 'da atribuição que lhe confere o arAgricultura.
tigo 87, nv I, da oonstítuícào Federal, e nos termos do art. 19, alíÂrt. 49 ltste Decreto entrará em
nea n, do Decreto-lei n'? 3.195, de
vigor na data de sua publicação
14 de abril de 1941, decreta:
Art. 5~ Revogam-se as disposições
Art. 19' Fica suprimido 1 (um;
em contrário.
cargo de Tesoureiro-Auxiliar (B,eceRio de Janeiro, em 22 de setembedoría do Distrito Federal), símbclc
bro de 1959;' 138Q da Independência.
CC-5, do Quadro Suplement,ar do
9
. Ministério da Fazenda, vago em vire 71 da República.
tude da aposentadoria de Luiz de
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Souza Gomes, devendo a dotação (;01'Maurício Chagas Biea~r/..O,
respondente ser levada fi crédito da
conta corrente do Quadro PerrnaMário 111 eneçhetti,
nente do mesmo Ministério.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
DIiCRETO NQ 46.880 - DE 22 DE
Rio de Janeiro, em 23 de setemSETEMBRO DE 1959
bro de 1959, 138Q da Independência
e 710 da República,
Outorga concessão à socieõaâe Rádio
Oariios Limitaàa para instalar uma
JUSCELINO KUBITSCHEK.
estação radiodifusora.
MaUT~C;o Ch açtu: 'Bioiltu»,
Ainda não foi publicado no Diário
OjicieZ por falta de pagamento,

DECRETO N9 46.883 DE SETEMBRO DE

DE

23

1959

Suprime cargo extinto

DECRETO NQ 46.881 - ' DE 23 riz
Sh"TEMBRO DE 1959
I

Cria o Consulado Honorário do Braeu em Ma.àras, Lnâia .

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e nos têrmos do artigo 16, do
Decreto-lei nl) 9.12'1, de 3 de abril de
1946, decreto:
Art: 19 Fica criado o Consula.do
Honorário do Brasil em Ma.dres, Esta.do de Madras, índio, com jurísdícão
sôbre os Estados de Andra, Keral'a,
Madras e Misore ,
Art. 2° O presente decreto entrará
em ,vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.

. O Presidente 'da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 r, da. Constituicãc Federal, e nos têrmos do art. ~ 19 , alínea n, do Decreto-lei n Q '3.195, de
14 de abril de 1941, decreta:

Art. 19 Fica suprimido um (1)
cargo de Tesoureiro-Auxiliar 'Recebedoría do Distrito .f.<'ederal), do Quadro Suplementar do Ministérro , da
Fazenda, vago em virtude da apo- '
sentadoría de Amynthas Barbosa Pereira, devendo a dotação correspon-·
dente ser levada a crédito da 0ontaCorrente do Quadro Permanente do
Ministério da Fazenda.
Art. 2'? Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de setembro
1S'59; 1389 da Independência e
719 ,da República.

de

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Horãcio Lajer.

Maurício Chagas Bicalho.
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DECRETO N<? 46.884 SETEMBRO DE

DE

23

DE

1959

Cria a insígnia de Inspetor Geral da
Aeronáutica

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO NQ 46.885
SETEMBRO DE

DE

23

DE

1959

Tran.s(ere junções das Tabelas Numericas Especiais de Bxtranumeràrio-mensalista
do Ministério da
Aeronáutica, que menciona.

ves da Silva, da Tabela do Parque de
Aeronáutica dos Afonsos para .a da
Base Aérea do Galeão;
VII - uma função de Mestre Eletricista, referência 22, ocupada por
Petronio Ferreira Antunes, da Tabela
do Parque de Aeronáutica de São Paulo para a da. Base Aérea de São Paulo'
VIII - uma função de lVlécânico d~
Avíão, referência 22,
ocupada por
Adernar de Carvalho Fontoura, da
Tabela da Base Aérea de São Paulo
para a do Parque de Aeronáutica de
S[,o Paulo;
IX - uma função de Mestre Mecânico, referência 22, ocupada por Arthur de Souza Faria, da Tabela do
Hospital Central da Aeronáutica nara
a do Hospital de Aeronáutica do 'C-aleão;
X - uma função de Auxiliar de
Hangar, referência 18, ocupada por
Fausto de Mello, da Ta-bela do Parque de Aeronáutica dos Afonsos para
a do Parque de Aeronáutica de São
Paulo;
.
XI - uma função de Auxiliar de
Mecânico, referência 17, ocupada por
Octhon de Souza Pacheco, da Tabela do Parque de Aeronáutica de São
Paulo para a do Parque de Aeronáutica dos Afonsos.
Art. 2Q 11::ste decreto entrará em
vigor na data de' sua' publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam transferidas as se-,
guintes funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerário-mensalista abaixo indicadas:
I - uma função de Serralheiro, referência- 22, uma de Pintor, referência
22, e uma de Apontador, referência
16, ocupadas, respectivamente, por
Domingos Vieira da Silva Júnior, Moacyr Armond e Nelson da -Silva Duarte,
da Tabela do Parque de Aeronáutica
dos Afonsos para a do Gabinete do
Ministro;
II ' - uma função de Mecânico, referência. 19, e uma de Motorista Auxiliar; referência 20, ocupadas por BeJUSCELINO KUBITSCHEK
nedito Ayres de Oliveira e Gentil MaFrancisco de Melo
cedo de Lima, respectivamente, da Tabela da Base Aérea de São Paulo para
a da Escola de Especialistas de AeroDECRETO N? 46.388 - DE 23 DE
náutica;
SETEl\'ffiRO DE 1959
IH - uma função de Motorista, referência 22, ocupada por Sebastião
Declara de utilidade pública, para
Ursolíno da Silva, da Tabela da Esdesapropriação, terrenos que mencola de Especialistas de Aeronáutica
. ciona em Barbacena (li/IG) , necespara a da Base Aérea de São Paulo;
sários ao Ministério da Aeronáutica.
IV - uma função de Pintor, referência 14, ocupada por Orlando Cecília
o Presidente da República usando
da, Rocha, da Tabela do Parque 'de
Aeronáutica do Recife para a da Base 'da. atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição FeAérea de Natal;
deral, e de acôrdo com o Decreto-lei
V - uma função de Trabalhador,
n'? 3.365, de 21 de junho de 19-H, alreferência 15, ocupada por Manoel Viterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
cente de Lima, da Tabela da Base
maio de 1956, decreta:
Aérea de Natal para a do Parque de
Aeronáutica do Recife;
Art. 19 São declarados de utilidade
VI - uma função de Serralheiro,
pública, para desapropriação, os terreferência 2~, ocupada por Mário Alrenos, inclusive benreítorías
neles

Aros no

existentes, adjacentes à Escola Preparatória de Cadetes do Ar, na cidade de Barbacena, Estado de MinasGerais, de propriedade de Salim Dau
Said, ou seus herdeiros ou sucessores,
com a área total aproximada de
4.482,3750 m2 quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois metros e três mil,
setecentos e cinqüenta centímetros
quadrados), tudo de acôrdo com o
processo protocolado na Diretoria de
Engenharia da Aeronáutica sob número 3,0069-59, do qual constam as plantas dos terrenos e das benfeitorias
e' o laudo de avaliacão.
Art. 29 Destinam:se êsses terrenos
li ampliação da Escola Preparatória
de Cadetes do Ar.
Art. 30 Na forma do artigo 15 do
DeCreto-lei nO 3. 3'ô5, de 21 de junho
de 1941, alteração pela Lei nv 2.786, de
21 de maio de 195<S, é declarada de
urgência a presente desapropriação,
para efeito de imediata imissão de
posse. ficando o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da mesma, de àcôrdo com o
art. 10 do citado decreto-lei, correndo as despesas à conta dos recursos orçamentários próprios ou outros
de que dispuser.
Art. 40 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de .taneíro, 23 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Melo
DECRETO NQ 46,887 SETEMBRO

DE

DE

24

461

PODER EXECUTIVO

DE

1959

Altera a lotação de repartições atendidas pelos .;Juadros Permanente e
Suplementar do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

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

ereta: .

Art. lQ Fica alterada a lotação numérica de repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério de TrabaJho, Indústria
e Comércio, aprovada pelo Decreto
n\!. 23.971>. de 23 de outubro de 1947,

para efeito de ser transferido um cargo da carreira de Oficial Administrativo, com o respectivo. ocupante,
Nelson Oliveira, da lotação permanente do Departamento Nacional da
Previdência Social, para igual Iotacão da Delegacia Regional do Trabalho, no Estado da Bahia.
Art. 29 :Êste decreto entrará em
vigor na data de sua publícação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárío ,
Rio de Janeiro, em 24 de setembro
de 1959; 13SQ da Independência e 71 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO NQ 46. 8S8 - DE 24
SETEMBRO DE 1959

DE

Aprova alterações introduzidas nos
.Estatutos, inclusive aumento do
capital social da Põrto Segura
Companhia de Seguros Gerais.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO

N9

46.889 -

DE

24· DE

SETEMBRO DE 1959

Aprova tüteracôes introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento do
capital social da Companhia Rochedo de seçuro«,

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento:
DEORETO

N9

46.890 - DE 24
DE 1959

DE

S~BRO

Concede permissão, em caráter' permanente, à Indústria de sêãos São
Carlos S, A. (Seção de netorceãetTas). com sede em São Carlos, no
Estado de São Paulo, 'para, funcionar aos domingos e nos feriados
civis e religiosos.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficiol por falta de pagamento.

462

A.'l'OS

DECRETO NQ 46.891 •

SETEMBRO DE

DE

no

24

PODER

DE

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECRETO NQ 46.892 - DE 24
SETEMBRO DE 1959

DE

Autoriza o' Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno e prédios que menciona, situados no Município de Frutal, Estado de Minas Gerais.'

o Presidente da República, usando
da atribuicão que lhe. contere o artigo 87, número I, da Constituição,
e de acôrdo com os arts. 1. 165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 1Q Fica. o Serviço do Patrimônio da união autorizado a aceitar,
mediante retífícação e ratificação da
resnectíva escritura, a doação que a
Usina Fronteita S. A. têz à União Federaí, do terreno e prédios com a área
de 646,37m2 (seiscentos e quarenta e
.eeís metros e trinta e sete decímetros quadrados) , situados na Avenida Panamerícana, Município
de
Frutal, Estado de Minas Gerais, tudo
de acôrdo com' os elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda, sob" o número
Art.

29

.

Destina-se. o terreno a que

se refere o artigo anterior à instala. ção da Agência' postal-Telegráfica.

Rio de Janeiro, em 24 'de setembro
de 1959; 138l? da Independência e 710;>
da. República.
JUSCELINO

Mauricio

KUBITSCHEK·

Chagas

DECRETO NQ 46.893 SETEMBRO DE

1959

Conceàe permissão' à firma Eilene
S. A. Fios Texteis lruiustriais
" (Seçáo de preparação de fio de
nylon pelo processo neumca», com
sede em São Paulo, Capital, para
funcionar aos domingos e nos feriados civís 'e religiosos.

81.270, de 1959.

EXECUTIVO

Bicalho

DE

2-4,

~

1959

Autoriza estrangeiros a adquirir, em
transferência de aforamento,
fração ideal do domínio útil do terreno de marinha que menciona, no
Distrito Federal.
."

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o disnosto no art. 205
do Decreto-lei n Q 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. F'icam Léon Maríus
Jcullié e Lauro Louise Joséprune
.Joullié, ambos de nacionalidade fran..
cesa, autorísados a adquirir, em transferência de aforamento, a fração ideal
de D,01780 (mil setecentos e oitenta
c-ntésímos milésimos) do terreno le
marinha situado na Avenida Atlântica nl? 1.782, no Distrito Federal,
conforme processo protocolado
no
Mínistérto da Fazenda sob o número
27"979, de 1959.

.

Rio de Janeiro, em 24 d€} setembro
de 1959; 138t:> da Independência. e 71q
da Repúblíc8, .
JUSCELINO

Maurício

KUBITSCHEK

Chagas

N~ 46.894
SETEMBRO DE

DECRETO

Bicathe

- DE 24
1959

DE

Autoriza o Serviço' do Patrimônio da
União a aceitar a doação do 'terreno que menciona, situado no, Municipio de Içarassu; Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
dto atríbuícão que lhe confere o artigo 87, número r, da Constituição, e
de acôrdó com os arts. 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Município de Igarassu, no Estado de
Pernambuco, fêz à União Federal, do
terrena com a área de sessenta hectares (60 ha) , desmembrado do' Engenho Monjope,' situado naquele Município, tudo de acôrdo com .OS ele-.
mentos constantes do processo pro-
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tocolado no Ministério da Fazenda
sob o n Q 195.577;

de

1950.

Art. 2~ No terreno a que se retere
o artigo anterior já se acha construído e instalado o Pôsto Agrope.cuárío de Igarassu, a cargo do Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, em 24 de setembro
de 1959; 138<> da Independência e 7lQ
da República.
JUSCELINO

KUBITSeREK

Maurício

Chagas

Bicalho

go 87; inciso r, da Constituição, decreta:
Art. LO Fica "alterado, em caráter
temporário e até 31 de janeiro de
1960, o Regulamento de Promoções
para Oficiais da Marinha,. aprovado
pelo Decreto n.O 42.808, de 13 de dezembro de 1957, para o fim de dar
nova redação às alíneas a) e b) do
artigo 60, à alínea a) do artigo 61,
à alínea a) do artãgo 75 e à alinea a)
do artigo 7f3, a saber:
"Art. 60
,.
a)

b)

DECRETO NQ 46.895 - DE 24
SETEMBRO DE 1959
Altera o Decreto
julho de 1959.

n

Q

DE

c)

46.431, de 15 de

1959, o seguinte parágrafo:
§ 4 9 Poderão ser também adquiri-

dos. ou financiados fardos de algodão
com densidade não inferior a 4.ÚO,
quilos por metro cúbico, obedecidas
-, 9,5 estipulações constantes do artigo
1 9 dêste Decreto, feita, porém, sôbre
os preços nêle estabelecidos, - uma
dedução fixada pelo Ministro da Fazenda, Presídente da Comissão
Financiamento da Produção, destinada
a cobrir as despesas com 'a elevação
da densidade dêsses fardos a {i(JO quilos por metro cúbico.
.
.
Art. 21? ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 71(l
da República.

de

KUBITSCHEK

:

.

dois anos de interstício, um dos
quais de servíço na tropa;
a)

b)

M auricu: Chagas

•...•...•••......••..•••••••...•.

Art. 61

O Presidente da Repúblicà, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tigo 87 da Constituição, e de acôrdo
com o disposto na Lei :n9 1. 506, de
19 de dezembro de 1951, decreta:
",Art. 1\1 Acrescente-se ao art. 1Q do
Decreto n 9 46.431, de 15 de julho de

JUSCEL!NO

um ano de interstício;
um ano de serviço na tropa, res-

peí cadas as disposições do artigo 13;

•..•...••••••••• , ..••.••.••••••••

Art. 75.••........•......•.•.......
a) um ano de interstício;
b)

;

c)

••.•.........•.......•....•..... ;

Art. 76. .
"'
dois anos de interstício;

.

a)

b)

.•...............•••........•..• "-

Art. 2.° Fica revogado o Decreto
n." 46.451, de 17 de julho de 1959.
A1't. 3.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con~

trário.
Río de .raneíro, em 24" de setembro
de 1959; 138.0 da Independência e 71.0

da República,

JUSCELINO KUBITSCHEK. "

Jorge do Paço Mattoso Maia.

DECRETO

NQ

46.897 - DE 24 DE
1959
outoraa concessão à Rádio Marajoarà
Limitada para instalar uma estação
radiodifusora em freqüência tropical.
SETEMBRO DB

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

BicalhÇ>

DECRETO

N9

46.898 - DE 24
1959

DE

SETE'MBI\.O DE

DECRETO N.O 46: 8gB -

DE

24

DE

Altera, temporãriamente, dispositivos
do Reçtüamenio de Promoções para
Oficiais da Marinha,

Outorga concessão à Rádio Clube de
Pernambuco
Sociedade
Anônima
para estabelecer uma estacão de
radioteleoieão na cidade de ~Recite,
Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
d;a atribuição que lhe confere o artí-

Oficial por falta de

SETEMBRO DE

1959

Ainda não foi publicado no Diário
pagamento.
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DECRETO NlJ 46.899 SETEMBRO DE 1959

DE

24

DE

Outorga concessão à Rádio Baré
Limitada para instalar uma estação
rtuiiotiitusora;

Art. 20;> Est-e decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as dtsposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de s-etembro
de 1959; 138.9 da Independência e 71.9
da República.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO NQ 45. soo
SETE:r.IBRO DI::

-

DE

24

DE

1959

outorga concessão à Rádio Borborema
Socieâade Anônima para instalar
uma estação radiodifusora.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N'i 46.901 SETEMBRO DE

DE

24

DE

1959

Outorga concessão à Rádio Televisão
Piratini Sociedade Anônima para
estabelecer uma estação de raãiotelevisão em Põrto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.

Ainda não foi publicado' no Diário
Oficial por falta de pagamento.

DECREI'O No;> 46.902 .

SETEMBRO DE

DE

25

DE

1959-

Retifica o Decreto n» 45.809, de 15.
de abril de 1959, que transfere funções de Tabelas Numéricas Esneciais de Extranumerário-mensalista
do Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. confere o art.
87, item I. da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica retificado o item VI
do art. 10;> do Decreto nO 45.809, de
15 de abril de 1959, publicado no
Diário Oficial de 17 seguinte, para
o efeito de declarar qus a função, de
que é ocupante .Josias Lemos da
Silva, transferírío dá Base Aérea do
Recife para a. do Salvador, é. de
Auxiliar de Artífice, e não como
constou daquêle decreto.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

DECRE.TO NQ 46.9'03 - DE 25
SETEMBRO DE 1959

DE

Autoriza a liberação de créditos contidos no Plano de Economia e no
Furuio de Reserva a serem aplicados dentro das diretrizes do pZano
de tiesenuoluimento elaborado pelo

CODENO ..
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. lQ Fica autorizada, no Plano
de Economia e no Fundo de Reserva
do Ministério da Agricultura, Ministério da Viação e Obras Públicas e da
Comissão do Vale do São Francisco,
com apoio no inciso II do art. 3º do
Decreto nl? 45.3-63, de 29-1-1959, a liberação da dotação de
.
crs 1.220.825.256,00 (hum bilhão duzentos e vinte milhões oitocentos e
vinte e cinco mil e duzentos e cinqüenta e seis cruzeiros), sendo ....
Cr$ 866.825.256,00 (oitocentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil e duzentos e cinqüenta
e seis cruzeiros) para o Ministério da
Viação e Obras Públicas;
.
o-s 344 .000. ()OO,(}Q (trezentos e quarenta e quatro milhões) para o Ministério da Agricultura e
.
Cr$ 10.000.000,00
(dez milhões de
cruzeiros) para a Comissão do Vale
do São Francisco, de acôrdo com os
anexos de I a VIII.
Art. 2Q 1!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de setembro
de 1959'; 138C? da Independência e ']lI>
da República.
,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Falcão.
MauríCio Chagas Bicalho.
Brtuini do Amaral Peixoto:
Mário 1lf eneçhetii,

ANEXO I; ~4:inrstNio

VERBAS

DESTINADAS

I

I

~

I

I Especificação I

AO PLANO DE ELE'T'RIFICAQAO DO NORDESTE

06 -

3.2.01.
3.2.01.

21 I
I

I

Ceare

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

..

12

R. G. d:--

Norte

.

11

Píau

A.
A.

3.1.0S.
3.l.Q6.
3.·1.06.

OS _. Cea.'·!
Ceará
Ceará

M. A-

3.1.06.

27 -- Diversos . .

M. A.
M. A.
M. A.

3.1.0'6.
3.l.0S.
3.1.0:s.

17 - J>emambucl.>
Pernambuco
Pernambuco

11.1

3. l.OS.
3.1.Ü'6.

02 -

26 -

M A.

M.
M

A.
A.

3.l.0G.

M.

A.

3.'1.0,S.
3.1.05.
3.1.05.

M. A.
M. A.

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

1

130.

a,ao. 000,00 ,

30.000.002,00
120.000 •(;<)O,OD

27.4
27.5

5.000.000,00
1/J . 000.000,00

g>

3

2'0. OÜ{) .OOO,QO

g

11

23

.
..

OtJO,O{) -e
'7. soo. O'JO,Ü'(}. o

3~. 000.

c;"rg';n,;,

Sergip
Sergipe

2

.
.
.

3

.

20.
18

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

70.000. CCO,O')

~f

1

20.000. 000,0<) ~

~

11.00D.OOO,():'J

1

2.C{?O.e'O-O,OD
10. (YJO. OJO,OO

.

8
3

44. 50c-. O(K},0~

6
7

5. ODO. ooo.oo

,

........................
t

..

I

I

I

I

o

5. ODC. OO<},O·[)

.............. • . ··to .
,

S

15.C'DO .oco.oo

2

I

I

:>;l

..

..·to

...

t=l

50.o-"Üü.C-OO,OO

H

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

s~r~·ip;

Sergipe
Paraib

...,

..

<:

.

Aiagoas

Alagoas

3.1.05.

Tota.

20.000.000,()(}.

t:j

3.l.ü(j .

M. A.

Cr$

9
8

Diversos
Píau,

2. 1. oi.
2.1.001.

A.

'

27 -- Dt verso-

.27 -

3.2.01.

A

I

I Importância
\

3.2.01,

M..
M.
tv1.

Item

Estado

verba

~

. (}[lO.O.r'O,(){)

5.000,C.e-·[;.oo

615 .OCO. ooo.oo
,l>.
O)

CJl

ANEXO II: -

VERBAS DESTINADAS AO PLANO DE OBRAS RODOVIARIAS .

~

C:>

CJ:i

Proposta de
VERBA

CóDIGO

2.1.01.2.1.1.1.4.4.
2.1.01.2.1.1.1.8.3.1.

2.1.01.2.1.1.1.8.4.2.
2.1.01.2.1.1.1.9.1.
2.1.01.2.1.1.1.10.1
2.1.01:2.1.1.1.15.2.
2.1.01.2.1.1.1.16.2

2.1.01.2.1.1.1.1B.4

2.1.01.2.1.1.1.15.1
2.1.01.3.1.1.1.19.1.
4.22.2.11.1.
4.22.2.11. 7.
4.22.2.11.8.

Liberação

I
I
I

I

I

I

I
,I
I
I

i

1

I
I

J
1

I

-I

4.22.2.11. 9.

3.2.00. Adendo A-4.2.15.

I

I
I
,I

I

I

.Total . .

I

/

,I

I
I

BR-5 Trecho no Estado da Bahia Subtrecho Mucuri-Cama-i
quam
1
BR-ll Trecho no Estado de Alagoas Subtrecho Maceió D!v.

PE.
.
1
Trecho no Estado de Sergipe Subtrecho Aracaju -I
D1V. AI.
· .........................•.. l
BR-12 Trech· Macaíba Santa-Cruz . .
1
BR-13 Fort~leza-Rus~a.s
,
'/'
BR-21 Terezma-Fentono - Porto Franco
.
BR-2.2 Trecho Fortaleza-Sobral . .
1
BR-22 Terezma-Peritoró . . . .
1
BR-21 Sãe Lurz-Per ítoró
.. .
i
BR-2i> S~rviços delegados ao DER-PE . . .
1
Para conciusao da ponte sõbre o rio Itapicuru. em]
Colínas . . . .
1
Para conclusãc da ponte sôbre o rio Itapicuru, em ;
Codó . . . . .. .-.. ·
··· .. ·
··.··.··.· .. 1
Para conclusão da ponte sôhre o fio Itapicuru, em]
Coros,tá . . . .
~
I
Para conclusão da ponte sôbre o rio Mearim, em]
Pedreiras . . . ..'_
1
Retificação da rodovia Própria-Aracaju que liga 01
Vale du São .Francísco à Capital
j

BR-ll

18.025-.256,00
lO.OOO.OO:O,QO

I
I

C5

CIl

5.
aBD,CO
8.000. OOO.'Ü~
2-0 .coe .O{){),OO
10. OOi>. eOO,DO

t-ej

coe.

2-{) .000 .000,(1)
34.000.000,'00 .

t::I

o
o

t:l

_M

~

t4
><1

~

2.000.000,.0:0

o

5.000.ocO,(JO

8

4.lJ.QO.OOO,OO
I

2.000.000.00
10.000.000.00

I
I
I
I
I

~

14 _00-0.000,00
5. ()OO. O,)(I,(JO

167.025.256,()O

~
>4

AN'EXIO

rrr:

07.02 -.

VERBAS DESTINADAS A OBRAS FERROVIARIAS

D.N .E.F.

-

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE FERRO,

Fundo de

Plano de
VERBA 4.1.01 -

Reserva

Economia

27

(cr$)

(Cr$)

I

, I

05-) Bahia
Trecho Ubaitaba etc. .
2) Cruz das Almas etc. - Antônio de Jesus
4) Feira de Santana-São Francisco

1

2)

1)

H) Maranhão
Ramal ooroatá-Pedreíras

.
.

:

15) Paraíba
2) Campina Grande-Patos (obras complementares)
17) Pernambuco
2) Prolongamento Serra Talhada-Salgueiro ... ,
3) Ramal acesso Fosforita-Olinda
,.,
2'1) Rio Grande do Norte
1) Afonso Bezerra-Macau

27) Diversos
7) Obras complementares
8) Salgueiro-Missão Velha
:

,

"

-

12.000,000,00

'I

5.000.00D,CO

'.]

8.000.000,00

1

,.,., .',

1
1~
1

.

9,5 .Oqü. oco.oo

6.000.000,00

-

,

.

I
I

2.000.000,00

I

12 .400. úOO,O'D

I

2D.000.000,00
5.000,000,00

!i

II

2.800.000,Oi)

J

3.000. COO,OO,
1

6.000,QOO,(}()
16. 000.000,00
5. 600 .OO~,OO

I

r

,,

I
l

J

\
I

[

j

I

:

,

J

1
I
20,OOO.OOD,OO !

15. O(}O. 000.00

J

I

3.000.000,00

I

J

Tolal geral

1

164.000.00ü,OO

72. 8()O. OüO,OO

AN,EOOO iv: V:EItBAS' DESTINADAS A OBRAS PoRTt1.A1tIAS

.t-

0:0

ex>

OlL02 -

DEPARTAMENTO ltAcrONAL DE PORIOS,

RIOS E' CANAIS

Plano de

\T.ERiBA 4.1.0'1

Economia

18) Piauí

.

I

Parna1.ba ...........................•....... ,
Terezlna
.
de Luzllândia
'"
de acesso e rampas dos portos' de· Urucurí.]

MIguel Alves. e União
8) Idem Pôrto de Floriano

)

2.000.000,00

I

j

1. SOO . OOD ,00

calçamento Cais Pôrto Teresina . .....................•. J
.
!
2) Obras P. Mucurípe ...•....••...• · .. · ... ·· ... · ....•...••. 1
21) Rio Grande do Norte .
r
4) Obras- complementares de melhoramento do P6rto der
Natal
i
15.) Para1ba
.
I
2) Guia corrente. Pôrto de. oaoedeío
1
1)

e de construção

I
do Cais de,

1.

500.000,00
30.000.000.00
1:5.000.000,00
5.000.000,00
15.000.0,00,00
13. OVO .000,00

......................................,... '1I

Total

:1

1

!

soc.eco.oo

3.500.0()O,OO
1.l>OO .000,00
1. 000 .000,00

i.ooe .OOO,OQ

3.000.0QO,OO
1.500.000,00
500.000.00

I

1
I

20 . ono .000,00

5.000.000,00
10 .000.000,00
10: 000 .000,00

l

~

!
l

I

Ii
j

I

lj

o

50.000. OUO,OO

C

\::l

Í"'l

5.000.000,00

20. 000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

2.000.000,ÓO

15.000.000,00
15.000 .000,00

5. oco .000,00

10.000.000,00

2.000.000,00

12.00.0.000,00
15 .000.000,00

5.(}OO. 000,00

----

J

J.

~

t:I

::I:

I
112·..300.000,00

:>
U2

I"tj

1

1

I

Reserva

I

·1

J

2) Obras de defesa -da praia de Olinda ...................• J
02) Alagoas
I
4) Obras P. de Maceió ......................••........... 1
0'5) B a h i a ' ·
16) Obras P. Çaravelas
.
20) Obras Pôrto de oampínno
~
~ .!

Total geral

j

ooo. 000,00

(0) .. Ceará

17) P.ernambuco
Obras de desassoreamento
.Recife etc. .

j
3.000.000,00
1.500.0-00,00

I
!

9)

Fundo de

I

j

2) .obras. PÔ!to
4) Obras Porto
5) Obras Pôrto
7) Consto Cais

1
I
II
1

45.500.000,00

158. (}QO • 000,00

~t>-1

C":I
~
t-iI

...

8

ANEXO V: VERBAS _DESTINADAS A PESQUISAS MINERAIS
"Consignação

Verba

succonsranacãc

Assunto

I
I

Dotação

[
1

3.1.00

3.0.0.00

3.l.\)5

o-s

I

11) Para 'pesquisas minerais no Estado/
da Bahia, ínclusíve estendendo-se ai
Sergipe. .
:
I

Hl"()·~O.

000,00

"ANEXO VI: VERBAS DESTINADAS AO APROVEITAl"WENTO INTEGRAL DO .BABAÇU

.------------------_.------Consignação

Verba

Subconsignação

-----------------~

Assunto

Dotação

i

18 -

I
I

Píauí ,

crs

3.1.0'Ü

1.0.00

1.6.00

I

I

I

I

3.1.03-5
1.6.23

I

Despesas de qualquer natureza com!
o fomento das culturas de carnaúba.l
tucum e babaçu. . .•................ :
27)D-espesas de qualquer natureza parar
construção. e instalação de uma usi- I
na para o aproveitamento integral
do babaçu, em Parnaíba, Piauí, dei
acôrdo com a concepção industrial]
franco-brasileíra e em cooperação com i
o 'Instituto de Tecnologia Industrial!
I
de Minas Gerais. .

t:::f

o

:5't:::I
t':I
~

~
t:l

l-

3.0.00 -

~

rn

1)

o

5. OO<).()OOAW

q
~

<:

o

7.000. ooo.() O

I

í

,
Total

:

I

I

12.003.00~CO

~

ANEXO

Verba

VII:

VERBAS

Consignação

DESTINADAS

Subconsignaçáo

A.. RECUP~AÇÃO DA CULTURA ALGODOEIRA

.\
I

I
I
I

Assunto

I

\

3.0.1>0

3.0.00
3.0.0D

3.1.00
3.1.00
3.1.00

3.1.03
3.1.03
3.1.03

17) Pernambuco . .
17) Pernambuco . .
15) Paraíba .

.

.

Total

o

Dotação

I
I

Cr$
1.0GO.OOO,O()

/

G.000. OQO,()O

!

:

~

....;J

5.000.000,00

,
)

12.000. OCD,OO

I
ANEXO VIII: VERB!l..S DESTINADAS A ASSOCIAÇAO DE

CRÉDITO

E

ASsrSTENCIA

RURAL

(ANCAR)

j

Verba

Consignação

Subconsignaç§.o

I

ITEM

Dotação

i

1.0.00

1.6.00

1.6.213

17) Convênío 'já firmado com a
ção Nordestina de Crédito
têncía Rural (ANCAR) nos
da Paraíba, Rio Grande do

ceara

1.0.DO

1.6.{lO

1. 6 .23

..

i:"1

o

el'

~

~
}3. 01){j . 000,00

I

2. ÜOO. 000,00

I
Total dos Créditos da ANpAR

-------------_. ---------_.:....-_--

I

"j

t"1

P:l

~

Assocía-]
e Assis-l
Estadosl
Norte e:

13) Auxílio à execução do convênio ce-]
Iebrado entre a Associação de orédí-]
to e Assistência Rural (ANCAR) , 01
Govêrno do Ceará, a Universidade I
do Ceará e outras entidades .... 1

8.
~
t::l

r-1

1

1

~

~

m

lO.OQ.().O-OO,OO

------------

ATOS DO PODER

DECRETO Nº 46.904 DE 25
SETEMBRO DE 1959

DE

Dispõe sõbre o Quadro e Tabela de
Pessoal do Serviço de Alimentação
da Previdência Social e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar tíse 87, item I, da Constituição, e o parágrafo 19 do artigo 19 da Lei n~
1. 765, de 18 de dezembro de 1952,
e tendo em vista o disposto no artigo 16 da Lei nv 2.745, de 12 de março
de 1956 decreta:
Artigo 19 Ficam aprovados, na forma dos anexos, -o Quadro de Pessoal
e a Tabela Numérica de Extranume~'áríos mensalistas do Servico de Alimentação
da
Previdência
Social
tSAPS) .
~ 19 O Quadro a que se refere êste
artigo é constítuído de Parte Perrnanente, que compreende cargos isolados de provimento efetivo e em comissão, funções gratificadas e cargos
de carreira, e de Parte Suplementar,
integrada por cargos extintos, a serem
suprírrudos quando vagarem,
§ 2Çl A Tabela é composta de Parte
Permanente, contendo séries funcíonaís, e de Parte Suplementa'r, íntegrada por funções extintas, !l serem
suprimidas quando vagarem.
§ 39 A supressão dos cargos ou
funções de que tratam os parágrafos
anteriores . quando integrantes de
carreira ou série funcional, tar-se..á
8. partir das classes ou rererências
inferiores, depois de efetuadas as promoções ou melhorias.
Artigo 29 Os padrões alfabéticos de
vencimentos, os símbolos dus cargos
em comissão e das funções gratifica-das, e as referências numerícas de
salárío, constantes do Quadro e Tabela de pessoal do S. A. P. S., terão
os valores fixados nos artíaos 19 , 29
t) 3Çl, da Lei nv 2.745, de 12 de marco
à" 1956.
.
~
Artigo

3Çl

A.

S"

Não
haverá,
no
cargos de provimento
efetivo ou função de extranumerário
de vencimento ou salário superior 'ao
valor -do padrão O ou referência 31,
ressalvado o caso de servidores beneficiados pelas Leis ns , 3. 'J05, de
15 de julho de .1957 e 3.414, de 20 de
junho de 1958.
S,

P,

EXECUTIVO

471

Artigo 49 As nomeações para o
Quadro a que se refere êste decreto
ficam sujeitas à prévia habilituçâo
de concurso público de provas ou de
provas e títulos, nos têrmos dos artigos 18, 19 e 20 da Lei n 9 1.711, de
2fJ de outubro de 1952.
§ 1() As admissões para a
serão feitas mediante nrévia
tacão em prova pública, de
com o artigo 69 do Decreto nÇl
de 20 de janeiro de 1959.

Tabela
habilí.
acôrdo
45.360
'

§ 29 Para inscrição nos ecncursos
para as carreiras de Médico.'llutról0"
so. Nutricionista e Vísítadora será
exigido, obrígatõríamente, dioloma de
conclusão do respectivo curso. público.
~ 3Çl Para a inscrição nas provas de
habilitação relativas à série funcional
de PiscaI, será exigido o certificado
de aprovação no curso público cor.•
respondente, ministrado pelo S .lLP, S,
Antigo 51? O primeiro concurso para
o provimento das carreiras integrantes do Quadro será realizado dentro
do prazo de um (1) ano, a contar
da data da publicação dêste decreto.
Artigo 69 Aplica-se ao pessoal do
S.A.P.S, a Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, e respectrvos regulamentos.

Artígo 79 Para fins de acesso são
consideradas carreiras ou séries funcionais, principais e auxilíares, 1 es··
pectivamente:
Oficial Administrativo e Ei:>criturário'
Contador e Técnico de Contabilidade;
Técnico de Mecanização e OperadorMecanõgrafo;
Auxiliar Administrativo e Escre:"
vente..da tílógrafo;
Mestre e Artífice;
Técnico de Laboratório e Laborá-

torísta ,
Parágrafo

umco Para acesso à
classe ou referência inícíal das carreiras ou séries funcionais considera..'
das principais, será observado o que
dispõe o Decreto nl? 34.783, de 14 de
dezembro de 1953.
Artigo 8 9 O S.A.P.S. fará publicar,
no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, no Diário Oficial da União, a
relação nominal dos ocupantes dos
cargos e funções constantes do Qua~
dro e Tabela anexos, com exceção da
que acompanha o presente decreto.
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Artigo 99 O total das dotações relativas a pessoal não poderá exceder
de 30% (trinta .por cento) da receita
prevista no orçamento, ressalvado o
disposto no artigo 39 do Decreto-Ieí
nv 4.859, de 21 de outubro de .1.942.
parágrafo único A despesa Com a
execução do presente decreto correrá
no presente exercício, à conta das
dotações próprias, constantes do orçamento em vigor, até que sejam
reajustadas as respectivas díscrimí..
nações orçamentárias, no exercício
seguinte.

Artigo 10 Os vencimentos ·dos cargos de Tesoureiro e Tesoureiro·-AuxiIíar são os fixados na Lei nv 3.205, de
15-7-1957, observada, na classificacão
das respectivas Tesourarias, o dísposto no artigo 1(> da referida Lei.
Parágrafo único Para ereíto do dis··
posto neste artigo, ficam classírícadas nas 2~, 3?-, 4~ e 5~ categorias as
Tesourarias do Serviço de Alimentação da Previdência Social.
Artigo 11 Os contratados para funções de tesouraria, que não gozem de
estabilidade, ficam com seus contratos rescindidos, a partir da puoncacão
do presente decreto, devendo a Divisão do Pessoal do S.A.P.S. tornar
as providências complementares.
Artigo 12 A função gratificada de
Administrador de Restaurantes é
.privativa de
Nutricionista lotado
. nesse órgão.
Artigo 13 A função gratificada de
Chefe de Cozinha só poderá ser exercída pelos ocupantes da série runcíonal de' Cozinheiro.
Artigo 14 O exercicio da função
gratificada .de Inspetor é privativo
dos ocupantes da série runcíonal de
lfisc2.1, dos ocupantes dos ,:Jrgos lSQ·lados de provimento efetivo de Fiscal
Gera! de Restaurante e Fiscal Geral
de Postos de Subsistência.
~ 19 Os servidores designados para
a função gratificada de Inspetor serão
lotados na Inspetoria, não lhes sendo
permitido inspecionar o órgão régional ou local de sua lotação críginá-:
ria,
§ 2.9 Uma vez dispensados da íunção de Inspetor, serão os servidores
relotados no órgão de origem.
Art. 15. E' obrigatória a lotação de
Merceologistas, em número necessário,
na oomíssão Central de Compras, no

Almoxarifado Central e nos Armazéns
Distribuidores das Delegacias Regionais e Agências.
§ 1.Q OS Merceologistas lotados nos
Armazéns distribuidores servirão, também, às Comissões
Conmr3.s da
respectiva Delegacia Regional ou
Agência.
§ 2,(> Quando necessário, as Comissões de Compras dos órgãos regionais
de 1.lJ. e 2.~ categorias e dos órgãos
locais de l.~ categoria, poderão ter
na respectiva lotação, Mel'ceologistas.

de

Art. 16. Serão lotados nas Secões
de Orientação Alimentar das Delegacias Regionais do Distrito Federal, São.
Paulo, Minas Gerais e Pernambuco
atendendo também, às Turmas de 01'j~
entacão Alimentar das Agências subordinadas ou situadas na mesma região geográfica, respectivamente, 6
(seis); 4 '{quatro);. 1 (um) e 1 (um)
Médicos-nutrôlogcs, aos quais íncumbirá a Insnecão dos restaurantes do S.
A. P. s.' é a fiscalização daqueles
mantidos pelas emprêsas privadas ou
instituições governamentais, nos têrmos do disposto no artigo 169 do D~
ereto-lei n.v 5.452, de 1 de maio de
1943, e no artigo 22 do Decreto-lei
n,l! 3.709, de 14 de outubro de 1941.
Parágrafo único. Sempre que o
número e movimento dos restaurantes mantidos pelo S.A.P.S. e pelas
emprêsas privadas no local o .exigír,
será lotado Médico-nutrólcgo na seção ou Turma de Orientação Alimentar das demais. Delegacias Reg!onais
ou Agências,
Art. 17. O S. A. P.S. encammhará
ao Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, no prazo de 180 dias a contar da vigência do presente Decreto,
projeto atualizado de regulamenta..cão
dos arts. 169 do Decreto-lei TI.'? 5.452,
de 1 de maio de 1943 e 22 do Decretolei n,Q 3.709, de 14 de outubro de
1941.
Art. 18. São considerado.'; ; 2seir:!didos, a partir da data da vígência do
presente decreto, todos os contratei;
para exercício de funções de Delegado
Regional, Agente Local, Chefe de Seção e Encarregado de Turma ou outras funções de direção ou chefia.
qualquer que seja a verba 'pela qual
corra a despesa.
Art. 19. E' vedada a existência de
ocupantes interinos em classe final
cu intermediária de carreira.
Art. 20. E'· vedado atribuir aos servidores do S.A.P.S. vantagens pe-
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cuniárías, a qualquer título, salvo as
previstas nos arts. 118 e 145 da Lei
n.'? 1.711, de 28 de outubro de 1952 e
em outros dispositivos legais ou regulamentares específicos.
Art. ~1. Todos os atos relativos ao
pessoal do S. A. P. S ., de qualquer categoria, serão publicados na forma do
disposto no Decreto n51 46.237, de 18.
ele junho de 1959.
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Art. 22. O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 .Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Rio de Janeiro, em 25 de setembro
de 1959, 13851 da Independência e 71.Q
da República ..
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega.
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! Auxllíar de Granja .•••.....••...... ·1'
II
I

I

1

>

1

I

1 I Auxüia; de Mecanografia
1 I Auxiliar de. Mecanografia

7.CnO,Oo

I

I

I
I

5. 200,OÔ )

Orientação Téc. Setor Vis. Alim. . ... , 7..0GO,OO

I

2 I Auxiliar de Granja.

J

'

I
J

j

7.COO,'(0)

I
I

1

)

·1

I

7.000,00)

1

·.. ·.. ·.. ··.. ··1

17-

1

G.ODO,OO

1
I
Serviços de ~sistência Médica ..•.••.. 1
'

2

6. BDO,O(} )

.. I

.

i

)

1 6.500,(0)

..... ·. ....

.

I

I

Técs. Mecanização (IBM)' .... 1

Auxiliar de Mecanização

I

3 I Auxiliar de Escritório

I

8.3'00,00

I

1

.I
I
I
I

I

7. 500,{)O )

!

I
"

I

.8.300,00 )

!
I
Setor de Suinbcult. . ... I"
"
.
.I
' .

I
2 r Auxiliar de Enfermagem

)

1

1

1

I
I

I

Auxiliar de Granja,

i Servs.
I

3.800,00 )

1

j

.

)

I .

1
: I 8.30ü,OO )

Auxiliar Administrativo

I,

3.800,00)

1

I

.

I

C1I
t>-'
~

en

SITUAÇÃO

!SITUAÇÃÓ

ANTERIOR

I
I

I
I
I -Salário
I
I

I

I

Núm&oj
de
I
;Funçóes I

Séries Funcionais

1 1 Visitação Alimentar

1
1 I Visítadora ..•.................. , ,
I
1 I Visitação Alimentar
,.,
··.1
1 I Serviço'! Visitadora ,
I
1 I Vísitadora .......•.................... I
1 ' I Serviços Visitadora ..I

I

.

I

I

1 1 Auxili~r de Alimentação
,
:
1 - I Serviços Visitadora
.
1 I Vísitadora ~ .•..•.•..•......•.......... ,
1 I Servs. Profis. Vísitadors,
.
1 I V1si-tadora
·•· ....•.......... ·· .. ·.·1
1 I V1sitadora
·
·
1 - -

I

········1

6.500,006.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00

I

)
)
)
)
)
)
)

6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00

)
)
)
)
)
)

I'
Séries Funcionai.

I
I

I
I

I
I

I

I

I
I
12 I Auxiliar de Visitação
I
I
I
I
I
I

1
1
1

I
I Referência

I

I
I

-

1 I Visita.dora
:
; .. 1 6.000,00
1 I Bombeiro
·
1 '5.200.00
1 'Serviços de Te5oureiro
.:
·.•.. 1 13',O{)(),OO
1 I Tesoureiro .... ; .........•.....•.... ·.1 11.5M,OO
1 I OaÍXa Pagador
1
8,300,00
1, I Capoteiro .• ,
,
,
1 7.500,00
1 I Carpinteiro
·.1 7.500,00
1 I Serviços de Carpinteiro
! 7.500,00
1 I Serviço Especiais Catalogação
1 11.5<lO,OO
1
Servs. Técs. Cato Cal', da D. A.'
'110.000.00
1
Servs, Esp. Oadastro e Estatística ..•. 8.300,00
1
OlaSlilficador de Gêneros ,
/ 8.300,00

I

I

Número I
de
\
Funções I

~
lÓ"

'NOVA

I
I

I
I
I
,
!
"
I
I
\
,I

g
21

. 1 I 'Caixa Pagador
, .. 1
1 I Caixa Pagador .••.........•....•.• I
1 I Capoteiro ••............•............
1 I Carpinteiro
,
.
1 I Carpinteiro ;
I
1 I Catalogador
···
· .. ···········1
1 I Catalogador
,I
1 I catalogador
,
I
1 I Classificador de Gêneros ....•....... /

'1

I

"ó

ot:::I
toj

::o

~t'1
o

I

\
I
I
I
I Auxiliar de Visitação
,
I
I Bombeiro
·l
I Oaixa Pagador .•. : •..•...•..•.•••. I

I

~

o

til

cj

~o
20
19

28
27
24

23
23

23
27

26
24

24

1

I

1

J

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1.
1

1
1

11

I

1
1
1
1

1 .

)

Servs. Técs. Escrit. Anál, Contas .... 1 H. 500,00 )
I Servs. Técs. Escrit. Aná). contas ... , \ 1:1.500,00 )

1

1

-

'

/ Servs. 'l'ecs . .Escrit. Anâl, Contas .. I 11. 5(}J,OO )
I Servs. Técs. Escrit. Anál. contas •• 1 11.500,00 )
I Servs. ~atalog. Doc. contáb~ ....... /11.50{},DO )
I servs. Catalogo Doc. Contábil ....... 11.500,00)
Servl:'. Catalogo Doc. Contábil ....... 1 11. 500,00 )
I Servs. Técns. Anál. contas .......... I 11.500,00 )
I Servs. Assíst. Técn.. Orçamentária
.. 1 11.500,00 )
I Servs. Técs. Escrit. Anál. contas ... 1 10.000,00 )
I servs Tece. Escrit.· Anál. contas ~ .. I 10.000,00 )
I Servs Técs. Escrit. Anál. contas ... 1 10.000,00 )
I Servs. 'Iecs, Escrit. Anál. contas ... 1 W.OOO,OO )
I Servs. Técs
Escrit. Anàl, Contas ... 1 lO.OOO.OO )
I Servs. :;~_cs Escr~t. An~l. contas .··1 10.000-,00 )
Servs..... ecs, Escrlt. Anal. Contas ... 1 10.000,00 )
I Servs.- 'I'écs. Escr~t. An~l. contas .. '1 10 . 000 ,00 )
I Servs. TÉcs. Escnt. Anal. Contas .,. 1-0.000,00)
I servs. Catalogo e Doc. Cont....... "jlO.Ol>O,OO )
I Servs. Técs. Anál, Contas ........... 10.000,00)
I Servs. 'l'écs Aná!. Contas ........... ( 10.000,00 )
I Servs. Técs. Anal. Contas ........... [. 10.000,00 )
I Servs Eapecs. Revisão Contas ...... '110.000,00 )
I servs. Especs. Revisão Contas ....... 10.000,00 3
I Senso Especs. Revisão Contas ....... 110.000,00 )
1 Revisor de Contas ...... · .. ·· .... ····1 9.100,00
I Inspecionar órgãos Locais ..... " .. 1 10.000,00

I
.
I
I Fiscal Postos e Restaurantes ........ , 8.300,00 )

I Fiscal

Postos e Restaurantes .. ······1
.

1

I Oontrolador Postos subsistência .····1
I Inspecionar órgãos Locais ........... I
-I
I
I Fiscal Postos e Restaurantes ........ 1
I
I

I Fiscal . . ........................... '.1

8.300,00 )

I

I

I

1

1

I

t

1
1

1

servs. Técs. Escrit. Anál. Contas .... 1 1<1.500,00 )
Servs. Técs. Escrit. Anál. Contas .... I 11. 500,<J0 )

I

I

I Contabilista ....... ; ........ ····· .... ··1
I
I'
!
I
'
1
I

I

l
I

I
I

I

!I

i
I
I

\
I

I
15

1

I
I

..... , ........... ····1

, Contabilista ...

I
I
I
.I
I
I
I
I
I
I

••••••••••••••••••••• 1

1

I oontrolador de Postos e Restaurantes I

2

I

2

I Controladores de Postos e Restaurantes [
I
I
I
I
I Controladores de Postos e Restaurantes I
I
I

I controladores

>

~

o

I

I
I
I oontabüísta .
I
I
I
I.
I
I
I
I

1
!

27

.

I

de Postos e Restaurantes I

'[/.l

t;l

o

26

'ti

o

t:l
P:l

::o

l"1
~

t':I

C').

q
~

<:

o

25

26
24

)

7.500,00 )
7.500,00 )

1

7.000,OC )
)

7.000,00 )

3

'

I

23

22

e.n
~
C1I

.

t11

~

SITUAÇÃO

~

ANTERIOR

SITUAÇÃO

I

de

I

l
I

Séries Funcionais

I
Funções i

·1

1
1

1
1

1

1

1

I
I
I
I Inspecionar órgãos. Locais
i .

~

Dentista . .

I ServoS.

I Eletricista

Salário

de

_

~

Funções

9.100,00 )
)

I
I

Jardineiro . .

I Ajudante Mecânieo
I

5.200,00

,.··1 3.800,00
I
I 3.800,00
I
I 7.1>00,00
I 14.500,úO

I
I Bervs Tecs. Profs. Ferreiro
I servs. Técs. Foto-Arqulvologísta

I

I Lanterneiro . .
I Locutor . .

I'
f

1
1
1

I
I

5.200,00 )

I

)

.

Ajudante Torneiro Mecânico

1

.1
I
I Servs, Técnicos Maquine,ria
I Mecânico de fogões .......•.........
r

t

I

Servs. Mec, Motor Diesel e Refi'. . .. 1

! Mecânico . .

_

I

I
I
I

I
I
1

!

-

2

II

>,
i5

1Il

25

I
I
- .. /
-.I

24
19

,

. 17

Ferreiro
1
I Foto-Arquivista . .
!
I Jardineiro . . .. !
I Lanterneiro . . ·········· .. .-········1
I Loc~to~ . .
:.:
- . -I
I Mecamco-Amollar . . .
.

23
29

I Estivadores

1

r

I

I Dentistas'
I
I

Referência

I

I

2
1
1

Encarregado de l\a:áquinas AgTicolas .. 1

I

I
I

Séries Funcionais

I .Eletricista
I Eletricista

)

5.200,00
7.500,00'
7.000,00'
6.000,00

I
I
t

1 '
1
)
)

I

I

2

9.100/10 )

. . •...................... \ 8.300,00

1

1
1
1

I
1
I
1
I
j
i

I

Número I

I
I

I Eletricista de Automóveis
I
.
i Estivador
..
I
I Serviços de Estiva

1

1 .

._

'

Profs. Dentista

1
1
1
1

1

l

I
I

Número ,
I·

NOVA

.,

I

"

.
. .

.
,

.'

I

I

'

I
I

I
I

) Mecânico-Auxiliar -....... .' .•...... I

19

23
22
20
19

5.200,00 )

8.300,00
7.000,00
9.100,00
7.500,00

1

I Mecãníco de Mâquinas ._

1

I Mecânico

1
1

I Mecânico de Motores

de Máquinas

j Mecânico de Motores

1

24

/

~2

1

-

I

8
'1:l

25 '

23

ot::::I
M

~

i~.

1

Serviços de Asslstêncía Médica
: ServoS. 'I'écs -. Puericultura

1

I

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I

)

Boy .'.

,

.

Moto~~st:;.

Motorísta
I 'Motorist~
1

I
1

!
I

I
I

Motorist'l.
Motorista

Motorista

1

1

'

.. .. · .. · .. :· .. ·
'"
..
..
,

·

1

I

·· .. ·1

7.000,00
14.50ú,OO
6.000,00

1
1
1

1
1

6.500,00)
.6 .500.00 ~
6. 500/~10 '

3

J
1

6.000,00

1

I
I Nutricionista

I
I 8.300,00)

1 .

I

)

! Nutrtcíoníste . .
.I 8.300,00)
I
I
I Servs. Técs. Sistema I.B.M
1 10.000,00
I SerVi;. Redator SupI. Jornal SAPS .. I 10.000,00
Serviços Técns. Revisão
1 9.100,00
, Orientar ~, Implantação Servs.. Mec.1
I
de Análises
,
1 14.500-,00
1 Telefonista .
.
j 4.800,00
I Vigia
·
·
1 4.800,Ot),
I

1

I

I
I

.

j

I

Mensageiro . .

-

1
1

I

I

I

Motorista . .
Motorista . .

2

.\ N
ist·as .
• U trtcl
llClOnIS

1

II Operador.. de

1
1
1

1

,......,

1

I

.I

. .........••.•......

Mecanografia
I Redator . . .;
I Revisor , . . ,

.
.
.

I Técnico em Mecaniza-ção
I Telefonista . .

.
.
.

',

I Vigia . .
I

(

21

20

19

T

I

I

29

I

I

1
1

20

1

1
2

1
1

I '
I

~2

I
'.

I Motorista . .

.[

1

I

'

I

!

1 5.200,00)
. ! )
1
5.200,00)

I Auxiliar de Serviços Médicos

I Puerícultor . .

·1

24

26

26
2[)

>

<S

fi)

8
~
t>:I

::o

29
18 ,

18

~

t"l

(")

c:1

~o

UI
l-.:1

04
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DECRETO NI? 46. gOl) - DE 25 DE
SETEMBRO DE 19'59
Declara de utilidade pública a Maternidade Casa da Mãe Pobre, com
sede no Distrito Federal.
O Presidente da República,
Atendendo ao que requereu a Maternidade Casa da Mãe Pobre, com
sede nesta Oapital, a qual satisfaz às
exigências do art. lQ, da Lei n Q 91,
de 28 de agôsto de 19,35, e usando da
atribuição que lhe confere o artigo
29 dessa Lei, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida
.Lei, a Maternidade Casa da Mãe
Pobre, com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, em 25 de setembro
de 1959; 138'? da Independência e 71 o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

, Armando Falcão.

art. 87, n.s 1, da Constituição, de-ereta:
Art. 1.'J Fica autorizada a liberação no Plano de Economia e no Fundo de Reserva do Ministério da Viação e Obras Públicas, COm apolo no
art. 3.0 do Decreto n. 'J 45. 363, de 29
de janeiro último, das seguintes parcelas, cuja aplícação é considerada
de relevante ínterêsse púbüco ;
Verba 4. 0.00, Consignação
4.1.00, Subconsignação
4.1.03-1-22-1 - Cr$ 175.600.000,00.
Verba 4.0.00, Consignaçào
4.1. 00, Subconsignação
4.1.03..,1-22-4 - ors 44.000.000,00 .
Total: ors 219.600.000,00.

Art. 2.'J Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de setembro
de, 1959; 138.Q da Independência e
71.9 da República,
JUSCELINO KUBITSCHEk

DECRETO N° 46.906 - DE 25
SETEMBRO DE 1959'

DE

Maurício Chagas nicouio

Declara de utilidade pública a Sociedade Costura e Lactério Prô-Intômcia, com sede no Distrito Federal.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO

N9 46.907 DE
SETEMBRO DE 1959

25

DE

Concede à Eeâeraçiic Nacional dos
Trabalhadores em Emprêsas Comerciais de Minérios e Combustíveis
Minerais, autorização para filiar-se
a uma orçarüzaçâo internacional.

no

Ainda não foi· publicado
Diário
Oficial por falta. de pagamento.
DECRETO N. 'J 46.908 SB~BRO

DE

DE

26

Ernani do Amaral Peixoto

DE

1959. ,

Autoriza a liberação de crédito contido no plano de Economia para
apl,icar em construção no Estado do
Rio Grande do Sul.
O Presidente da República usando da atríbuíção que lhe contere o

DECRETO NQ 46.909 - DE 26
SETElVIBRO DE 1959

DE

Altera O Decreto n'J 46.5112, de 21 de
julho de 1959

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da oonstítuíção e
considerando:
a) que a reestruturação da Comissão
de Marinha Mercante prevista no Decreto n 9 4'6.512, de 2'1 de jull}.o de
1959. deverá assegurar' a contínuídade
administrativa e o alto nível de serviço público necessário ao desempenho, por aquêle órgão, de suas funções;
b) que e necessário criar condições
tais que permitam a Comissão de Marinha Mercante contar com o concurso do pessoal técnico de que necessita; decreta:
Art. H O Decreto n~ 46.512, de 21
de julho de 19'59, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 19 Até a reestruturação da
Comissão de. Marinha Mercante, a ser
,feita pelo Congresso Nacional nos têr-

ATOS

no

'PODER

mos do art .•19 da Lei n'? 3.381, de 24
de abril de 1958, os serviços da referida Cornissão serão distribuídos pelos
órgãos abaixo:
a) Gabinete do Presidente e Sei'viços Auxiliares;
b) Departamento Administrativo;
c) Departamento Econômico;
d) Departamento de Engenharia;
e) Departamento de Navegação;
j) Departamento Financeiro e. de
Contrôle" .
Art. 2'? Os chefes de Departamento
serão nomeados em comissão por portaria do Ministro da Viação e Obras
Públicas, mediante proposta do Presidente da Comissão de Marinha Mercante.
Parágrafo único. Se o nomeado fôr
militar ou funcionário público, poderá
optar pelos vencimentos do pôsto ou
cargo que vinha exercendo, recebendo
neste caso, uma gratificação de representação arbitrada pelo Ministro da
Viação e Obras Públicas.
Art. 3Q E' criado na Comissão de
Marinha Mercante o 'arupo Coordenador, constituído dos Chefes de Departamento, e presidido por um Membro da Oorníssâo, designado em rodízio
pelo Presidente da Comissão de Marinha Mercante.
Art. 4" O Grupo Coordenador terá
como Secretário-executivo nato o Chefe do Departamento Administrativo.
Art. 59 Compete ao Grupo Ooordenador.
a) estudar e propor à Comissão de
Marinha Mercante o Regimento Interno e a adoção de normas e rotinas
de trabalho necessárias ao bom andamento dos serviços administrativos da
Comissãó de Marinha Mercante;
b) estudar e propor à Comissão de
Marinha Mercante a Tabela Numérica.
Ordinária do Pessoal a ser submetida
às autoridades superiores;
c) Instruir e dar parecer conclusivo
sôbre tôda a matéria referente à aplicação dos recursos do Fundo da Marinha Mercante e do produto da Taxa
·de Renovação da Marinha Mercante,
que fôr submetida à comissão de Marinha Mercante; e,
. à) instruir e dar parecer em outros
assuntes, na forma que o Regimento
Tnterno estabelecer ou o Presidente

ExECUTIVO
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da Comissão de Marinha Mercante
determinar.
Art. 69 Compete ao Presidente do
Grupo Coordenador:
a) convocar e presidir as reuniões
do Grupo, nelas tomando parte sem
díreíto a voto; e,
b) relatar nas reuniões da Comissão de Marinha Mercante as matérias que tiverem sido apreciadas pelo Grupo Coordenador sob sua p!."esidência.
Art. 7C>. Compete ao Secretário do
Grupo Coordenador:
a) encaminhar aos Departamentos
.os processos e as matérias sôbre os
quais êles devam pronunciar-se;
b) constituir grupos de trabalho,
com elementos tomados aos Departamentos aos quais o assunto interessar, indicados pelos respectivos
chefes, para o estudo .de materías ou
projetos específicos, nos têrmos Que
o RegImento Interno estabelecer ou
o Presidente da Comissão de Marinha Mercante determinar;
c) propor ao Presidente do Gl'UPO
Coordenador a convocação de reuniões; e,
d) providenciar e proporcionar ao
Grupo Coordenador os elementos e
serviços necessários ao desempenho
das funções a êle atribuídas.
Art. 8?, Na reestruturação determtnada por este Decreto, os oheres de
Departamento perceberão os genclmentes correspondentes ao padrão
CC-3.
Art. 9". As solicitações para- ",-provação pelo Ministro da Viação e·
Obras Públicas das aplicações dos'
recursos do Fundo da Marinha Mercante serão obrigatoriamente instruídas com o parecer do Grupo Coordenador.
Art. l() Haverá recurso admínistratívo obrigatório ao Ministro da Viacão e Obras Públicas tôdas as vêzes
que a decisão da Comissão de Mal'inha Mercante contrariar parecer unàrnme do Grupo Coordenador.
Art. 11 E' criado na Comissão de
Marinha Mercante um Conselho Consultivo integrado:
.

I - Por um representante de.
da um dos Ministérios:
a) da Marinha;

l:U-
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b) do Trabalho, Indústria e Cornéreio;
c) da Fazenda;
d) das Relações Exteriores,
e) da Viação e Obras Públicas.
II - Por um representante de cada uma das seguintes categorias eco-'
nômícas e profissionais:
a)
emprêsas de navegação marítíma fluvial e lacustre;
b) , emprêsas de construção e reparos navais;
c) pessoal das emprêsas referidas
na alínea "a" dês te inciso;
cl) da Federação das Associa ções
Comerciais do Brasil.
Parágrafo único. Os membros do
Conselho Consultivo serão nomea. dos 'pai' decreto do Presidente da
pública, sendo os representantes dos
N1.inístérios indicados pelos resue..cti'Vos 'titulares e os demais escolhidos
'de listas tríplices, organizadas celas
respectivas entidades de classe.
Art. 12 Compete ao Conselho Consultivo:
a) estudar e dar parecer sôbre
matérias que lhe forem submetírías,
na forma que o Regimento rnterno
estabelecer ou o Presidente da Comissão de Marinha Mercante deter.. minar; e,
b) propor a adoção das providências que julgar convenientes para o
desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construçãoe reparos navais e melhoria dos transportes sôbre água.
Art. 13 Para efeitos do Decretolei nO 9,696, de 2 de setembro de 1946,
serão considerados de caráter mílítar os serviços prestados por mihtar
à Comissão de Marinha Mercante.
Art. 14 Dentro de 60 (sessenta)
dias a Comissão de Marinha Mercante submeterá ao Ministro da V~açâo
e Obras Públicas:
a) o Regimento Interno, para sua

Re-

de Marinha Mercante, baixado nele
Decreto nl) 7.838, de 11 de seÚmlbro de 1941.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de
1959. 138'? da Independência e 71C? da
República.
JUSC~LINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto,
Jorge do paço 1I1attoso Maia.
Horácio Lafer.
Mauricio Chagas Bicalho,
Fernando Nóbrega.

DECRETO N /? 46.9'1.0, DE 26
SETI:.l'I1BRO DE 1959
Suprime cargo extinto .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição e nos termos
do art. 1S,· alínea a do Decreto-lei
n,v 3.193, de 14 de abril' de 1941, Decreta:

Art. 1.0 Fica suprimido um (1)
cargo de Tesoureiro-Auxiliar (São
Paulo), padrão H, do Quadro lU Parte Suplementar - '.1J Ministério da.
Viação e Obras públicas, vago em virtude do falecimento de Justiníano _Muníz Levos, devendo a dotacâo correspondente atender' ao provimento de
cargos vagos, criado pelo Dec. n,v
9.616, de 21 de agôsto de 1946.
Art. 2.'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de setembro
de 1959; 1339 da Indenpendêneía e 7t<!
da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

DECRETO N9 46.911 sET~BRO

~provação;

b)
a Tab"ela Numérica Ordinária
do Pessoal, para encaminhamento à.
aprovação do Presidente da Rt>pública.
Art. 15. :é:ste decreto entrará em
Tigor na data de sua publicação, ""lantidos os dispositivos que não o contrariarem do Regulamento da Comissão

'DE

DE

DE

29

DE

1959

Concede nacionalização à Companhia
Burroughs do Brasil Inc. sob a denominação de Burrouçhe do Brasil

S.A.

Ainda não foi publicado no Diário
.oficial.
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DECRETO' N? 46.912 SETEMBRO DE
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29

PODER

DE

H>59

Aprova o Regimento do Seroico de
Alimentacão da Previdência Social
e
outras providências.
üá

o

Presidente da República, usando

da atrrbuíção que lhe confere o artigo ô'?, item I, da oonstrtuícão Fe-

,deral, decreta:
Art, 19 Fica aprovado o Regimento
do Serviço de Alimentação da Previdência Social, que com este baixa, assinado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio,
Art. 2<:1 Ficam revogados os Decre-.
tos ns? 8. OS'7, de 1-6 de outubro de
1941, e 38.163, de 31 de outuoro de
1955.
Art .3 9 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-.
gadas as, disposições em contrário.
Rio de Janeüo, em 2:1 de setembro
de lS53; 1389 da IndependênCIa e 'r.,
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

REGIMENTO DO SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO DA PREVIDÉNCIA·
. SOCIAL
'TíTULO

r

DA NATUREZA E FINALIDADE

EXECUTIVO
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Art.' 2l? O S.A.P.S. tem por fina-

Iídade:

a) prestar assistência alimentar aos
segm'aclos dos Institutos e, Caixa de
Aposentadoria e Pensôes:
b) desenvolver na coletividade. brasileira e, especialmente, nos meios
trabalhistas, uma nocão definida das
bases da alímentacão racional e de
suas vantagens.
Art. 3(' Para consecução de sua finalidade, compete ao S.A.P.S.:
I - promover a ínstalaçâo e funcicnamento de 'restaurantes, destinados aos segurados dos Instrcutos e
Caixa de Aposentadoria e Pensões, ou
fornecer-lhes as refeições em seus locais de trabalhoII - instalar' e manter postos de
subsistência, supermercados,
autoserviços e outras unidades executivas,
a fim de fornecer gêneros de primeira
necessidade aos segurados dos Institutos e Caixa de Aposentadoria e Pensões e seus dependentes, aos servidodores do S.A"P.S. e aos segurados
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado na
.rorma do disposto no Decreto-lei número 4, B59, de 21 de outubro de 1942:
II! - efetuar investigações cíentí- .
ficas e tecnológicas com o objetivo de
fIxar padrões alimentares racionais e
econômicos para a coletividade brasileira, e, em especial, para segurados
das instrtuíções' de previdência social;
IV - formar especialistas em nutrologia e e mprobiemas de nutrição,
bem como pessoal das diversas categorias profissionais ligadas à alímentacâo:
V ~ realizar, de modo direto, obj etivo e permanente, a educação aümental' da coletividade, principalmente das classes trabalhadoras, por meio
de visitação domiciliar e nos locais
de trabalho, cursos práticos e vulga-·
rizaçâo dos preceitos de n...t ríçâo correta.
TíTULO Il

19 O Serviço de Alimentação
Previdência Social (S. A. P .S.) .,
criado 'pelo Decreto-lei nv 2.478, de 5
de agôsto de 1940, reorganizado pelo
Decreto-lei nv 3. 7ú9, de 14 de outub1"O de 1S'-41, complementado pelo Decreto-lei nv 4.859, de 21 de outubro de
19":l:2, é entidade autárquica,' de âmbito nacional, dotada de personalidaDA ORGANIZAÇÃO
de jurídica de direito público, com
sede no Distrito Federal, diretamente
Capítulo I
vinculada ao Ministério do Trabalho,
Jnd ústría e Comércio.
Da Estrutura
Parágrafo único, O rõro do S.A.P.
Art. 4 Q O S.A.P ..S .compreende
S. será estabelecido de acôrdo com o
os seguintes órgãos diretamente SU~
disposto no art.
143 do Decreto-lei
bordinados ao Diretor-Geral:
llQ 1.6'Ü8, de 18 de setembro de 1939
A - óRGÃOS CENTRAIS
<código de Processo Civil) e no artigo
19 da Lei nO 2.285, de 9 de agõsto de _ I
Gabinete do Diretor-Geral
1954, ressalvada a sua eleição por via
(GDG) .
Turma Administrativa (GDG-TA).
contratual.
'Art.

àa.
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-

II - Comissão de· Organização' e
Coordenação (CO O) .
Secretaria (COO-S).
- lU - Procuradoria (P).
1 - Seção Administrativa (P-SA).
2 - . Seção de Contencioso (P-SCT).
3 - Seção de Pareceres (P-SP).
4 - Seção de Contratos (P-SC).
IV -

tnspetoría

b) Seç2.o de Elaboração Orçamen-

táría (DO-SEO)'

Seção de c'ontrôle Orçamentário

C)

(DO-SCO) ;

Divisão de Registros Contábeis

2 -

(DRc);

Turma

a)

TA);

Administrativa (DRC-

Seção de Análise e Classificação

b)

(DRC-SAC) ;
c) Seção de

(1).

Lançamentos (DRCTurma Administrativa (I-TA).
Seção de Inspeção (I-SD. ., ·SL)
d) Seção de Revisão de Documen- Seção de Coordenação (l-SC.\.
tos (DRC-SRD)
- Tesouraria - (OO-T).
e) Arquivo (DRO-A)
Turma Administrativa (TG-TA).
VIII - Departamento de AbasteVI - Denartamento de Admíniszracimento (DAb).

1
2
3
V

çâo

-

(DA). ~

1 ..:.... Divisão do, Pessoal (DP).

Turma Administrativa (DP- TA) .
b) Seção de Cadastro e Movímentação (DF-SCM).
'
'
C) Seção de Direitos-,e "Deveres
(DP-SDD) .
d) Seção Financeira (DP-SF).
e) Seção de Pessoal Eventual e
Temporário (DP-SPET).·
2 - Serviço de Assistência MédicoSocial (SAMS).
a) Turma Administrativa (SAMSa)

TA).

.

Seção de Assistência MédICa.
(SAMS-SAM) .
~.
.
c) Seção de Assístêncía Odontologica (SAMS-SAO).
d) Seção
de Assistência Social
(SAMS-SAS) .
3) - Serviço de Comunicações
(SC) .
a) Seção de Informações (SC-SD).
b) Turma de Recebimento e Expedição (SC-TRE).
C) Arquivo Geral (SP-AG);
4 - Administração de Edifícios
b)

(AE) ;
a)

Turma de Vigilância (AE-TV);
Manutenção
(AE-

b) Turma de

TM)'
C) 'Portaria (AE-P);

Almoxarifado - (DA-A);
Turma de oontrôle L~-TC);
b) Turma de Distríbuíçâo CA-TD).
VII - Departamento de oontatuüdade (DCO);
1 - Divisão de Orçamento (DO \ ;
a)
Turma Administrativa (DO5 a)

TA);

1 -

Divisão de Produção (DPd)
Turma Administrativa CDPa.-

a)

tm)

b) Alfaiataria (DPd-A)

Torrefação e Moagem (DPd-TM)
Oficina Gráfica (DPd-OG)

C)

d)

2

-r-e-

a)

Divisão de Subsistência (DS)

Turma Administrativa (DS-TA)

b) Seção

de

Assistência

Tecrnca

(DS~SAT)

.

c) Seção de Contrôleo ('OS·BC)
d) comissão Central de Compras
(COC) - Secretaria (OCG-S)

3 a)

Serviço Agropecuário (SAP)
Turma
Admínístratíva (SAP-

TA) ,
b) Setor de Granjas (SAP-SG)
C) Setor
(SAP-SIR)

4Q)

de

Indústrias

RuraIs

Almoxarírado Central (AC)
Seção de Recebimento (A:C-S1V

b) Seção de Estoque (AC-SE)

Departamento de Nutrología

IX (DN)

,

1 - Divisão de Orientação Alimentar (DOA)
a) Turma
Administrativa (DOATA)
b) Seção de Inspeçâo e Educaçao
Alimentar (DOA-SIEA)
c) Seção de rneteuea e Díetoterapia (DOA-SDO)
d) secao de Coordenação NutriCional (DOA-SCN)

2 - Divisão de rnvestigações Nutrológicas (DIN)
a) Turma
Acmtnístrauva . (l)INTA)
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b) Seção de Tecnologia
(DLN-STA)

Alimentar

-- B -

c) Seção de Pesquisas Nutrológlcas.
(DIN-SPN)
à) Seção de Análise de Aumentos

(D!N-SAA)

e Estatistica

e)

SC)

Seção de Redação {DD-BR)
Seção de Relações Públicas (DD-

g)

Administrativa

d)

a) Turma

Admínistratíva

Mc~

a)

(DEM.-

TA) .
b) Seção de
Coleta e Aouraçao
(IDEM-SOA)
c) Seção de Análise (DEIv.I-SA)
d)

SM)

Seção
,

de

Mecanizaçao (DEM-

b)
c)
d)

tenção (S-SIM)

h)

7 -

Depósito (SE-D)

I - órgãos Dirigentes
Comissão de Compras (A-CC)
b) Tesouraria (A-T)
c) Turma de Administração (A-TA)
d) Turma
de Abastecimento (Aa)

Turma de Contabilidade (A-TO)
J) Turma de Fiscalização (A-TF)'
g) Turma de Orientação Alimentar
(A-TO)
h)

XII ' - Serviço de Transporte (ST)

Administrativa

(ST-

TA)

,

2 - Seção de Conservação e Mal1ü-.
tenção (ST-SCM)
Garagem (ST·GJ
Oficinas (ST-O).
Almoxarrfado (ST-A)

Depósito (ST-D)

XIII -

Cursos de Nutrição (CN)

Turma

Administrativa (CN-

TA)

2 -

óRGÃOS LOCAIS'

TAb)

Almoxarifado (SE-A)

1 -

Açougues . (DR-A)

Bibliotecas (DR-E)

e)

Oficinas (SE-O)

6 -

5 6 -

(DR-

II - órgãos Executivos
Restaurantes (DR-R)
Postos de Subsistência (DR-PS)
Auto-Serviços (DR-AS)
Supermercados (DR-S)

c -

Planejamento <Sl!:SP)
3 - Seção de Obras (DE··50)
4 - ' Seçáo de Instalação e Manu-

3 4 -

Seção de Orientação Alimentar
(DR-SOA)

j) Discotecas. (DR-D)

TA)
2 ----,. Seção de

Turma

(DR-

Cantinas (DR-C)
j) Refeitórios (DR-Rí)
g) Padarias (DR-F)
'i)

Serviço de Engenha!'ia (SE)
1 -'- Turma Admínístratíva
(S~"

1 -

Oontabilidade

e)

XI -

5 -

Seção. de

h) Armazéns Distribuidores
AD)

•

Seção de Desenho (DD-SD)

2 Divisão de Estatística e
canizaçâo (DEM)

Abastecimento (úR-

j) Seção de Fiscalização (DR-8F)

TA)
SRlP)

de

sai»

(DD-

Turma

a)

b)
C)

órgãos Dirigentes
Comissão de Compras (DR-CC)
b) Tesouraria (DR-T)
c) Seção de Acmtnístração (iDRd) Seção

(DDE)

Divisão de Dívuígação (DD)

1 -

I -

a)

SA)

Departamento de Dívuígaçao

- X -

ÓRGÃOS REGIONAifS

Escola Central

de

Nutrição

WN-ECN)

3 - Escolas Regionais de Nutríçâo (CN-ERN)

Armazém Distribuidor

(A-AD)

II - orçõos Executivos
Art. 59 Os órgãos regionais são .representados pelas Delegacias Regíonais, sendo uma para cada Estado,
Tenitório ou Distrito Federal, e asua denominação será a da unidade
federativa correspondente.
Art. 6<? Os órgãos locais são representados pelas Agências, sendo o· seu
número determinado pelo Diretor-Geral, em conformidade com as exigências do serviço, objetivando o cumprimento da finalidade do S.A.P.S. do
modo mais eficiente é econômico, e
reexamínado, anualmente, nos planos
de administração.
§ 19 As

Agências serão denomina-

das pela localidade
sediadas.

onde estiverem

ATOS rio
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, § 2Q As Agências serão subordinadas a uma' Delegacia Regional, de
aeôrdo com a sua situação e atendendo às peculiaridades locais do
abastecimento
Art. 79 As Delegacias Regionais e
as Agências classírícar-se-âo, respectivamente, em quatro e três categorias, de acôrdo com o número de órgâos executivos que lhes forem subordinados e o seu. movimento de venda
de refeições e gêneros.

lho, Indústria e Comércio (arts. 12
e 17 do Decreto-lei número 3.709, de
14 de outubro de 1941);
,
lI, - a Ohefia do Gabinete, por um

Parágrafo único. A classificação a
que se refere êste artigo será estabelecida pelo Diretor-Geral, devendo
ser reexaminada quando da apresentacão dO,E planos de administração
anual, e revista sempre que houver
variação de 'vulto nos requisitos previstos no presente artigo para a sua
fixação.
Art. go As' Delegacias Regionais e
Agências contarão com os órgãos dirigentes que lhes forem atribuídos
pelo Diretor-Geral, dentre os especí-'
ficados no art. 49 , de aeôrdo com a
sua categoria e o volume de seus serviços, sendo obrigatório o funcionamento da CC e Tesouraria.
§ 1° Na falte. dos demais órgãos dirigentes, as suas atribuições serão
exercidas pela SA ou TA.
§ 2° Os órgãos executivos das Ag'êndas serão os mesmos das Delegacias
Regíonais.

Geral;
IV -

o

Art. 99 E' Vedado o funcionamento
de Delegacias Regionais ou Agências
onde não haja, em confronto com as
demais, condições de necessidade e
viabilidade para a ínstalacão imediata de órgãos executivos
número e
volume de venda de refeicões e gêneros 'que justifiquem a existência de
órgãos dirigentes regionais e locais,
ou, caso sejam positivas tais condições, não tenha sido
planejada a
mencionada instalação imediata.

em

Capítulo Ir
Da Direção e Chefia

Art. 10. A direção ou chefia dos
órgãos do S. A. P .S. será exercida:
I - a direção-geral, por um Diretor-Geral, escolhido entre profissionais de notória competência' em assuntos de aümentacão e administração, nomeado em comissão, pelo Presidente da República, devendo tomar
posse perante o Ministro do 'I'raba-

Chefe de Gabinete, nomeado, em comissão, pelo Diretor-Geral;
III - a direção da Tesouraria-órgão Central, das Tesourarias, dos Departamentos, do Serviço de Engenharia, do Serviço de Transporte e dos
OU1'505 de Nutrição, respectivamente,
por um Tesoureiro e por Diretores,
nomeados, em comíssão, pelo Diretora direção das Delegacias Regionais e Agências, respectivamente,
por Delegados Regionais e Agentes
nomeados, em comissão, pelo DiretorGeral, sendo êstes últimos indicados,
em lista tríplíce, pelo Delegado Regional a que estiver subordinada a rcs-'
pcctiva Agência;
,
V - a chefia das Divisões e dos

demais Serviços, por Chefes, indicados pelos respectivos Diretores de Departamento e nomeados em comissão
pelo Diretor-Geral;
VI -:- a díreçâo da Procuradoria e
da Inspetoria,
respectivamente, por
um Procurador-Geral e um InspetorGeral, designados pelo Diretor-Geral;
VII - a. chefia das Seções, Setores,
Admínístracão de Edifícios, Almoxarifados, Almoxarifado Central, Depósitos, Arquivo, Arquivo Geral, Garagens: Oficinas, Oficina Gráfica, Torrefaeâo e Moagem, Panificação e Alfaiataria, por Chefes, designados pelas autoridades imediatamente superiores:
VIíI - a direcâo das Escol9.S Re2:ionais de Nutrição, por Diretores,
desiznados pelo Diretor-Geral;
IX - a chefia das Turmas, da Portaria e dos Armazéns Distribuidores,
nor Enca.rregados. designados pelos
'seus superiores hierárquícos imediatos;
X a chefia de Restô,urantes e
Supermercados, por Administradores,
designados pelo respectivo Delegado
Re~ional ou Agente;
XI - a chefia das Bibliotecas e
Discotecas, por Encarregados, designa-:
dos pelo respectivo Chefe da DRSOA

ou

A-TO; .

XII - a chefia dos Postos de Subsslstência e demais órgãos executivos,
por Encarregados, designados pelo
respectivo
Delegado
Reg'icnal
ou
Agente.
S 19 As funções a que se referem os
itens VI a XII serão exercidas em
caráter de função g'ratificada, P01"
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.servídores estáveis do S . A. P . S ., de
acórdo com o disposto no Decreto nú-mero 39.678, de 31-7-56, obedecida a
rezulamentaçãc do exercício das profissões.
~ 2<? O exercício dos cargos de que
trata o item V e dos de Agente, é prívatívo dos servidores do S.A.P.S., devendo ser os mesmos preenchidos em
.conrormidade com o disposto no artígo 8° do Decreto n'.' 39.678, de 31 de
Julho de 1956, respeitada a regula-msntação do exercício profissional.
~ 3Y OS cargos de Delegado Regional serão exercidos, de preferência,
por servidores estáveis do S. A .P . S .
Art. 11. O Diretor-Geral terá, em
.cornissâo, três Assistentes, bem como
.doís Adjuntos, ocupantes de função
gratificada.
'
Art. 12. O Diretor-Geral, o Pl'Ocurador-Geral e os Diretores
terão
um Secretário, por êles designado.
Art. 13. O Procurador-Geral, os
Diretores e os Delegados Hegionais
terão um Assistente e os Chefes de
Divisão. Chefes de Serviço e Agentes,
terão um Assessor, por' êles designado.
Art. 14. As funções de Assistente,
a que se refere o artigo antecedente.
bem assim as de Adjunto, Assessor e
S8cretário, terão o caráter de função
gratificada.
, Art . 15. As desígnações .para o
exercício das funções gratífícadas, a
que se refere o presente Capítulo, somente produzirão efeitos após a SU8_
publicacâo no Diário Oficial, Seção I
- Parte rI, verificado antes pela DPsnn e preenchimento dos requisitos

Iegais e rezulamentares.

'

TíTULO III
DA VINCULAÇÃO COM o JllrINrsTÉRIo no
l'll.!,BALHO. INDÚSTRIA E cor/ri:nc!o

Capitulo I
Do Contrõie Administrativo

Diretor-Geral
do
apresentar, anualmente. o seu plano de adminístração,
com a correspondente previsão orcamentáría, bem assim o relatório e balance relativos ao exercício encerrado
P. todos os elementos elucídatrvos necessárícs, Que serão encaminhados ao
Ministro do Trabalho, Indústria. e 'comércio. acompanhados dos rcsnectívos
pareceres da Delegação de dontrôle,
na fú:l':na do disposto no artigo 49 do
DecrC'~Q-Iei nO 7. 71.9, d,~ 9 de julho de
1945.
Art.

18.

O

S.A.P.S. deverá

EXECUTIVO
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Art. 17. oonipete ao Ministério do
Trabalho. Indústria e Comércio:
a)
coordenar as atividades do
S.A.P,S. com 9, ação administrativa
do Govêrno:
b) aprovar o plano de administração e o orçamento anual da autarcuía, inclusive o programa de aplicação das reservas;
c) aprovar o relatório e o balanço
anual da entidade;
d) decidir, em última instância todos os assuntos de natureza administrativa ou técnica 'relacionados com
a ínstítuição que dependerem de julaamento do lv!inistério, inclusive recursos dos atos da administração da
autarquia, ressalvada 2, competência
atribuida por lei a outros órgãos ou
autoridades;
.
e) revel' "ex officío", ou mediante
representação da Delegação de Contrôle ou do Ministério Público junto
à Justiça do Trabalho, os atos da D.dministração da autarquia, infringentes
das normas legais ou regulamentares,
ou promover esta revisão pelo órgão
competente;
t) conceder créditos adicionais e
autorizar transferências de dotações
orçamentárias, de acôrdo com o estabelecido no art. 23, letra q, do presente Regimento;
(J) apreciar o processo de prestação.
de contas da instituição acompanhado de parecer da Delegação de Contróle, encaminhando-o ao Tribunal de
Contas da União;
'h)
autorizar, previamente, a alienação de bens móveis ou imóveis, excetuados os gêneros adquiridos nara
revenda na forma prevista neste "Regímento:
-i) - fis~aHzar ~,entidade de modo
perma..nente, através da Delegação de
Ccntróle ou diretamente, se julgar
necessárío, mediante
designação de
"servidor ou órgão técnico do Ministério'
'
j) intervir TI;:), autarquia a fim de
das suas
im.pedir o desvirtuamento
f'inalídades específicas, coibir abusos,
corrigir ilTegr:~aridades ou estabelecer a ordem em sua administração;
Z) instaurar processo admíntstratípara apuração das responsabilidades do Diretor-Geral e dos membros
da Delegação de Contrôle por Trreaularídades praticadas no' exercício das
suas funções, bem assim para averiguação das responsabilidades de servidores da instituição, na hinótese de
seu dirigente deixar de adotar esta.
medida;

"0
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dar posse ao Diretor-Geral;
decretar a prisão administrativa
dos servidores da autarquia;
o) apreciar o relatório anual ~a Delegação de Oontrôle;
p) resoíver, em última instância, os
aasos omissos e as dúvidas suscitadas
na execução dos preceitos legais e regulamentares que regem a atividade
da autarquia,
'
m)
n)

CAPíTULO II
Da Delegação de Contrôle

Art. 18. Haverá, junto ao S. A.
1". S., uma Delegação de Contrôle
(DC), com a' finalidade de exercer,
sôbre a entidade, o contrôle econômico, financeiro e orçamentário.
.AJ:t. 19. A DC será constituida de
três membros, dois dos quais serão
representantes das instituições de previdência social, e o outro que será
o seu Presidente, representando .o Mínistérío do Trabalho, Indústria e Comércio, todos designados pelo Presidente da "República, juntamente com
0.<; seus suplentes.
(Art. 13 do Decreto-lei n,v 3.709, de 14 de outubro
de 1941, e art. lI) do Decreto-l1ei número 6.758, de 31 de julho de ,1944) .
§ 1.9 Os representantes dos Institutos e Caixa de Aposentadoria e Pensões serão indicados ao Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio pelos
respectí vos Presidentes, bem assim os
seus suplentes, mediante o sistema de
1'0 dízío , dentre os servidores estáveís
dessas instituições especialistas em 01'çamento, contabilidade ou administração.
~ 2.9 O Ministro do Trabalho, Indústria e comércio indicará o Presídente e o respectivo suplente dentre
servidores estáveis do mesmo Ministérío, especialistas em orçamento, contabílídade ou administração. '
Art. 20. Os membros da DC e seus
suplentes, quando convocados, tomarão posse no Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Art. 21. Os membros da Delegação
de Contrôle exercerão o seu mandato
llt')lo período de dois anos sem prejuízo de suas outras funções (art. 13,
parágrafo único, do Decreto-lei número 3.709, de 14 de outubro de 1941).
Art. 22. A Delegação de oontrõle
reunir-se-á, ordínàríamente, uma vez
por semana, e, extraordínàriamente,

sempre que fôr necessário, na sede do
S.A.P.S., devendo ser lavrada ata
consignando a presença dos memlj!o~
e os trabalhos realizados.
Art. 23. Compete à Delegação de
Contrôle:
.
a) emitir parecer sôbre a proposta
orçamentária e suas alterações, e o
plano de administração, organizados
pelo Diretor-Geral do Serviço de Alimentação da Previdência Socia.l, encaminhando-os ao Ministro do Trabalho, Indlj.stria e Comércio, até 31 de
outubro de cada· ano;
b) acompanhar e fiscalizar a execução do orçamento e de suas alterações, dar parecer sôbre o balanço anual e apreciar o relatório anual
de Diretor-Geral do S. A. P .S., enviando-os ao Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio;
c) examinar e relatar o processo da
prestação anual de contas, encaminhando-o ao Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio, até 31 de março
de cada ano, instruido com balanço
anual, devidamente inventariado, e
elementos complementares;
d) examinar e informar os balancetes mensais organizados pelo S. A.
P. S. para serem remetidos ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio;
e) fiscalizar, diretamente, a correta
aplicação da receita proveniente dos
Institutos e Caixa de Aposentadoria e
Pensões, na prestação de assistência
alimentar aos segurados destas instíturções:
f) autorizar os aumentos nos preços de venda de refeições, nos iér-'
mos do disposto no art. 69 da Lei
n 9 2.158, de 2 de janeiro de 1954:;
g) emitir parecer prévio nos Pl'Ocessos de' alienação de bens móveis
ou imóveis, exceto os gêneros alímentícíos adquiridos para revenda, bem
assim nos referentes à aquisição de
imóveis, submetendo-os ao Ministro
do Trabalho,. Indústria e Comércio,
para autorização;
h) rever os processos referidos no
item anterior, depois de concluída a
alienação, representando em caso de
verificar qualquer irregularidade;
i) autorizar, previamente, os contratos, acôrdos ou convênios que interessem à despesa ou à receita, de
valor superior ou igual a Cr$
.
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros)
e homologar os de valor inferior, tem
assim fiscalizar o cumprimento (.~e
suas cláusulas;
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j) rever tôdas as decisões reíazívas
a inversão de fundos, a fim de lhes
dar : ou negar homoiogação:
Z) solicitar ao Diretor-Geral
do
S. A. P .S . as informações e díligêncías necessárias ao desempenho de
suas atribuições, sem prejuízo da inspeção 'pessoal e direta, coletiva ou
mdívídual, de qualquer dos sarvíços
da autarquia, especialmente dos de
tesouraria, contabilidade e abastecimento, cabendo a percepção de diárias e de despesas correspondentes
ao deslocamento efetuado, quando o
órgão a ser inspecionado fôr situado
fora da sede;
m) examinar e levar ao conhecimento do Ministro do trabalho, In'dústria e Comércio, qualquer irregularidade ou anormalidade que vermcal' na administração do S. A. P . S. ,
desde que, dada ciência do fato &.0
seu Diretor-Geral, haja êste deixado
de tomar as providências necessárias,
dentro do prazo assinado;
n)
sugerir ao Diretor-Geral do
~. A. ~ . S. as medidas que julgar de
mteresse para a autarquia e representar ao Ministro do Trabalho Indústria e Comércio, sempre que' entenda necessário;
o) rever suas próprias decisões;
p) convocar, mediante resolução €
através do Diretor-Geral, a rím de
prestar esclarecimentos sôbre materia submetida a seu exame, os Diretores de Departamento, o Procurador-Geral, o Inspetor-Geral e o Tesoureiro-Geral;
q) aprovar a transrerêncía de octações orçamentárias entre sunconsígnações da mesma consignação e
verba, observ.Ladas as dotações globais
correspondentes, remetendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e ,Comércio, com o seu parecer, os pedidos de
créditos especiais ou suplementares e
de transferência entre suhconstgnações e consignações diversas, da mesma verba;
r) remeter, anualmente, ao Ministro do Trabalho, Indústria e oomércio um relatório circunstanciado dos
trabalhos realizados;
s) elaborar o seu Regimento Interno, submetendo-o à aprovação
do
Ministro do
Trabalho, Indústria e
Comércio.
Art. 24. O pronunciamento da LJe-,
legação' de Contrôle deverá verificarse dentro de 15 (quinze) dias, contados da data em que receber os documentos respectivos, ressalvados os
.casos de : maior urgência. ,
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Art. 25. Os membros da De peL'l:ebérão uma gratificação por sessao a
que comparecerem, até o limite de 1~'
(quinze) por mês, a ser fixada re.'o
Ministro do Trabalho,
Iridústrra e
Comércio, de acôrdo com as normas
vigentes no serviço público.
Art. 26. A D.C. terá um Secre~
tárío, servidor estável do S.A.P.S."
designado pelo seu Presidente.
Art. 27. Perderá o mandato o
membro que:
a) faltar a 3 (três) sessões consecutivas ou a 6 (seis)
ínterpolacas;
sem motivo justíficado;
b) exceder os prazos determtnauos
para a solução dos assuntos suometidos à sua apreciação,
sem razão'
justificada;
\
c) tornar-se incompatível com o'
exercício das funções, por improbidade ou prática de ato delituoso ou.
falta disciplinar;
d) deixar de tomar, por desídia ou
condescendência, as providências necessárias ao correto
funcíonamento·
da instituição ou da DC;
e) deixar de denunciar irregularidades que cheguem ao seu conhecimento, referentes à entidade ou à"
De;
~
f) incidir nos casos de destitutçâo
de função previstos em Ieí ,
"
Parágrafo único. A perda do mandato será proposta pelo Ministro do
Trabalho, Indústria e ComérCIO,
à
vista da comunicação do Presidente
da DC ou "ex-offício", mediante representação do Diretor-Geral
do
S .A, P . S. ou do Ministério
Público
junto à Justiça do Trabalho, sendo
precedida de inquérito administrativo
na hipótese das alíneas b e e dêste
artigo.
TíTULO IV
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Capítulo I

Disposições Genéricas
Art. 28. São órgãos colegiados do
S.A.P.S.:
a) centrais: a Comissão de Organização e ooordenação (COC) e a
Comissão Central de Compras (CCC);
b) regionais
ou locais, conforme
funcionem, respectivamente, junto a
uma Delegacia Regional ou a uma

.538

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Agência, as Comissões .de Compras
Art. 35. Os membros dos :Sl~aos
(CC) .
colegiados poderão interpor
recurso
Art. 29. Os membros e suplentes
ao Diretor-Geral, sem efeito suspendos órgãos colegiados serão designasivo, das decisões adotadas contra o
dos pelo Diretor-Geral, mediante inseu voto.
dicação, em lista tríplice, dos órgãos
Parágrafo único. Os membros {ia
que representarem ou a que estiverem
CCC e das CC -e!1caminhar~,:J
seus
subordinados, dentre os servidores
recursos, respectivamente, através do
-estáveis do S.A.P.S, de comprovaChefe da DS e das SS, ou Encarregado,
da capacidade técnica.
das TS, os quais os enviarão, com o
Parágrafo único. Apenas os mteseu parecer, no prazo de 3 dias, ao
.grantes da coe terão mandato fIXO,
Diretor do D Ab, Delegado Regionál
de dois anos, ao fim do qual haverá
ou Agente, pronunciando-seêstes em
sua recondução e renovação ')t:H'Í6'atóría, na proporção de 4 para :1, resIgual prazo e remetendo o recurso 30
Diretor-Geral, no prímeíro caso 0'1 .
.pectívamente, obedecido o disposto no
presente artigo.
ao Diretor do D Ab, nos demais' casos.
Art. 30. Os membros dos órgãos
colegiados elegerão seu presidente, e
Art. 36. Os componentes dos ór-o substituto dêste, em sua nrnneíra
gãos coligados serão solidà.~.i3"mente
responsáveis por quaisquer prejuízos
reunião anual, sendo de um ano o
decorrentes de delíberaçâo irr-egular,
tempo de exercício do encargo, vedada a reeleição.
da qual hajam participado dolos-i cu
culposamente. a menos que dela naParágrafo único. Cabe ao Pl'PS1jam recorrido, na forma do art. 35.
dente designar dentre os servidore.s
estáveis da autarquia. um Secn:;ta~'lo,
Art. 37. A COCo ou CCC, poderão
que dírígírá e coordenará as ativiconstituir-se em subcomissões. para
dades da Secretaria e dos servidores
o estudo e solução de assuntos deque prestarem serviços técnicos à
terminados ou problemas de ordem
Comissão.
prática, convocar servidores especiaArt. 31.
Cumpre
ao suplente,
lizados nara fins consultivos e soliquando convocado, substituír o memcitar o parecer de órgãos técnicos cu
bro em seus impedimentos, auséncie s
de especialistas.
ou afastamentos temporários, e exercer o encargo pelo tempo restante do
Capítulo II
mandato, no caso de vacância.
Da
Comissão
de
OrganizaGão e
Art. 32. Os. membros dos órgáos
Coordenação
colegiados e seus suplentes, ~luando
em exercício, perceberão uma gl'atlArt. 38. Funcionará junto rlo Dificaç~tO por sessão de que participaretor-Geral do S.A.P.S, em «arárer
rem, a ser fixada pelo Diretor-Geral,
permanente, uma Comissão de 01'ele acôrdo com as normas vigentes
t;;anização e Coordenação (coe), com
no serviço público.
a finalidade de estudar. planejar coArt. 33. Aplica-se aos membros «os
ordenar, orientar, controlar ou e::·;eórgãos colegiados o disposto no ar- -cutar as providências que, por detertigo 27 dês te Regimento e seu para- .minaçáo do Diretor-Geral, lhe forem
grafo único, sendo a perda do m.mencaminhadas para exame ou exedato declarada p810 Diretor-Geral do
cução, bem como sugerir quaisquer
S.A.P.S., à vista da comunicação co
medidas destinadas a assegurar
ao
Presidente da Comissão ou "ex-off'íS. A .P . S . uma organização econ.nrucio" .:
ca, administrativa e técnica G011diArt. 34. Os õrg§,os do S.A,? S.
zente com a SU2. finalidade.
são obrigados a atender às convo-'
Art. 39. A coe compor-se-á de 7
caçôes e requisições de pessoal
ou
(sete) membros, a saber:
material feitas pelos órgãos cclegiados assim como a fornecer a quall' - um especialista em problemas
quer de sem membros' 8,S informações
orçamentários e contábeis, represenque solicitem, e a franquear-Ines o
tante do DCa;
.
acesso às fontes documentárías.
II - um especialista em Ol',9,"<tniz8.Parágrafo único. As provídêncías a
cão administrativa e admimstração
que .se refere êste àrtigo de ...·er<io ser
de nessoal, representante do DA:
solicitadas sempre,
aos respectivos
IH· - um Procurador com conhedirig-entes.
cimentos especializados dê
Direito
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Administrativo, representante da. Prc.curadoría:
IV - um especialista em' nSSU:1~OS
econômicos, representante do D Ab.
V - um estatístico, represemcnte
do DDE;
VI ~ um engenheiro ou arquiteto,

representante do SE;'
,
VII - um médíco-nutrólogo, representante do DN;
Art. 40.

Compete à

coe:

proceder ao estudo da ergamzação ou reorganização estrutural e
runcíonal das unidades
integrantes
do S. A. P . S ., bem assim as condições,
normas e métodos de trabalho, su~e
.ríndo as medidas que julgar convenientes para maior simplificaçáo, eficiência e economia;
.b) promover medidas que se destinem a avaliar a eficiência dos órgãos
do S,A.P,S~e a produtfwidade de
.algumas categorias de servídores: .
c) analisar os reíatórtos das unidades componentes do S.A,P .S" investigando a-s' caUSM que comprometam
a sua eficiência;
à) opinar nos planos' e programas
-de trabalho submetidos pelo DiretorGeral à sua apreciação;
e) opinar nos casos de críacão, extíneão, fusão ou desrnembramento de
unidades adrn in ístratívas, técnicas ou
executivas;
j) examinar, Ci.'UM'l·d-o solicítada, as
normas, instruções e' recomendações
elaboradas pelos órgãos do S, A ,'fi. S. ;
g) opínae- nas propostas de a.terações nos quadros de pessoal;
h) emHi:r
parecer a raspeíto dos
projetos de organização de Regimento
Inte:'11O dos órgãos do S.A.P.S.;
i) .estudar e propor medidas de 1'2,cionalízação e simplificação das norrnas e métodos de trabalho, para
coordenação dos órgãos e atividades,
a)

de modo a evítar duplícidade ou

8D-

tagonismo de serviços e a.ti11gir maior
efíniência e economia:
j) estudar, em colaboração com a
DP, a' regulamentaçã-o das, carreiras,
cargos e funções:
k) elaborar, em colaboração cem os
órgãos do S.A.P.S., o plano de admi-

nistração anuai, su'anietendo-r, ao Direter-Geral até 31 de agõsto de cada
ano;
l) opinar a respeito da classificação
das Delegacias Regionais e Agências;
o) emitir parecer sôbre as propostas de adocão do regime de serviço
extraordínáirio;
p) examínar os serviços, verifícan-do a perfeita correspondência entre o
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número e a natureza dos servidores
em exercício, propondo a remoção dos'
excedentes ou o 'preenchímento dos

claros:

q) elaborar 'seu Regimento Interno,
que será baixado pelo Diretor-Geral
do S.A.P.S.
Art. 41. Haverá, junto ao DAb uma
Comissão Central de Compras (oCO).
que terá caráter permanente e comper-se-á de 3 (três)·· membros, sempre que possível escolhídos da forma
seguinte:
a)
b)

um M erce ologísta:

uma Nutricionista:

c) um espe-cialista em assuntos eco~
nômicos e de abastecímento de gêneros alimentícios.
Art. 42. Gcmpete à eco.
I - 'realizar as aquisições doe mercadorias, gêneros alimentícios ou material, solicitadas Iundamentadamente pelo órgão interessa-do e destinadas a abastecer os órgãos centrais e,
caso seja de conveniência, os órgãos
regio-nais e locais;
II - inspecionar, sempre que julgue necessários, diretamente ou por
meio dos servidores que designar, a
entrada de gêneros ou materiais e os
esto; UM <l.OS Almoxarifados' ou órgãos
executivos;
III - verificar, quando achar conveniente; se 0'5 preços constantes das
faturas de fornecimento correspondem aos: aceitos;
IV - requisitar os técnicos, ."'01'\'ideres estáveis sempre que possível, que
julgue necessártos ao cumprienento de
suas atribuíções;
V -::.- autorizar as baixas de gêneros
de valor igualou' superior a " ... ,'.
Cr$ 20_OOO,CO (vinte mil cruzeiros);
VI - elaborae seu H,egimento Interno, assim como o Regim.ento-padrw
das CC, a serem baixados pelo Dm~
ter-Geral.
Art. 43. Após a realização da concorrência ou coleta de pr-e-ços', a eco
remeterá o respectívo processo ao
Chefe da DS, que o submeterá, cem
o seu parecer conclusivo, ao Dí'1'8,tOl'
do D Ab, para fins de adjudi-cação ou

homologação,
Art. 44 _ Haverá, junto às SS e TS
das Delegacias Regionais e Agências,
uma Comissão de Compras (CC), de
caráter permanente, cesignada [leio
Díretor-Geral, mediante índí cação,

em li,3t..,l, tríplice, do respectivo Delegado RegIonal ou Agente, e composta,
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sempre que possível, dos
membros:
a) um M:ereoologist.a;
b)

seguintes

urna Nutrícíonísta:

um especialista em assuntos econômieos e de abastecimento de gêneros anmentícíos.
A-l't. 45. Após a realização da con<:JOl"J.-é11da OU coleta. {te preços, a CC
encamínhará o respectivo processo ao
Chefe da S8 ou Encarregado da TS,
que o submeterá. com o seu parecer
eonclusivc. ao Delegado Regional ou
A6~te, paro fins de adjudícaçã i ou
homologação.
'
Parázrafo único. Terminada a tramitação dos processos de que trata
êst o artigo, nos óraâos regíonals ou
íocaís, serão êles enviados à. D~~!!::)C
para fins de revisão, representando
esta ao Dir~ior-Gera.', ouvida a Procuradoria, no caso de encontrar c."ualquer irregularidade
Aa-t, 46. Compete 2.5 Comissões de
Compras:
I -- efeti ar as cocnpras de merca"d(\.i ias , g('ntl'os alímanticíos ou material, destinadas à' DE ou' Agência a
ql1e r.v~r~E'ncerem, n ..e diante pedido
fundamentado do 6r;ão Interessado.
obedeciôo II dis-posto na legislação em
vigor e de aeôrco 00.11 G estabelecido
C)

neste Regimento.'
TI - efetL.e.l. na

f) ..ma prevista no
item I. as compras d~t'''~lmina-das'nela
DS para o abaeteeímento de outros

órgãos do S.A.P.S.;'
.
TI! - remeter à DS/SC, no pri-

meiro dia útil de cada mês, uma cópia das atas de suas sessões do mês
antecedente;
,
IV - proceder, diretamente ou por
delegação, as verificações na documentação relativa às aquisições ou
contratos e às inspeções do recebimento e estoque de gêneros e materíaís, que julgar necessário;
V - requisitar os serviços de órgãos ou servidores, .necessáríos ao
cumprimento de suas atribuições;
VI - requisitar o parecer dos órgâos dirigentes da Delegacia ou Agência'
VII - autorizar as baixas de gêneros até a quantia de crs 20.000,00
(vinte mil cruzeiros) e, sendo superior o valor, remeter à OCC, com
seu parecer,os respectivos expedientes'
VIII - propor à coe modificações
no Regimento-padrão.

°

Art. 47. As CC locais ficarão sujeitas à direta: orientação e contrôle
da S8 da DR a que estiver subordinada a respectiva Agência.
§ I'? A revisão de que trata o parágrafo único do art. 45, quando o processo fôr oriundo de , uma Agência.
efetuar-se-á através" da SS a que se
refere o presente artigo, a qual enviará os autos à DS/SC com o seu
parecer.
§ 20 O Diretor do D Ab baixará ato
vedando às CC regionais e locais a
. aquisição dos gêneros e materiais.
comprados pela CGC. para o abastecimento dos respectivos órgãos.
TíTULO V
DA COJlJIPETÊNC!!I. DOS ÓRGÃOS

Capitulo I
Do Gabinete do Diretor-Geral

Art. 4S. O Gabinete do DiretorGeral (GDG) tem por finalidade assessorar o Diretor-Geral na coordenação das atividades administrativas
e no exame dos assuntos submetidos.
à sua decisão, bem assim executar os
serviços auxiliares de preparação do
expediente da direção-geral.
Art. 49 .. Ao GDG compete:
I - estudar os papéis que lhe fô-

rem encaminhados pelo Diretor-Ge-

ral e prepará-los para despacho;
II - coligir os dados necessários à.
elaboração do relatório anual do Diretor-Geral;
m - cuidar do expediente e da
correspondência da direção geral;
IV preparar os despachos do
Diretor-Geral com o Ministro do Trabalho, Indústria e oomércío:
V - cumprir e fazer cumprir osdespachos e determinações do DirctorGeral.
Art. 50. O GDG deverá manter em
arquivo uma via original dos contratos, convênios, ajustes e demais pactos firmados ou homologados pelo Diretor-Geral.
Capitulo II
DA PROCURADORIA

Art. 51.
bordinado
finalidade
dêle, dos

A Procuradoria, órgão suao Diretor-Geral, tem por
a defesa, em juizo ou fora
direitos e ínterêsses do

;I

r-
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de

S. A. P. S" e a orientação jurídica
sua administração.
Art. 52. A procuradqria compete:
A - Através da Seção de pareceres:
1-- opinar em processos que envolvam apreciação de matéria jurídica,
mediante solicitação do Diretor-Geral'
Ü - responder às consultas de natureza jurídica que lhe rõrem dirigidas, diretamente, pelos chefes dos ór-gãos regionais ou locais;
B - Através da Seção de oontratos:
I - redigir as minutas de contratos e quaisquer ajustes em que o
S,', A. P . S. sej a parte ou interveniente:
, II proferir parecer a respeito
de qualquer pacto a ser concertado
pelo S.A.P.S.;
IH redigir os editais e orientar as concorrências realizadas pelos
órgãos centrais, regionais e locais;
IV examinar os processos de
homologação e adjudicação de concorrência, emitindo parecer conclusivo.
C - Através da Seção de oontencioso:
I - fazer a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos e interesses
do S.A.P.S.;
II - promover a cobrança amigávelou judicial dos créditos do S.A.P,S.
.e das contribuições que lhe fôrem de~dM;

In -

-,

fazer os estudos jurídicos que
lhe forem encaminhados pelo Procurador-Geral, no ínterêsse da autarquia;
IV - redigir as informações a serem prestadas a autoridades judíciárias ou policiais;
V - prestar assistência jurídica e
judiciária aos servidores do S. A. P. S .,
nos casos em que o exigir o ínterêsse
da autarquia ou naqueles fixados em
regulamento interno;
VI - organizar e supervisionar o
cadastro dos bens imóveis sob o domínio ou posse do S.A.P.S.;
VII - orientar a Seção Administrativa na organização da biblioteca
e dos fichários de doutrina e jurisprudência.
Art. 5-3. Vencido qualquer crédito
da instituição sem que seja pago pelo
devedor, deverão órgão competente
dirígír-se imediatamente à Procuradoria, para os fins previstos no item
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II, alínea C, do art. 52, comunícando
o fato e oferecendo a: documentação
necessária, sob pena de responsabilidade.
Art. 54. Os pareceres, minutas e razões judiciais serão assinados pelo
Procurador que os houver elaborado
e subscritos pelo chefe da Seção competente e somente serão encaminhados com o visto do Procurador-Geral.
Parágrafo único. Quando o Chefe
de Seção ou o Procurador-Geral estiverem em desacôrdo com o parecei'
ou minuta, juntarão o seu pronunciamenta aos autos.
Art. 55. Os processos irão, de início,
ao procurador-Geral, que os encaminhará às Seções competentes, cujos
Chefes farão a sua distribuição alternativa, por sorteio.
Art. 56. Nos processos relativos à
aquisição ou alienação de bens móveis ou imóveis, excluídos os gêneros
alimentícios, locação de coisas, execução de obras ou quaisquer obrigações que envolvam responsabilidade
de valor igualou superior a Cr$ ....
5ü(},OOO,.aO (quinhentos mil cruzeiros),
é obrigatória a prévia audíêncía da
Procuradoria, que se pronunciará sôbre a legalidade da operação e de
seu processo, emitindo parecer rundamentado.
Art.' 57. EXceto quando autorizados,
por escrito pelo Diretor-Geral, me-diante proposta do Procurador-Ger al, os Procuradores do S. A. P .S '. não
poderão .desístír, transigir, firmar
compromisso, confessar, acordar, receber e dar quitação.
Art. 58. Sempre que julgarem conveniente a autorização a que se refere êste artigo, deverão os Procuradores solicitar ao Procurador-Geral
que, opinando a respeito, oficie ao Diretor-Geral, o qual decidirá conceder
ou não, a mencionada autorização expressa.
Art. 59. Nas causas em que fór
parte perante a Justiça dos Estados
e dos Territórios, oS. A. P .S, será
defendido, por Procurador de seu quadro, salvo quando no local não houver lotaçâo dêsse cargo e fór desaconselhável a deslocação de um para
êsse fim.
Capitulo TIl
Da Inspetoria
Art. 60.

A Inspetoria, órgão subordinado ao Diretor-Geral, tem por
finalidade inspecionar e controlar, de
modo permanente ou ocasional, quais-
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quer atividades. dos órgãos dirigentes
e executivos, regionais ou tocais.
Art. 61. A Inspetoria compete:
A ~ Atravês da Seçáo de Inspeção:
I - manter inspeção sísternátíca e
coordenada -sôbre as atividades dos
órgãos dirigentes regionais e locais,
c, quando necessário, estendê-la aos
órgãos executivos;
II - orientar os dirigentes dos órgãos regíonaís e locais, no cumprimenta das leis, regulamentos, normas
e ínstrucões de serviço;
III -" proceder, pelo menos trimestralmente, ou quando fôr julgado ne6 necessário, à tomada de contas dos
órgãos inspecionados e ao inventárío físico de seus Almoxarifados e órgãos executivos, remetendo uma .vía
do resultado à DS-SC, à. DRD-SAC
c à DEM-SCA;
IV - promover o levantamento geral e o registro dos bens dos órgãos
ínspectonados, propondo' as medidas
julgadas necessárias à sua regularização;
.
V designar Inspetores ou FIScais para verificar a procedência das
denúncias de irregularidades e reclamações que lhe forem encaminhadas
a respeito dos serviços dos restaurantes, postos de subsístêncía' e unidades congêneres;
\71 -'- comunicar qualquer írregulartdade porventura encontrada, sob pena de incorrer em responsabilidade
administrativa o agente da inspeção
e o chefe da I/SI, quando êste estiVEr ciente da irregularidade;
Vil - elaborar, em colaboração
com a Seção de coordenação, rnodelos dos relatórios e boletins a serem
preenchidos pelos fiscais dos órgãos
regionais ou locais e fichas de inspeção dos referidos órgãos;
VIII - inspecionar e fiscalizar os
serviços executados pelas Seções ou
Turmas de Fiscalização, comunicando ao Di:'etor-Geral' as irregularidades encontradas e oferecer sugestão
à se para o seu aperfeiçoamento;
IX - remeter a I/SC os resultados
das inspeções realizadas;
X. - solicitar a colaboração do DN
quando necessária à inspeção ou fiscalização.
B - Através da Seção de Coordenação:
I - orientar e controlar os trabalhos das Seções e Turmas de Fiscalização;
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II - examinar e coordenar as informações, boletins, mapas, relatórios
remetidos pelas Seções e Turmas de
Fiscalização regionais e locais;
lIr - registrar e controlar a movnnentaçâo dos estoques de gêneros
alimentícios e de material .permanente ou de consumo bem como a movimentação de fundos dos órgãos regionais e locais:
IV exammar o movimento de
cada órgão fiscalizado!', sugerindo as
medidas que couberem e comunicando as irregularidades porventura observadas;
V - rornecer aos inspetores, quando em serviço, informações e dados.
sõbre as atividades dos órgãos regíonais e locais;
VI opinar sôbre os relatórios
apresentados pelos órgâ os regionais e
locais, segundo as medidas que lhe
competirem;
VII manter estreita cooperação
com OS órgãos centrais, visando a
coordenação e a eficiência das suas
atividades;
VIII - realizar exames em livros
e documentos dos serviços do S.A,P.S.;
IX - cpínar, em processos submetidos a seu exame sôbre aplicação de
dotações orcamentárías. tomada de
contas e execução de contratos;
X - sugerir medidas de economia
e de melhoria dos padrões, quantitativos e qualitativos dos serviços inspecionados ou fiscalizados:
XI examinar as prestações de
contas dos órgãos regionais e .locais ;
Art. 62, O contrôíe das atividades'
dos órgãos dirigentes regionais e locais e, eventualmente, dos órgãos executivos, será, efetuado mediante inspeções periódicas e ocasionais, a cargo da Inspetoria.
Art. €3, A fiscalidação permanente,
abrangendo os órgãos executivos, será
realizada pelas Seções ou Turmas de
Fiscalização, tecnicamente subordinadas à Inspetoria.
Parágrafo único. As inspeções serão efetuadas pelos Inspetores e a fiscalização pelos Fiscais em exercício
nas respectivas Delegacias Regionais
ou Agências,
Art. 64. A cada inspeção ou fiscalização corresponderá um relatório.
conforme modêlo baixado pela Inspetoria, do qual deverão constar as irregularidades observadas, as providências sugeridas e as ocorrências que
devam ser consignadas.
_
§ 19 Os Inspetores e Fiscajs deverão
apresentar seus relatórios aos Chefes

/,
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correspondentes, enviando cópia dos
mesmos ou
teor de sua conclusão,
respectivamente, aos Delegados e
Agentes e aos dirigentes dos órgãos
executivos, para a devida ciência, salvo quando êstes estejam envolvidos
em irregularidade apontada.
§ 29 Os relatórios dos Fiscais deverão ser remetidos diretamente à I/BC
pelos Chefes ou Itncanegados das Seçôes ou Turmas dê FiscsJizaçáo, acompanhados das obaervaçõcs dêstes, e da
declaração da sua concordância ou não
com os mesmos.
.
Art. 65. SeE'?pl'e que necessário e
possível, a inspeção deverá ser feita
em colaboração cor.i os representantes dos órgãos de fiscalização, régionaís ou locais.
,
Art. C6. Os Inspetores ou Fiscais
têm direito a ingressar e perrnaneecr nos locais de trabalho, sujeitos à
sua rnspeçáo ou fiscalízação, obter
informacões orais ou por escrito. oxaminar livros ou documentos e receber cópias dos mesmos, bem. assim
assistir à realização de concorrências,
recebimento, aceitação, mensuraçâo e
pesagem de gêneros alimentícios ou
material.
Art. 67. Embora a fiscalizacâo não
se exerça sôbre os órg;ãos dír igentes,
êstes deverão fornecer informações e
prestar-lhes colaboração, sempre que
.solicizados.
.
Parág-rafo único. OS 'órgãos dirigentes das Delegacias Regionais e Agências estão sujeitos à inspeção, confor-me estabelece o art. 62.
Art. 68. Será considerada falta grave, para fins de ação disciplinar, a
ação tendente a impedir, dificultai,
ou retardar a fiscalização ou inspe-

°
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. Art. 69 _ Nos planos de inspeção, a
serem lcl"muiados pela Inspetoria, nào
será permitido manter os Inspetores
afastados da sede por prazo superior
a trinta (3'0) dias, salvo no caso de
necessidade imperiosa; justificada por
escrito pelo chefe da I/SI, e encaminhado 8, decisão do Diretor-Geral com
o parecer do Inspetor-Geral.

Capitulo IV
Da Tesouraria-Geral

Art. 7(). À Tesouraria-Geral, órgão
subordinado ao Diretor-Geral, com-

pete:

I - efetuar os recebimentos e pagamentos que lhe forem atribuídos;
II - emitir guias dos recebimentos
autorizados;
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111 - emitir, diàríamente, relaçãoresumo dos recebimentos;
IV depositar, diàriamente, em.
bancos oficiais, o produto da arrecadação;
.
V - examinar a legalidade e a exatídão dos recibos'
VI - emitir, 'díàriamente, rela-ção
dos nagamentos efetuados·
VII -- emitir, diàriamente. demonstrativos das próprias disponibilidades:
viII - prestar contas dos valores
sob sua guarda, sempre que tal fôr
so1icitado;
IX - visar os checues necessários

aos pagamentos:

X - visar as ordens bancárias necessárías à transferência de fundos:
XI controlar os saldos bancários das contas movimentadas pela administração central;
XII manter· registros especiais.
dos atos suspensivos ou impeditivos.
de pagamentos e um cadastro atualizado de procurações, assinaturas e firmas, com indicações distintas dos outcrgantes e dos outorgados.
capítulo V
Do Depa.rtamento de Administração

Art. 71 ~ O Departamento de Admi-·

nistração (DA), subordinado ao -Dire-·

toro-Geral, é o órgão central de administração geral, com a finalidade
de orientar, controlar e executar as.
atividades relativas a pessoal, comunicações e administração de edifícios,
prestar assistência médico-social aos
servidores do S . A. P .S., prover com.
material de expediente os órgãos do
S . A .P . S ., estudar os problemas de-o
correntes dessas .atividades.
Seção I
Da pivisão do Pessoal

Art. 72. A Divisão do pessoal (DP)
tem por finalidade a coordenação per-'
manente e sistemática de assuntos relativos aos servidores do S.A.P.S.,
bem assim a execução e contrôle das
medidas legais concernentes aos mesmos e a prestação de assistência médico-social.
Art. 73. A Divisão do Pessoal compete:
A --..: Através da Seção de Cadastro e ~1ovlinentação:
1 - Elaborar os expedientes relativos à nomeação, admissão, readmis-'
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do Decreto n~ 32.015, de 29 de 'dezemsão reversão aproveitamento, desigbro de 1952;
nação, posse,' exercício, rem.Dç~o, substituição exoneraçao, demissão, dís17 - manter atualizado o registro
~pensa, 'transferência,
.reinteg~a9~ol .de vagas;
readaptação, aposentadoria, requisiçao
18 - organizar, em cooperação com
aS. F., normas e modelos a serem
e permuta;
2 _ manter atualizado um cadasadotados para o cômputo da freqüên'
tro com pastas de assentamentos in-' cia"
-díviduais do pessoal, excluído o pes19 - receber da DP-SF os boletins
soal eventual, e o registro da sua frede freqüência para fins de anotação.
qüência;
B - Através da Seção de Direitos
3 - ' matricular, os servidores do
e Deveres:
S.A.P.S. e fornecer-lhes cartões de
identidade funcional;
1 - examinar os processos relati4 - controlar os quadros e tabelas
vos à ação disciplinar, opinando a res-de pessoal, tendo em vista o provipeito;
mento e vàcância, e propor as mo2 - emitir parecer sobre solicita·dificações que se tornem aconselháveis
çôes relativas a direitos, vantagens,
efetuar nos mesmos;
responsabilidades, deveres, reivindica- ,
ções, sugestões .ou denúncias, ressal5 - elaborar o plano de lotação dos
vada a competência das demais Se'órgãos centrais e de lotação global
ções da DP;
dos órgãos regionais e locais, bem co3 - coordenar os elementos que demo a correspondente previsão orçavam ser encaminhados à Procuradomentária, a fim de ser encaminhada,
ria, a fim' de servir de base às infor-até 19 de novembro de cada ano, à
mações a prestar ao Poder Judiciário
DO, sugerindo as modificações necesou às autoridades policiais;
sárias;
6 - providenciar a inscrição como
4 - estudar os processos relativos
segurado obrigatório da Previdência
à prestação de fiança e manter regisSocial, do pessoal lotado nos órgãos
tro, e arquivo das apólices de segurocentrais, e controlar idêntico provifidelidade do pessoal;
dências nos órgãos regionais;
5 - elaborar as instruções e pro7 - apostilar os títulos de nomeagramas dos concursos, provas de se-ção e portarias;
leção, de transferência e de treina8 - manter atualízado o ficháriomento, solicitando, quando necessário,
índice de todo o pessoal do S. A.P .S . ;
a colaboração dos órgãos. entidades
9 - manter em dia o registro das
ou pessoas competentes, ou a constideclarações de bens de pessoal, na
tuição de Bancas Examinadores, e
forma da legislação em vigor;
supervisionar a sua realização;
10 - examinar. para fins de aver6 - promover a realização de curbação, as certidões de tempo de servi-o sos de aperfeiçoamento, especialização
'ço fornecidas por outras instituições;
e treinamento para o pessoal da au11 - manter atualizado um fichátarquia, salvo aqueles da competência
Tio contendo o registro dos elemendos Cursos
Nutrição, com a colatos que são considerados para efeito
boração dos órgãos, entidades ou pesde promoção e melhoria;
soas que se fizer necessária;
12 - zelar para que os chefes de
7 - promover a readaptação fun'serviço remetam, nas épocas devidas,
cional dos servidores;
os boletins de freqüência e mereciC Através da Seção Financeira:
mento de seus subordinados;
13 - processar os expedientes re1 - organizar e manter em dia a
ferentes a promoção e melhoria de
ficha financeIra individual;
salário;
2 - controlar a freqüência, que lhe
14 - promover a publicação das 11sdeve ser remetida, nos prazos estabetas de antiguidade e merecimento, lecidos, pelos diversos órgãos;
bem assim anreciar os pedidos de re3 - preparar os boletins de novas
tificação que- forem apresentados;
inclusões e alterações, a serem consig15 - anotar em fichas próprias as
nados na fôlha de pagamento;
'Certidões de tempo de serviço, torne4 - proceder à averbação de consignações, exercendo contrôle sôbre as
cídas por outras instituições;
mesmas;
16 - promover a publicação da relação nominal do pessoal, por ordem
5 - elaborar relações dos descontos
de antíguídade, na forma do art. 45
obrigatórios e autorizados;
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Art. 75. Ao Serviço de Assistência
6 - expedir guias de crédito, relaMédico-Social compete:
tivas aos descontos, e nos casos de
transferências;
.
A - Através da Seção de Assistên7 - encaminhar, à DP-SCM, depois
cia Médica:
de anotadas, as alterações da fre1 - realizar exames de sanidade e
qüência, para os devidos registros;
capacidade física e mental do pessoal,
8 - elaborar os dados para as fôa saber:
lhas de pagamento, ·enviando-os
à
a) exames prévios, para efeito de
DEM-SM;
posse e exercício;
9 - expedir certidões de tempo de
b) exames ocasionais, para efeito de
serviço, extraídas com os elementos
.licenças e faltas .ao serviço por modas fichas financeiras;
tivo de doença;
10 - controlar as diárias concedic) exames periódicos, para efeitos
das ao pessoal;
de contrôle da saúde e prevenção de
11 - organizar as escalas de pagamoléstias comuns ou profissionais, inmente, publicando-as no Boletim do
toxicações ou deformações profissio"Serviço e afixando avisos nos Iocais
nais.
de trabalho;'
"
2 - prestar assistência médico-oi12 - fiscalizar a distríbuícão e aplirurgíca ambulatórta ao pessoal do
cação das verbas do pessoal;
S .A. P .S ., em articulação com o Ins13 - apurar à custeio do pessoal;
tituto de Aposentadoria e Pensões dos
14 - fornecer dados para" a pro-'
Comerciários (L A. P. C . ) ;
posta orçamentária do S.A.P.S. no
3 - efetuar visitas médicas domique tange ao pessoal;
ciliares, quando o doente estiver impossibilitado de Iocomover-se;
15 - elaborar uma" relação analítí4 - prestar SOCOlTOS médicos de UTea por credores, dos descontos efetuagêncía ao pessoal, quando vítima de
dos;
.
mal súbito ou acidente, nas depen-:
16 - empenhar despesas à conta
dências do S.A.P .S.;
dos créditos relativos a pessoal.
5 - acompanhar o tratamento hosD _. Através da Seção do Pessoal
pitalar do pessoal vitimado por aciEventual e Temporário:
dente de. trabalho;
.
6 - organizar as fichas médicas do
1 - organizar' o registro eentralipessoal.
"
zado do pessoal temporário e eventual;
B - Através da Seção de Assístência Odontológica: "
2 - controlar a movimentação do
pessoal temporário e eventual;
1 _ proceder ao exame periódico
na região buco-dentária;
3 .,. . . . emitir parecer sôbre quaisquer
aspectos dos direitos e deveres do
2 - assegurar o tratamento do pespessoal temporário e eventual;
soal, em seus ambulatórios, conforme
relação
de serviços a ser aprovada pe4 - elaborar os" expedientes relatilo Diretor do DA;
vos às relações de emprêgo do pessoal
3 - executar serviços de prótese,
temporário e eventual; :
mediante anuência do interessado e
" 5 - controlar a situação do pessoal
dentro de tabelas de preços aprovatemporário e eventual admitido pelos
das pelo Diretor do DA, períódícaórgãos regionais e locais propondo as
mente;
normas de trabalho a serem observa4 - atender com prioridade o pesdas pelas Seções ou Turmas de Admisoal, nos casos de urgência;
"
nistração ou de Expediente;
5 - organizar as fichas odontológicas do pessoal.
Seção II
C - Através da Seção de Assistência Social:
Do Serviço de Assistência lVIédicoSocial
1 '- instalar e orientar as "creo

o

o

Art. 74. O Serviço de Assistência
Médico-Social (SAMS) tem por objetivo realizar os exames de sanidade
e assegurar a melhoria das condições
SOCIals e a recuperação física e mental do pessoal do S.A.P.S ..

ches";

2 - fornecer medicamentos ao pessoal a preços de ·custo;
3 - controlar o servico de abreugrafia dos comensais dos Restaurantes do. S. A.P. S., do pessoal e de seus
familiares, promovendo o encaminha-
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menta dos doentes e reexame dos suspeitos;
4 - providenciar a remoção do pessoal ou familiares enfermos;
5 - proporcionar, em casos de comprovada necessidade, tratamento médico e odontológico de familiares do
pessoal, nos ambulatórios do S.A.P.S.;
6 - articular-se com maternidades,
para o encaminhamento de gestantes,
pertencentes ao pessoal ou quando forem seus dependentes;
7 - tomar as medidas que visem
prevenir acidentes no trabalho, organízando uma Comissão Interna de
Prevenção de Acíden tes (C.! .P . A . ) ;
8 - orientar o pessoal para a freqüência de cursos de. aperreíçoamento
e treinamento, rnantídos ou nao pelo
v,

S.A.P.S.

Art. 76. São considerados obrigatórios os exames de saúde de qualquer
natureza e a recusa a êles se submeter, por parte do pessoal, implicará
em falta disciplinar.
Art. 77. Os diagnósticos médicos, a
serem registrados em fichas, laudos ou
quaisquer outros documentos, deverão
ser escritos em código, ficando os servidores em exercício no SAMS obrigados a guardar sigilo profissional sóbre os mesmos.
Art. 78. Nos casos de licença por
prazo superior a quinze (15) dias, ou
de prorrogação que ultrapasse êsse limite, deverá ser constituída uma junta médica.
Art. 79. O SAMS deverá exercer
suas atividades em regime de plena
colaboraeão com os serviços médicos
competentes, das instituições de previdência.
Parágrafo único. Fica o S.A.'P.S.
autorizado a prestar assistência médico-cirúrgica e odontológica a seus
servidores, na forma 'do disposto no
artigo 19 do Decreto n Q 27.644, de 28
de dezembro de 1949, devendo o Diretor-Geral baixar a competente regulamentação no prazo de SO dias.
Seção UI
Do Serviço de Comunicações

Art. 80. O Serviço - de Comunicações tem por finalidade controlar a
movímentacâo de documentos e a publicação do' expediente em órgãos oficiais. articulando-se, para êsse fim
com as Seções e Turmas de Expediente e Administração.

Art. 31. Ao se compete:
A - Através da Turma de Recebimento e Expedição:
1 - receber, numerar, classificar,
autuar, registrar, distribuir e exoedír
documentos oficiais e demais papéís
relativos aos órgãos centrais, fornecendo comprovantes aos interessados;
2 - registrar o trânsito interno dos
processos pelos diversos órgãos centrais;
3 - verificar se a correspondência
está redigida em têrmos e, quando ~
natureza do papel o reclamar, se está
devidamente selado e preenche as demais exigências legais e regulamentares'
4 ~ proceder à apensação ou juntada de papéis;
5 - manter, em arquivo próprio, os
processos pendentes de solução, até
3~ dias.
B - Através da Seção de Informações:
'
1 - prestar informações sôbre a
movimentação dos processos em tramitação nos órgãos centrais, orientando os interessados quanto ao cumprimento de exigências e formalidades
legais e regulamentares;
2 - providenciar a publícacão do
expediente dos órgãos centrais no
Diário Oficial, ou Boletim de Serviço,
solicitando sua retificação, quando se
fizer necessário;
3 - expedir certidões, exceto as relativas a tempo de serviço;
4 - examinar os processos com despacho de arquivamento, provisório ou
definitivo, verificando se foram cumprídas as formalidades legais;
5 - manter registro relativo às atívídades de administração geral.
C - Através do Arquivo Geral:
1 - classificar e guardar em ordem,
os processos, avulsos, livros e demais
documentos mandados arquivar, restaurandc-cs, quando necessário;
2 - íavrar certidões de documentos arquívados ou providenciar a reprodução de cópias" quando autorizado;
3 - dar vista de pareceres e despachos em processos arquivados. mediante ordem por escrito da autoridade
competente;
4 - providenciar a remessa ao Arquivo Nacional de processos, livros e
mais documentos;
5 - providenciar .períõdicamente. e.
designação de comissões destinadas ao
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exame de documentos sem valor, a
serem incinerados, tirando mícrorotografia nos casos indicados.
Art. 82. Os documentos' que derem
entrada no SC terão sua, numeração
precedida da sigla S. A . P . S.,' mesmo
que sejam originários de órgãos regionais ou -locais.
Parágrafo único. Será adotada a
classificação por número, pelo nome
da pessoa ou entidade interessada e
por a-ssunto.

3 - 'manter em perfeito estado de
funcionamento as instalações elétricas, hidráulicas, telefônicas, de gás,
esgõto e contra o fogo, solicitando
providências a outros órgãos quando
necessário;
4: - ter em estoque o material necessário à manutenção' dos serviços
que Ule são afetos.
'

Seção IV

Art. 85. O Almoxarifado tem por
objetivo a guarda e distribuição do
material de expediente e de escritório a todos os órgãos do S.A.P.S.,
bem como o contrôle do seu consumo
e a previsão de sua necessidade.
Art. 86. Ao Almoxarifado compete:
A - Através da Turma de oontrõle:
.

Da Administração de Edificios

Art. 83. A Administração de Edificios tem por finalidade zelar pela segurança, conservação e limpeza nos
edifícios e dependências da autarquia
e seus bens móveis, bem assim manter
, os serviços de Portaria.
Art. 84. A Admínístracão de Edifícíos compete:
'
A - Através dá Portaria:
1 - manter à entrada dos edífícíos,
servidores incumbidos de atender ao
público, prestando-lhe informações'
sôbre a localização dos órgãos do S. A.
P. S. e sôbre os locais de trabalho dos
servidores;
.
2 - abrir efechar ' as portas dando entrada ao público nas horas regulamentares;
3 - exercer as atividades gerais relacionadas à AE;
4 - manter em funcionamento os
elevadores, quando fôr o caso.
.
_B - Através da Turma de VigilânCIa:

.1 -

exercer vigilância permanente,

. diurna e noturna, dos edifícios, me-

diante o estabelecimento do serviço de
. plantão;
2 - exercer contínua vigilância no
que se refere à entrada e saída' de
pessoas portadoras de volumes bem
assim quanto à proteção contra incêndios;
3 - tomar medidas de emergências,
nos casos de incêndio, acidente, furto,
roubo etc.;
4 - hastear a Bandeira Nacional.
C - Através da Turma de Manutenção:
1 - promover. ou fiscalizar a limpeza das dependências dos edifícios.
do mobiliário e dos equipamentos;
2 - remover o lixo das dependências d03 edifícios;

Seção V
Do Almoxarifado

controlar os estoques:
organizar o plano anual' de
fornecimento, submetendo-o, através
do DA, à CCC;
3 - controlar o consumo.
B - Através da Turma de Dístribuíção:
1-

2 -

1 2 -

ção.

armazenar o material;
providenciar a sua. distribuiCapítulo VI

Do Departamento de Ccntabibliâsuie

Art. 87. O Departamento de Contabilidade, órgão subordinado ao rx-:
reter-Geral, tem por fim efetuar. e
centralizar a contabilidade econômica,
financeira e patrimonial, orientar os
órgãos regionais e locais, elaborar a
proposta orçamentária e realizar o
contrôle da sua execução, bem assim
opinar. sôbre a oportunidade e valor
da concessão de suprimentos rotativos ou esnecíaís.
Seção I
Da Dioisão de Registros Contábeis

Art. 88. A Divisão de Registros
Contábeis tem por finalidade efetuar
os lançamentos da escrituração centralízada do S. A. P .S. , fazer os balanços anuais e balancetes mensais,
orientar e controlar os serviços de
contabilidade financeira e patrimonial
dos órgãos regionais e locais, e exercer o contrôle dos pagamentos.

.
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Art. 89. A Divisão de Registros
Contábeis compete:
'
A - Através da Seção de Análise
e Classificação;
1 - elaborar, no InICIO do exercício, ,o plano de contas, conforme as
exigências dos órgãos fiscalizadores,
quanto à demonstração da execução
orçamentária;
2 - propor quaisquer' alterações
que se façam necessárias, no plano
de contas, durante o exercício nnano

ceíro:

3 - classificar os lançamentos contábeis das operações realizadas conforme a codificação e a íntítulação
do plano de contas;
4 - verificar e analisar os relatórios das inspeções e tomadas de contas na parte financeira;
5 - controlar a movimentação de
fundos e as disponíbílidades dos órgãos regionais e, locais;
6 - manter 'o contrôle das disponibilidade do órgão central;
, 7 - levantar o balanço. efetuando
os lançamentos necessários.
vista do
último balancete apresentado pela
DRCjSL;
8 - realizar a análise e contrôle
das contas patrimoniais, de resultado
e de compensação;
9 - fazer a revisão dos balancetes
levantados pela DRCjSL;
10 - proceder à revisão e análise
dos balanços;
11 - orientar tecnicamente a apre-:
sentação dos trabalhos contábeis e
elaborar as demonstrações de ínterêsse da administração;
12 - orientar e, controlar a contabilidade dos órgãos regionais e lo-

a

o

Tesouraria-Geral

ralo

o

'

B - Através da Seção de Lançamentos:
1 - executar os lançamentos classificados pela Seção de Análise e
Classificação, por processo mecanizado ou não:
2 - escriturar as operações financeíras, mantendo-as rigorosamente
atualizadas;
,
, 3 - levantar os balancetes mensais,

analíticos e sintéticos.

'

Através da Seção 'de Revisão
de, Documentos: .
"
1 - examinar" previamente, os documentos e contas cujo pagamento a
O -

a

fins de aprovação ou impugnação, as
prestações de contas de órgãos ou
servidores detentores de suprimentos
básicos ou especiais emitindo a documentação necessária ao reembôlso
das despesas e declarando os motivos
das responsabilidades ou glosas veríficadas, quando fôr o caso;
3 - manter os registros analíbieos
necessários ao eontrôla dos pagaméntos que lhe compete autorizar;
4 - manter contrôle analítico da
prestação de contas de órgãos e servidores detentores de suprimentos hásícos ou especiais. com os detalhes
das responsabilidades ou glosas a regularizar, quando fôr o caso;
5 - manter o registro dos suprimentos concedidos a órgãos e servidores. controlando os prazos das respectivas prestações de contas e comunicando a sua transgressão;
6 - prestar informações nos processos a respeito de matéria de sua
alçada, e preparar as informações re~'
latívas ao processamento de comprovantes, reembôlso de despesas por suprimentos básicos e aprovação de
despesas pagas por suprimentos especiais.
D - Através do Arquivo: '
1 - arquivar os comprovantes dos
lançamentos efetuados;
2 - 'manter ordenados os comprovantes referentes às contas que transítarem pela Seção de Revisão de
Documentos;
3 conferir e arquivar todos' os
documentos contábeis. após os 1'e5pectívos lançamentos.

cais;

113 - organizar o processo de pres-·
tação anual de contas do Diretor-Ge-

seja autorizada

efetuar;
2 - examinar "a posteriori", para

Seção TI
Da Divisão de Orçamento

Art. 90.' A Divisão de .orcamento
tem por finalidade a coordenação e a.
fiscalização da previsão e execução
orç amen táría.
Art. /91. A Divisão de Orçamento
compete:
A - Através da Seção de Elaboração Orçamentária:
1 -, organizar os anteprojetos das
propostas orçamentárias de cada
exercício, reunindo, os elementos necessários, e apresentá-los na forma e
prazo estabelecidos;
2 informar aos órgãos interessados as dotações que lhes forem destinadas, bem como as modificações
posteriores;
o
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3 acompanhar a execução orçaseção I
mentária, através dos demonstrativos
Da
Divisão
de Subsistência
mensais fornecidos' pela Seção de
Contrôle OrçamentárIo,' a fim de
Art': 93. A, Divisão de Subsistênobter elementos para a previsão das
cia tem por finalidade estudar os
verbas de exercício seguinte;
problemas' do
abastecimento
do
4 ~ acompanhar a tramitação da
S.A .P-. S., prestar integral colaboraproposta orçamentáría prevenindo a
ção e assistência técnica à cce, reaSeção de eontrôle :Orçamentário r da
lizando, para êsse fim, as diligências,
eventualidade da não aprovação do
estudos
- e pesquisas que lhe sejam
orçamento para o exercício seguinte;
solicitados, controlar o abastecimen-·
5 - prestar assistência aos órgãos
do S.A.P.S., para perfeita. compre- , to, consumo e vendas dos órgãos executivos, e efetuar a estccagem e moensão e execução do, Orçamento.
vimentação de gêneros para o abastecimento.
B - Através da Secão de Contrôle
Orçamentário:
~
Art. 94. A Divisão de Subsistên1 - examinar as propostas de descia compete:
pesa, a fim de classificá-las, conforA - Através da Seção de Assistênme a instituição do orçamento;
cia Técnica:
2 - emitir a' documentação necessária à autorização da ,despesa;
1 - prestar assistência à cce, na
'~3 examinar a documentação rematéria de suas atribuições;
ferente às despesas, para aprová-la
2 - estudar e propor normas de reou impugná-la, 'conforme a' existência
quisição, especírícação, embalagem,
ou não de dotação de verba, indicanpadronização, classificação, codificado, quando fôr o caso, as medidas neção e recebimento de gêneros alimencessárias à sua regularização;
tirios e seus derivados; .
4 - manter registro analítico das
3 - determinar as condições e readotações aprovadas, das autorizações
lizar os exames técnicos que se torna-.
de' despesas emitidas e dos saldos das
rem necessários ao recebimento e
dotações disponíveis, rigorosamente
aceitação de gêneros alimentícios, em
atualizados;
colaboração com o DN;
5 - apresentar mensalmente, à vis4 ..:.... elaborar o
plano anuaj . de
ta dos, registros analíticos' da exeaquísiçào de .gêneros alimentícios e
cução orçamentária, demonstrativos
sua programação mensal em articulada utilização e disponibilidade das
ção com as unidades de subsistência
verbas, inclusive das de pessoal;
regionais e locais e os demais órgãos
da DS;
,
6 propor as suplementações de
5 apresentar relatórios mensais
verba necessárias;
da execução do plano a que se refere
7 - .expedír instruções e fiscalizar
a sua observância, no sentido de não, ' o item anterior; ,
6 - organizar o registro dos forneserem efetuadas despesas fora do
cedores de gêneros e materíal;
duodécimo das dotações orçamentá7 - estudar as áreas' de produção
rias respectivas;
de gêneros alimentícios do país, espe8 - informar mensalmente aos órcialmente as que, pela localização ou
gãos interessados os saldos de verba
por outros ratôres econômicos, ofereexistentes, ou sempre que as despesas
çam particular ínterêsse para o
que efetuarem atinjam aos limites
S.A.P.S.;_
das respectivas dotações.
8 - preceder a pesquisas, sôbre 'as
safras e o custo médio da produção
Capítulo VII
de gêneros alimentícios' e derivados,
Do Departamento de Ab'astecimento
nos principais centros produtores do
país;
,
Art. 92. O Departamento de Abas9 proceder ao levantamento do
tecimento, órgão subordinado ao Di- .custo e dos meios' de transporte dos
reter-Geral, tem por finalidade prescentros produtores para os órgãos
tar assistência técnica no que se reexecutivos;
fere à aquisição de gêneros alimentí10 - estudar e Investigar a oscilacios, e efetuar o seu beneficiamento;
ção dos preços e a tendência dos merrealizar a industrialização de mercacados interno e externo de gêneros
dorías de interêsse do S. A .P . S. , e
alimentícios e derivados;
promover o abastecimento dos órgãos
.Ll opinar, mediante solicitação
executivos.
da autoridade competente, nos ~ro-
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cessas relativos à aquisição de gêne-

Secão II

12 - comunicar à DS os resultados
de seus estudos e investigações;
13 - coligir, ordenar, registrar e
classificar qualquer informação econômica que interesse ao S.A.P .S.;
14 - organizar e manter atualizado
um cadastro regional e local dos principais produtos de gêneros alimentícios e derivados, notadamente das
cooperativas de produção;
15 - manter um serviço de informações sôbre a produção de gêneros
alimentícios e seu consumo pela população previdenciária;
.
16 - estudar o consumo dos restaurantes e as vendas dos postos de
subsistência. e outras unidades executivas, tendo em vista o planejamento de seu abastecimento:
17 - fornecer à CCC elementos que
possam orientá-la na aquisição de
gêneros alimentícios e na organização
do calendário anual de compras.
- B - Através da. Seção de Contrôle:
1 acompanhar a execução dos
contratos e ajustes de· fornecimento
de gêneros, para efeito do cumprimento de prazos de entrega, multas,
levantamento de cauções e demais
cláusulas e condições estabelecidas.
propondo a aplicação de penalidades
aos fornecedores faltosos;
2 - manter um contróle atualizado
do movimento do Almoxarifado-Central, registrando as entradas, saídas
e baixas de gêneros;
3 receber as requisições e autorizar o fornecimento -aos órgãos requisitantes;
,
4 encaminhar à CCC os pedidos
de gêneros que não possam ser atendidos pelo Almoxarifado-Central, ouvida, previamente. a Seção de Assistência Técnica;
5 - controlar as aquisições, consumo ou venda e estoque dos órgãos armazenadores e executivos, regionais e
locais;
6 organizar e fazer publicar.
mensalmente, no Boletim de Serviço,
a relação das aquisições efetuadas;
7 - examinar a conveniência, oportunidade e necessidade dos pedidos de
aquísícâo de mercadorias, gêneros alimentícios ou materiais, que lhes ro'rem encaminhados pelos órgãos centrais e, se fôr o caso, pelas CC regionais e locais:
_
·8 - controlar e orientar as CC regionais e locais;
9 - manter um contrôle geral dos
estoques.

Da Dioieão de Proàução

ros;

Art.

95:

A.

Divisá/? de Produção

tem por fmalIdade a mdustrialização

de produtos alimentares e derivados
bem assim outros artigos necessários
às atividades do S.A.P.S.
Art. 96.
A Divisão de Produção
compete:
A - Através da Alfafataría:
1 - confeccionar uniformes para
uso do pessoal do S .A.P. S.;
2 - confeccionar outros artefatos
de tecido para uso em serviço;
B - Através da Torrefação e Moagem:
.
1 torrar, moer, e acondicionar
café.
C - Através da Oficína. Gráfica:
1 imprimir as publicações do
S.A.P.S.; .
2 - imprimir os papéis de expedição e embalagem;
3 - encadernar os volumes usados
do S.A.P.S.;
4. _. executar trabalhos de gravação e composição, manual ou mecânica.
D - Através da Panificação:
1 -e-r- fabricar pães, biscoítose doces.
Seção liI
Do Almoxarifado Central
97. O Almoxarifado Central
tem por finalidade receber, aceitar,
armazenar e distribuir gêneros alimentícios e outras mercadorias de
consumo.
Art. 98. Ao Almoxarifado-Central
compete:
A - Através da Seção de Recebimento:
1 - receber, conferir e aceitar os
gêneros e mercadorias de consumo,
devidamente verificados por três servidores especializados, que justificarão a sua aceitação ou recusa, solicitando representantes indicados pelos
órgãos competentes, se houver necessidade de exames técnicos;
2 - encaminhar imediatamente as
mercadortas à Seção de Estoque;
3 - receber as requisições, devidamente visadas pele. Seção de Contrõle;
Art.
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dar baixa nas fichas de conenviando as requisições ao
AO/SE, para a devida entrega;
5 - propor a baixa de gêneros deteriorados, solicitada pelo AC/SE, com
",isto de três servidores, encaminhando o pedido ao Chefe da DS;
6 armazenar o material produsído pela Divisão de Produção.
B - Através da Seção de Estoque:
1 - guardar os gêneros alimentícios
e as mercadorias de consumo, devida. mente classificados e protegidos;
2 - fazer as entregas à vista de
requisições registradas e visadas pela
'Seção de Contrôle;
3 - manter registro do movimento
de entradas, saídas e baixas, .remetendo cópia à ns/sc:
4 - remeter à DS/SC uma via dos
documentos de entrada do material;
5 - cooperar com a DS/SO no le9'antamento mensal do inventário físíco, balanço e balancetes por esta efe-

verduras, tendo em Vista as necessidades do S, A. P. 5.;
2 - desenvolver a criação de animais destinados ao corte e produção
de leite.
B - Através do Setor de Indústrias
RUI'ais:
1 - promover a índustrialízaçâo de
produtos de origem vegetal ou ani-

4: -

trôle,

mal;

2 - efetuar o beneücíamemo, acondicionamento e transporte dos produtos:
3 - procurar manter a fabricação
de produtos alimentares dentro dos
planos do cardápio em vigor nos órgãos executivos que abastece.

Capítulo VIII
Do Deportamento de Nutrologia

Art. 102. O Departamento de Nutrología, órgão subordinado ao Díreter-Geral, tem por finalidade realizar estudos e pesquisas relativos a-

d

tua os;
6 - realizar, semanalmente. a verírícação do estoque, enviando cópia Q
DS/SC:
7 - efetuar. os inventários e 00,..
lanços que julgar necessários, além dos
periódicos;
8 - realizar, mensalmente, um balancete de verificação do estoque, enviando o resultado à DS/SC.
Art. 99. ODAb deverá enviar, semanalmente, ao DCo, uma via dos documentos de entrada. saída e baixa de
gêneros alimentícios e outras merca«orias de consumo.
Seção TV
Do Serviço Agropecuário
Art. 100. O Serviço Agropecuário
tem por finalidade superintender e
controlar as atividades de produção
agrícola e criação de animais, industrialização de produtos vegetais e animais. com o fim de abastecer as unidades executivas regionais e loc<:tis.
Parágrafo único. As Granjas e unidades de produção agropecuária situadas no Distrito Federal e arredores
serão diretamente administradas pelo

SAPo

Art. 101. Ao Serviço Agropecuário
compete: ,
A - Através do Setor de Gra.njas:
1 - promover Q exploração agrícola,
especialmente de frutas, legumes e

,

problemas de alimentação, orientar e
. inspecionar as atividades técnico- alimentares e promover medidas de plato
nejamen
dietético, aplicáveis à comunidade.
Seção I

Da Divisão de Orientação Alimentar

Art. 103. A Divisão de Orientação
Alimentar tem por finalidade planejar. orientar e controlar, sob o ponto de vista nutricional, a atividade
dos órgãos executivos do S. A. P. S.
e os restaurantes e refeitórios por
êle fiscalizados, e exercer ação edueacional junto a indivíduos, grupos. e
coletividades.
Art. 1{).4 • À Divisão de Orientação
Alimentar compete:
A - Através da Seção de Dietética e Dietoterapia:
1 - planejar e orientar 'ao alimentação de coletividades;
2 - cooperar nos estudos relativos
a problemas de alimentacâo, visando
corrigir as falhas e deficiências apresentadas nas dietas das populações;
3 - orientar tecnicamente a alimentação fornecida pelo S. A. P. S.,
nos seus restaurantes, em instituições
públicas e particulares e nos restaurantes fiscalizados;
4 - prestar assistência técnica às
ínstituíções públicas ou particulares
em matéria de alimentação, emitindo
parecer sôbre o assunto;
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5 - planejar e orientar ~" ~limen~
tação adequada de previdenciáríos enfennos, em regime de trabalho ou
inativos não só nos restaurantes do
S. A. P. S. como em outras instituições que. o solicitem;
6 - promover assistência edueacíonal, de natureza alimentar, junto aos
enfermos.
B - Através da Seção de Inspeção
e Educação Alimentar;
1 - proceder ao contrôle técnicoalimentar' dos restaurantes. cantinas,
refeitórios. postos de subsistência e
demais unidades de venda de gêneros
mantidos pelo S. A ~ P. S. e emitir
parecer sôbre as. condições de instaIacâo e funcionamento dos mesmos;
2 - Inspecionar, em caráter permanente, verificando o seu funcionamento do ponto de vista nutrológíco, os
restaurantes, postos de subsistência e
demais unidades de alímentaçáo e
venda de gêneros do S. A. P. S.,
examinando as refeições fornecidas ou
gêneros vendidos, bem como os restaurantes e refeitórios fiscalizados pela entidade. de acôrdo com a legislação em vigor;
3 - realizar, por intermédio de médicos nutrólogos, nutricionistas e vísítadoras de alimentação, ou outros
técnicos especializados, atividade educacional sístemátíca, junto às famílias
de previdenciários com o objetivo de
orientá-las sôbre os princípios de uma
alimentação racional, econômica e nutritiva, formando uma mentalidade
familiarizada com as questões pertinentes à alimentação;
4 efetuar visitas domiciliares
às famílias de previdenciários, ministrando-lhes ensinamentos práticos,
de ordem técnico-econômica, em ma-:
téría nutricional;
.
fi - elaborar material adequado para servir de base à divulgação de assuntos de interêsse da alimentação
popular., a ser fornecida à DD/SR;
6 - organizar e manter mostruários abrangendo alimentos e produtos
alimentícios, aspectos relativos à Patologia da Nutrição e peças anatômicas de animais e vegetais;
7 - manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais e estrangeiras.
C - Através da. Seção de ooordenação Nutricional:
1 - coordenar Os trabalhos das
Nutricionistas,' transmitindo-lhes as
instruções emanadas da DOA e os re-

sultados das inspeções realizadas pela
DOA-SIEA;
2 - efetuar experiências culinárias
e conquínárias com .alímentos:
3 ~ prestar assistência nutricional
a entidades públicas e particulares;
4 - efetuar, quando solicitada, os
cálculos dos planejamentos alimentares e das dietas, organizados pela
DOA/SDD.

Art. 1~}5. A Chefia d'a, Seção de
Coordenação Nutricional é privativa
de Nutricionista.
seçáo TI

Da

Di~Jisão

de tnoestiçacôee

NutroZógicas

Art. 1005 . A Di visão ele Inves tígações Nutrológicas tem por finalidade
efetuar pesquisas e estudos de natureza biológtea e anatomc-patológíca,
em animais de laboratório. e de natureza bioquímica, para complernentaçâo dos estudos sôbre doenças metabólicas, análises da composição química dos alimentos, exames e pesquisas bromatológicas, estudo da matéria-prima alímentar: e produtos ali-'
mentícíos sob o ponto de vísta da
tecnologia - alimentar, e realízar inquéritos nutricionais, em todo o pais,
abrangendo os aspectos sócio-econômico e fisiopatclógico dos grupos inquiridos.
Art. 107. À Divisão de Investigações Nutrológrcas compete:
A - Através da Seção de Pesquisas Nutrológicas:
1 - promover a criação de animais
de laboratório:
.
2 - realizar pesquisas e estudos relativos à fisiologia da nutrição e às
doenças da nutrição;
3 - proceder a estudos e pesquisas.
anátomo-patológícas, relacionadas às
pesquisas- biológicas;
4 - realizar estudos sõbre o valor
biológico dos alimentos, particularmente daqueles obtidos econômicamente, no país;
5 - realizar estudos e pesquisas 00bre os metabolitos -no organismo humano e animal, assim como sua dosagem:
6 - efetuar a coleta de material e
as análises que se tornarem necessárias às suas atividades e aos inquéritos nutricionais;
7 - realizar pesquisas sôbre o estado de nutrição das coletividades em
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geral, abrangendo os aspectos sócioeconômico e fisíopatológíco dos grupos inquiridos;
8 - estudar, através de inquéritos,
os hábitos alimentares das coletividades trabalhadoras;
9 - coletar, apurar e analisar os
dados sôbre os inquéritos que realizar, solicitando, se necessário a coopeT3IÇão da DDE/DEM:
B - Através da Seção de Tecnologia Alimentar:
1 ' - Realizar estudos .sôbre a obtenção da matéria prima alimentar
e produtos derivados, assim como sua
conservação, envase e armazenamento, especialmente aplicados ao meio
brasileiro ' e, considerando o aspecto
econômico 'do problema;
2 - Efetuar estudos sõbre enríouecir-iento alimentar;
3 - Proceder ao exame de sanidade e estado sanitário dos alimentos;
4 - Realizar estudos sôbre -a padronízacão e classífícacão dos alimentos
utilizados ou 'vendidos pelo
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dos preceitos· da nutrição correta, de
forma a atingir diretamente as classes trabalhadoras.
Art. 110. À Divisão de Divulgação
compete:
A - Através da secão de Redação:
1 - ' Promover a educacão alimentar das coletividades prevídencíánas,
de modo a sugerir a cria-cão de hábitos alimentares racionais: com base
nos elementos fornecidos pela DOA-'
SIEA, utilizando, de preferência, os
'Veículos de propaganda oficial, ou 1ue
ofereçam divulgação gratuita ou mais
econômica. e os ue ação mais eficiente junto à massa trabalhadora;
2 - Divulgar conhecimentos sôbre
questões nutricionais, fornecendo material para difusão nos serviços de
rádio, discotecas e bibliotecas do
S.A.P.S.;

3 - Executar os serviços de redação necessários ao cumprimento dos
fins do Departamento;
4 - Informar e esclarecer 2, comuS.A.P.S.;
5 - Elaborar as tabelas regionais nidade a respeito da organização, desenvolvimento, objetivos e serviços
de alimen tos brasileiros,' tendo em
prestados pela instituição, utilizando,
vista seu valor nutricional.
de preferência, os veículos citados no
c - Através da Secão -de Análise item 1;
5 - Publicar obras de caráter técde Alimentos:"
nico, científico e de difusão popular,
1 Proceder à análise da com- relativas a conhecimentos alimentaposi-ção química dos alimentos:
. res, de acôrdo com os planos e pro2 - Realizar os exames de laboragramas editoriais que
organízàr,
tório necessários à verificação da sa-. anualmente, em colaboração com o
nidade e estado sanitário dos alimen- DN;
tos.
fi - Editar veículos impressos e or. ganizar programas nas emissoras ofiCapítulo ,IX
ciais, destinados .a realizar propaganda alimentar;
Do Departamento de Divulgação e
7 - Executar as tarefas de revisão
Estatística
tipog-ráfica e .pagtnação que lhe comArt. l()8. O Departamento de Di- petirem.
vulgação e Estatística, órgão suborB - Através da Secâo de Reladinado ao Diretor-Geral, tem por fições Públicas: .
nalidade ..promover ampla difusão,
1 - Planejar, oríent.,r ou executar
principalmente junto à coletividade
os contactos dos órgãos da entidade
trabalhadora, dos príncípios e- norcom o público:
mas de alimentação racional, levan2 - Planejar e orientar, nos estar, ana.Iism·, e divulgar a estatística
tados e territórios, assim como eteda ínstítuíção, e efetuar as apurações
mecanizadas necessárias a qualquer tuar, no Distrito Federal. as inscrições das pessoas com direito à assisde seus órgãos.
tência da instituição;
3 - Promover a dístríbuicão ou
Seção I
venda das publicações editadas pela.
Divisão;
Da Divisão de Divulgação
,4 - Acompanhar o noticiário refeArt. 109. A 'Divisão de Divulgação rente à autarquia, dando conheci. tem por fim realizar a publicidade mento do meS!110 à Direção Geral,
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através do Chefe da DD e Diretor
do DDE, quando necessário, e preparar ~,S respostas e esclarecimentos cabíveis, coligindo os dados precisos;
5 - Recolher e responder às r€~
elamações e sugestões do público, relativas aos serviços da autarquia, dan0.0 ciência das mesmas ao órgão interessado, quando fôr o caso;
6 - Estimular, com os meios a seu
alcance, a elevação do nível cultural
dos assistidos pela ínstítuíoâo
'fi-'
fiando maior rendimento nos trabalhos de educação alimentar," através
da. realização de concursos culturais,
e de outros trabalhos educativos;
7 ~ Executar as tarefas técnicas
referentes ao funcionamento dos ser-'
viços de rádio, à fotografia e à filmagem;
8 - Organizar e admínístrar as Bibliotecas, Discotecas e servíços de rádio;

ExECUTIVO

como realizar as coletas de elementos
e os inquéritos estatísticos solicitados
pelo Chefe da DEIyi ou da DEM/SA;
2 - fornecer os dados, devidamente
codificados, à DEM/SM, para apuração, .?U apurá-los manualmente, quando for o caso;
3 manter um arquivo completo
dos elementos numéricos que apurar e
tabular, relativos às atividades do
S .A. P . S. ou com estas relacionadas;
4: - tabular os elementos apurados
e encaminhá-los à Seção de Análise:
5 - comunicar ao chefe da Divisã~
as omissões ou atrasos na remessa dos
dados, para que êste tome as devidas
providências, jun~o ao Diretor do DA;
6 - remeter diretamente, mediante
recibo, os .pedidos de dados constantes
dos questionários elaborados pela Seção de Análise.
B -

Através da Seção de Análise:

1 - elaborar os modelos de mapas
9 - Providencial' a exibição de file questionários para a coleta de da- .
mes educativos para os previdenciá- , dos, de acôrdo com o plano anual de
rios;
trabalho organizado pelo Chefe da
10 - Promover, através dos órgãos
Divisão, bem como os planos dos insob sua, admintstracão, a elevação do
quéritos estatísticos que julgar necesnível cultural dos assistídos pela ensários ou lhe forem solicitados, e entidade, objetivando resultados
mais
caminhá-los à DEM/SOA;
eficazes da propaganda
alimentar
2 - organizar a estatístíca das atirealizada junto aos mesmos,
>
vidades do S. A .P, S. ou daquelas com
ela relacionadas;
C - Através- da Seção de Dese3 - estudar todos os elementos esnho:
tatísticos que receber, encaminhando
1 - Executar os gráficos, desenhos
suas conclusões aos órgãos interessae ílustracões, necessários ao desemdos;
penha das atividades do DDE, ou
4 - manter um fichário de ccntrôle
atendendo a pedido de outros órgãos
estatístico de consumo e do movimento
da entidade.
de entrada e saída de mercadorias,
devidamen te discriminado;
Seção II
5 - manter um arquivo de todos 00
dados estatísticos de que dispuser;
Da Divisão de Estatística e
{) - atender a quaisquer pedidos de
Mecanização
estatísticas ou gráficos, através do
Chefe da Divisão, ou diretamente,
Art. 111. A Divisão de Estatistica
Quando a solicitação partir de órgão
e Mecanização (DEM) tem por tínado S.A.P.S. e tiver caráter urgente;
lidade realizar a coleta e apuração
7 - enviar ao Chefe da Divisão,
de dados, elaborar a sua apresentação
até o dia 15 (quinze) de cada mês,
sob forma estatística e fazer fi sua.
uma síntese do movimento geral do
análise, bem como efetuar os trabaS .A. P. S., correspondente ao mês anlhos de apuração. contrôle e registro
terior, a fim de ser encaminhada ao
mecanizados, para todos os órgãos do
Diretor-Geral, e até o dia 30 <trinta)
S.A.P.S.
de janeiro o relatório estatístico
Art. 112. A Divisão de Est2.tfstica
anual;
e Mecanização compete:
8 - apresentar à Direção-Geral ou
aos dirigentes dos órgãos interessados,
A - Através da Secão de Coleta
em forma de sugestões objetivas, os
e Apuração: ~
resultados das análíses que proceder;
9 - organizar uma publicação triI - .coletar dados estatísticos de
mestral das estatísticas do S. A .P . S. ,
todos os órgãos do S.A.P.S., bem
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entregando-a à Oficina Gráfica do
DPd até o dia 15 (quinze) do mês
subseqüentes ao respectivo trimestre;
10 - solicitar, através do chefe da
Divisão, a publicação dos dados cuja
divulgação julgar conveniente, no Boletim do, S.A.P .8., ou em separado
quando a sua inclusão na publicação
mencionada no item 9 importar na
. perda de sua atualidade;
11 - dar parecer a respeito de matéria que exija o conhecimento de Estatístíca ou, em particular, da estatística das atividades' do 8 -. A. P .S. ;
12 - opinar a respeito da criação
ou extinção de órgãos do S. A. P .S .• na
parte que diga respeito à análise estatística;
13 - elaborar estatística atualizada,
discriminativa e comparativa, dos índices do custo de alimentação, do rendimento do trabalho, dos preços de
compra e venda de gêneros e material,
dos custos (de produção, dos serviços
e das refeições fornecidas), da movimentação de mercadorias e do movimento de venda de gêneros e refeições.
C -
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Através da Seção de Mecanização:

1 :- preparar as rólhas de pagamento de acôrdo com os dados fornecidos pela DP;
2 - elaborar as relações analíticas
dos descontos efetuados em fôlha de
pagamento;
3 - elaborar as relações dos, créditos consignatários;
4 - levantar os dados sõbre pessoal
e preparar o cadastro mecanográfíco
em cartões eletróides;
5 - executar os trabalhos mecanográficos, de apuração numérica e tabulação, dos órgãos centrais' e da
DRDF;
6 - executar os trabalhos deapuração, contrôle e registro mecanizados dos órgãos centrais, regionais ou
locais, que lhe forem enviados inclusive, quando fôr o caso, os referentes
à contabilidade e contrôle de estoque;
7 - realizar a apuração mecanizada
dos elementos estatísticos que lhe forem encaminhados pela DEM/SCA.
Art. 113. A omissão ou retardamento na remessa de dados à DEM
constituem infração disciplinar, pela.
qual será responsabilizado; em qualquer caso, o dirigente do órgão faltoso,
punível com a repreensão dos respon-

sáveís e, em caso de reincidência, com
a suspensão do servidor que lhes der
causa e a destituição do seu chefe.
Capítulo X
Do Serviço de Engenharia

Art. 114. O Serviço de Engenharia
(SE), órgão diretamente subordinado
ao Diretor-Geral, tem por finalidade
construir, ou fiscalizar a construção,
remodelar, adaptar e conservar os
imóveis do S. A .P .S. ou ocupados por
seus órgãos, elaborar os respectivos
projetos, especificações e orçamentos,
estudar e sugerir, em colaboração com
os órgãos competentes, padrões e normas para a edificação de prédios do
8 .A. P .S ., . executar ou fiscalizar a.
instalação, recuperação e manutenção
e conservação de máquinas, equipamentos, instalações e móveis e fiscalizar, juntamente com o DN, o cumprímento das normas relativas à construção de refeitórios e restaurantes
por ernprêsas particulares, examinando os respectivos projetos.
Art. 115. Ao Serviço de Eng.enharia
compete:
A -

Através da Secão de Planejamento:
-

planejar as obras do S.A.P.S.;
projetar as instalações hidráulicas e elétricas dos projetos arquitetônicos;
3 - elaborar todos os desenhos de
detalhes que se tornarem necessáríos
à perfeita execução das obras e instalações;
4 - efetuar o cálculo das estruturas
dos projetos e respectivo orçamento;
5 - arquivar os originais dos desenhos, especificações e orçamentos;
6 - examinar e opinar a respeito
dos projetos de restaurantes e refeitórios, submetidos ao S.A'.P.S.' por
emprêsas particulares em decorrência
da legislação em vigor;
7 - consultar, sempre que necessário, as outras seções do SE, para 3organização perfeita dos projetos e
especificações.
1 -

2, -

B -

Através da Seção de Obras'

dirigir as obras executadas por
administração direta e fiscalizar as
executadas por empreitada;
2 executar as obras de acôrdo
com os proj etos e especificações aprovados, obedecida-s as dotações das re8- '
pectivas verbas;
,
1 -
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3 - propor as modificações de pro7 -- participar qualquer VICIO da
jetos ou de especificações que se torinstalação ou ipfraçã,b de disposições
narem necessárias e comunicá-las,
de contrato, por parte do empreiteiro,
para conveniente alteração no projeto
propondo aplicação de penalidades ou
rescisão de contrato, conforme o caso;
original;
4 propor, em tempo oportuno,
8 - certificar a prestação de sercom a devida justificação, ao Diretor
viços para o processamento de pagado SE, o refôrço das verbas destinamentos aos interessados;
das a obras, quando necessário; 9· - participar a conclusão das ins5 - solicitar a aquisição de lllate~' talações a seu cargo e sob 'a sua fiscalização direta;
,
rial que julgar necessário;
6 - proceder às tomadas de preços
10 verificar o funcionamento,
para os contratos' de mão-de-obra;
condições de confecção e outros deta7 participar qualquer vício de
lhes das instalações, antes do recebiconstrução ou' infração de disposições
mento das mesmas, exigindo do conde contrato,' por parte de empreiteiro, "tratante, empreiteiro ou fornecedor,
propondo aplicação de penalidade ou
conforme o caso, que proceda por sua
rescisão do pacto, conforme o caso;
conta, a tôdas as experiências neces8 - certificar a prestação de sersárias àquela verificação;
viços, para o processamento de paga11 - manter um serviço permamentos aos interessados;
.
nente de conservação e reparo de má9 organizar e manter em dia o
quinas, aparelhos e utensílios perten~·
cadastro com as plantas e dados a
centes ao S.A.P.S.;
respeito dos imóveis do S. A. P .S. ;
12 -- reparar os danos nas instalato - manter atualizado o registro ções
hidráulicas e elétricas e na rêde
das despesas com as obras a seu cargo,
de esgotos dos imóveis vinculados ao
dando conhecimento em tempo opor.s.A.P.S.;
"
tuno, das alterações ocorridas. para
13 -- executar quaisquer consertos,
ef eito orçarrientárío;
por intermédio de suas oficinas;
11 - . promover vistorias periódicas
14 - reparar os danos ocorridos nas
nos prédios utilizados pelo S.A.P.S.
instalações especializadas, ou alertar,
e - Através da Seção de tnsuüa-, nesse sentido, as Turmas de manulação e Manutenção:
tenção dos órgãos;
15 - manter uma equipe de plan1 -- dirigir, efetuar ou vistoriar as
tão, constituída - dos profissionais julobras relativas a instalações ou repagados necessários;
ros especializados ou quaisquer ou16 - manter o pessoal necessário
tras, tais como instalações frigoríficas,
para vistoriar permanentemente os
elétricas, de água quente, de água
restaurantes e outros órgãos executigelada e demais pertinentes às suas
vos, controlando o funcionamento e a
atribuíções, nos imóveis utilizados
conservação das suas instalações, mopelo S.A.P.S.;
tores e máquinas;
2 - Fiscalizar as obras constantes
17 -- realizar" vistorias periódicas
do item anterior, quando realizadas
das instalações, máquinas, motores' e
por empreitada. "
,
equipamentos, bem como promover a
3 - propor ao Diretor do SE as mosua lubrificação e limpeza permanendificações nos' projetos ou especificates.
ções, que se tornarem necessárias e
comunícá-Ias, para conveniente alteD - Airaoés do Almoxarifado:
ração dos projetos originais;
1 - receber, aceitar, conferir, exa4 manter atualizado o registro
minar ou fazer examinar e guardar
das despesas com as instalações a seu
o material novo ou recuperado; ;
cargo, dando conhecimento, em tempo
oportuno, das alterações ocorridas,"
2 - distribuir o material mediante
requisição;
para efeito orçamentário;
3 - manter o registro do material
5 - executar as instalações e repaarmazenado e balancear os estoques,
ros com os projetos e especificações
de acôrdo com as normas de serviço.
aprovados, obedecidas as respectivas
dotações orçamentárias;
E --..:. Através do Depósito:
6 -- proceder às tomadas de preços
necessáríos aos contratos de mão-de1 receber," conferir, guardar e
obra, para execução das instalações a
catalogar o material em desuso e reseu cargo;
cuperável;
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5 - proceder, mensalmente, a um
, 2 - promover a recuperação do material;
, levantamento, do .estoque e balanço
do material' sob a sua guarda.
3 - providenciar a baixa do material julgado imprestável;
.
C Através do Depósito:
4 - propor a venda do material a
que se refere o item anterior.
1 - receber, conferir, guardar e
catalogar. o material em desuso e reF' - Atmvés das Oficinas:
cuperável;
1 - realizar os trabalhos de fabri2 promover a recuperação do
cação de sua alçada;,'
,
material;
2 - efetuar- os reparos e serviços
3 - providenciar a baixa do made conservação de sua especialidade.
terial julgado imprestável;
4 - propor a venda do material a
Capitulo XI
que se refere o item anterior.
Do Serviço de Transporte
D - Através da Garagem:
Art. 116. O Serviço de Transporte
1 - zelar pela guarda dos veículos
tem por finalidade o. transporte de
do S.A.P.S.;
mercadorias do S.A.P.S. e do seu
2 - executar os serviços de lubripessoal, em objeto do serviço ,e manficação, abastecimento e lavagem de
ter em perfeito estado de funcionaviaturas;
mento, lubrificação e lrmneza as vía3 - fiscalizar o movimento ·d.iário
turas do S.A.P.S,
.
de veiculas;
Art. 117. Ao Serviço de Transporte
4 - controlar o' estoque e o consucompete:
mo de combustíveis e lubrificantes,
elaborando os respectivos mapas;
A - Através da Seção de, Conser5 - atender às requisições de transvação e ~anutenção:
porte na forma das instruções que
1 - prestar assistência mecânica às . forem baixadas;
viaturas e seus equipamentos';
6 - controlar a distribuição e uso
2 executar os serviços de monde viaturas, de acôrdo com as normas
tagem de carroçarias e equipamenregulamentares;
tos"
7 - proceder à manutenção primá3' - executar pinturas de veículos e
máquinas;
,
ria, zelando pela, conservação, limpeza e guarda das viaturas.
4 - executar as reparações em gera], nos veículos peças ou acessórios;
E' - Através das Oficinas:
5 - manter em ordem as' fichas do
1 - realizar o fabrico de carroçahistórico das viaturas contendo a disrias, peças e acessórios de' sua especriminação . dos "reparos e trabalhos
cialidade;
de manutenção;
2 - executar os consertos que lhe
6 regular, controlar e executar
a manutenção e conservação periódi- incumbirem,
cas de veículos e equipamentos; .
Art. 118. Quando fôr antíeconômtca a execução, direta dos serviços que
7 - promover a
recuperação de
acessórios, removendo-os' para o Allhes incumbem, na jurisdição das DR
moxarifado.
e A deverão o SE e o ST fazer o
, seu planejamento, orçá-los, orientar
B - Através do Almoxarifado:
os trabalhos e, realizar' o seu contrôle.
1 - receber, conferir, examinar ou
fazer examinar, guardar e distribuir
Capítulo XII
o material adquirido;
·2 manter atualizado um ficháDos Cursos de Nutrição
rio de estoque do material depositado;
Art. 119. Os Cursos de Nutrição
3 - atender' às requisições de pe(CN) têm por finalidade .organizar,
ças e acessórios;
,
manter e controlar cursos para a for4 - elaborar um mapa semanal,
mação de nutrólogos, nutricionistas,
específícatívo do material fornecido e
visitadoras de alimentação, profissioem estoque;
nais de copa e cozinha, além de ou-
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tros de natureza científica, técnica ou
popular que sejam julgados necessários e convenientes, a juizo do DiretorGeral, por proposta do Diretor dos
Cursos.
Art. 12'0. Os CN eompor-se-ão de
uma sede central situada no Distrito
Federal, e de escolas regionais.
Parágrafo único. ,A sede central
será dirigida. diretamente, pelo Diretor dos CN, e as Escolas Regionais
por Diretores, subordinados ao Diretor dos CN. Cada curso em funcíonamento terá um coordenador.
Art. 121. Caberá ao Diretor-G2ral
aprovar através de proposta dos CN,
o regime escolar, o limite de matriculas e as condicões de admissão, ao
concessão de bôlsas de estudo. a programação e currículo dos cursos.
Art. 122: Poderão funcionar, nas
instalações dos CN, que lhes deverá
proporcionar os meios naeessários, os
cursos de treinamento e aperfeiçoamento organizados pela coe, estabelecídos horários compatíveis.
Art. 123. Aos CN compete:
1 realizar cursos de formação
de nutrólogos, nutricionistas, visitaderas de alimentação, profissionais de
copa e cozinha, além de outros do interêsse econômico ou social condizentes com a finalidade do S.A.P.s.;
P. S.;
2 promover, através do DDE,
ampla divulgação das finalidades dos
cursos;
3 - articular-se com instituições
interessadas, públicas ou particulares,
para a formação de profissionais de
mútuo ínterêsse:
4 - colaborar com as entidades sínclicais, de empregados e empregadores,
do comércio hoteleiro, para a forma. çâo de profissionais;
5 - elaborar planos de concessão
de bôlsas de estudo, atendendo, sempre, ::l:0 critério nacional;
($ promover. em colaboração com
o DDE, reuniões de técnicos em problemas de alimentação, exposícões, e
outras formas de divulgação;
7 - promover, de modo permanente, o funcionamento de cursos práticos de aperfeiçoamento, de treinamento e de especialização do pessoal
dos órgãos executivos de alimentação.

OAPíTULO

X!I'I

Das seções e Turmas Administrativas
Art. 124. As Seções ou Turmas Administrativas compete:
1 - executar os trabalhos de expediente do órgão que -integrarem,
íncrusíve os trabalhos mecanográticos:
'
2 - articular-se com os órgãos de
admínístraçâo, cujas normas e métodos de trabalho devem obedecer;
3 - controlar a movimentação interna dos processos, papéis e correspondência, nos órgãos em que estão
integrados:
4 - executar ou controlar as providências legais relativas a pessoal,
material, orçamento, comunicações e
conservação das sedes;
zelar pelo exato cumprimento
das, leis e atos regulamentares, bem
assim as determinações emanadas das
autoridades superiores'
() - organizar a cóletânea de publicações oficiais que se relacionem
com o órgão a que pertencem, e o
S.A.P.S. em geral;
7 - providenciar a remessa de informações e o preenchimento de .boletíns e mapas solicitados por outros
órgãos, e remeter nos prazos fixados
,
os dados destinados à DEM;
8 - colígtr elementos para o relatório do óreão,
Art. 125. A Seção Admínistrattva
da procuradoria, além das atribuições
constantes do artigo antecedente, compete:
a) administrar a Biblioteca da procuradoria:
b) guardar, classificar e organizar
fichário dos trabalhos elaborados pela
~rocuradoria;
C) manter um fichário de jurisprudência, legislação e atos regulamenta-:
res·
e6 ter em ordem as coleções dos
órgãos de divulgaç§.o dos atos oficíaís:
e) arquivar a documentação relativa aos bens ímóveís do patrimônio do S.A.·P.S.
Art. 126. As 'I'urrnas Administrativas da DPd e do SAP, além das atríbuíções genéricas, fixadas no artigo
124, caberá:
1 - controlar a produção, a armazenagem e a distribuição;
2 - manter o contrõle dos custos
de nrndur ão, remetendr os resultados
à DEM/SOA e à DS/SAT,
õ

-
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2 -- despachar com o Ministro do
Trabalho, Indústria e oomércío e deDas Delegacias Regionais e. Agências
mais autoridades superiores;
3 - avocar, quando julgar necessáArt. 127. As Delegacias Regi?nl;l-is
a decisão de assuntos da compee Agências, no terrrtóric de su~ ~urIS ~ rio
tência de autoridades que lhe são di.díçâo, têm por rmaüdade a~mmIstr~
retamente subordinadas;
os órgãos executivos regionais e Iocaís,
4 - despachar com os dirigentes
respectivamente.
.
dos órgãos centrais;
.
Parágrafo único. As D.R. admi5 - expedir atos regulamentares e
nistrarão as Agências que lhes forem
normativos;
.
subordinadas.
'
6 - submeter, anualmente, ao Ministro do Trabalho, Indústria e CoArt. 128.
Compete às Delegacias
mércio, o plano de administração,
Regionais e Agências:
acompanhado da respectiva proposta
A - Através de seus órgãos diriorçamentária, assim como, o relatógentes:
rio do exercício encerrado;
1 - orientar, dirigir e controlar as
7 - enviar ao Ministro do Trabaunidades executavas, tomando as prolho Indústria e Comércio, para os
vidências necessárias ao seu bom funefeitos do disposto no artigo 77, item
cionamento;
II da oonstítutção Federal, através da
2 - cumprir e fazer cumprir as no~
De, na forma prevista no art. 23, alímas legais, regulamentares e reginea c, a prestação anual de contas;
mentais, relativas aos seus. serviços;
8 ~ propor ao Ministro do Traba3 -- representar a autarquIa peranlho Industria e Comércio a alteração
te as entidades públicas ou privadas,
dos' quadros e tabelas de pessoal;
sediadas na sua jurisdição, quando
a) ao DN os Restaurantes, Cantilhes fôr delegada tal competência pelo. nas, R:efeitórios, DR/SOA e A/TO,
Diretor-Geral;
parte relativa às atribuições do De4 - realizar o abastecimento e dispartamento;
tribuição de gêneros, necessários. ao
b) ao DDE -- as Bibliotecas, Discumprimento das tarefas dos órgãos
cotecas, DR/SOA e A/TO, na parte
executivos.
correspondente às atribuições do De2 -- Através de seus órgãos executipartamento;
vos·
.
c) ao SAP - as Granjas e unida. 1'-- fornecer refeições e gêneros alides de produção agropecuária:
mentícios;
.
dj à I ~ as DR/SF e A/TF.
2 -- prestar assistência educattva,
9 - superintender a gestão dos necultural e recreativa, visando o apergócios e as operações do S. ~. ~. S. ~e
feiçoamento dos conhecimentos e conacôrdo com o plano de administraçâo
dições nutricionais.
aprovado;
Art. 129. As DR e A terão autono10 - autorizar a execução do orrr ia administrativa, dentro dos limiçamento;
tes e de acôrdo com as condícões es11 - autorizar e adjudicar as CO~
tabelecidas neste Regimento e" na recorrências públicas para a execuçao
gulamentação interna da autarquia,
de obras ou alienação de bens;
ressalvadas as atribuições de supervi12 - assinar ou homologar os consão orientação e contrõle, técnico ou . tratos
de qualquer natureza, de Que
adrrünistrativo, dos órgãos centrais.
resultem receitas ou despesas;
Parágrafo único. Apesar de se en13 - assinar, com o Tesoureiro-Gecontrarem sob a' subordínação admiral os cheques ou ordens sôbre depônistrativa das Da ou A, são tecnicasi~s bancários, passar recibos de vamente subordinados:
lores e títulos e dar quitação, quando
o cheque, ordem, recibo ou quitação.
TíTULO VI
fôr . de importância superior a Cr$
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros);
DAs ATRIBUIÇÕES DE DffiEÇÃO E CHE}'IA
14 - suprimir Turmas e órgãos
CAPíTULO I
executivos;
15 - fixar a lotaçâo dos órgãos
Da Direção Geral
centrais, regionais e locais;
16 - nomear. admitir, exonerar,
Ao Diretor-Geral comArt. 130.
demitir, dispensar, readmitir, reíntepete:
grar, promover. conced~r melh~na de
1 - supervisionar, dirigir, orientar,
salário. aposentar e baixar, enfI:rp. t?coordenar e controlar as atividades do
dos os atos de provimento, vacancia,
S.A.P.S.;
CAPíTULO XIV

na
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admissão ou dispensa, referentes ~o
pessoal do S. A. P . S . ;
,
17 ...:.... dar posse aos dirigentes d~
órgãos que lhe são diretamente subordinados;
18 rr: elogiar e impor penas díscíplínares;
19 - autorizar ou conceder remoção e transferência;
20 - conceder férias e licenças aos
dirigentes e servidores que lhe são
ímediatamente subordinados;
21 - homologar concursos e provas
de habilitação e de transferência de
cargo ou função;
, 22 - assinar, juntamente com o Diretor dos CN, os diplomas e certificados de conclusão de cursos;
23 - decidir os recursos referentes
a multas ou suspensão de fornecedores que não hajam cumprido cláusulas contratuais ou obrigações assumidas, ou declará-los inidôneos';
24 - determinar a instauração de
processo administrativo e solicitar ao
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio a prisão administrativa de servidor, nos casos previstos na lei;
25 - fixar vantagens, -indenizações
e arbitrar honorários, na forma da
legislação vigente;
26 - arbitrar a gratificação de representação;
27 ~ fixar as vantagens porventura
devidas a servidor designado para serviço ou estudo no estrangeiro, na
forma e "quantum" expressamente
autorizado pelo Presidente da República;
28 antecipar ou prorrogar o período .normal de trabalho;
29 decidir as solicitações, pedidos de reconsideração e recursos' que
lhe forem dirigidos;
30 - conceder bôlsas de estudo:
31 - prestar :i DC e .ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comér.elo' as informações que solicitarem;
32 - representar o S~ A. P. S., em
Juízo ou fora dêle;
33 - assinar acôrdos e convemos
com entidades públicas e privadas . e,
.especialmente, para Os fins previstos
nos artigos 36 e 37 do Decreto-lei número 3.709, de 14 de outubro de 1941;
34 - julgar os inquéritos administrativos e suas revisões;
.
,35 tomar as providências necessárías para assegurar a perfeita consecução dos fins do S. A. P. S., su:gerindo aos podêres competentes as
que não estiverem em sua alçada.
Art. 131: Ao. Diretor-Geral
facultado
fazer delegações de. competên.é

da,' de modo expresso e específico e
por tempo determinado, ao Chefe do
Gabinete, aos dirigentes - dos órgãos.
que lhe são diretamente subordí- nados, e dos órgãos regionais e locais
- bem' assim a outros servidores d~
S. A. P. S:, quando .necessário ou
conveniente.
Art. 132. O Diretor-Geral poderá.
assistir às reuniões da Delegação de
oontrôle e tomar parte nos deb'ates' a
título elucidativo, sem direito a voto.
Ctupitulo II
Da Chefia do Gabinete do DiretorGeral

Art. 133. Ao Chefe do Gabinete
compete:
1 - despachar com o Diretor-Geral
, e, de ordem desta autoridade, com os
dirigentes dos órgãos centrais, quando
se tratar de assunto de rotina e' haja
recebido expressa delegação de competência;
2 - atuar junto aos órgãos do
S. A. P. S., de modo a assegurar a
sua cooperação com a Delegação de
Contrôle e com o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;
3 - fiscalizar as atividades dos órgãos centrais, regionais e locais, verificando a observância das disposições
legais, .regulamentares, regimentais e
das determinações do Diretor-Geral;
4 - promover a instrução dos processos que lhe ferem encaminhados
pelo Diretor-Geral;
5 - providenciar a coleta, análise e
registro dos elementos
fornecidos
pelos órgãos do S. A. P. S., que se
tornem 'necessários
elaboração do
relatório anual;
6 orientar as atividades dos Assistentes e Adjuntos do' GDG;
7 - superintender' os seviços administrativos e de expediente do GDG.
à

Capítulo !lI
Dos Diretores - Procurador-Geral
Inspetor-Geral e Tesoureiro dos
órgãos Centrais

Art. 134. Aos Diretores, ao Procurador-Geral, Inspetor-Geral e Tesoureiro dos órgãos Centrais, compete:
1 - despachar pessoalmente com o
Diretor-Geral ou na hipótese prevista
no n 9 1 do artigo antecedente, com o
Chefe do Gabinete; ,
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2 -..,. expedir instruções e normas de
serviço para boa execução dos trabalhos que lhe 820 afetos;
3 - propor a concessão de vantagens aos Sl3US servidores;
,
4 - antecipar ou prorrogar o neríodo normal de- trabalho, em casos de

urgência, feita posteriormente a de-

vida justificação;
5 indicar ao Diretor-Geral os
Chefes de Divisão e Serviço a êles
subordinados, bem como os substitutos
eventuais dêstes:
6 '- elogiar e aplicar as penas de
repreensão e suspensão até trinta dias
aos servidores com exercício no órgão
propondo ao Diretor-Geral a aplicação de penalidade que exceder de sua

alçada;

7 - determinar ou autorizar a execução do serviço externo, fazendo a
devida comunicação ao DA;
8 - organizar e alterar a escala de
ferias dos Chefes de Divisão, de Ser-

víco e demais servidores diretamente
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que lhes são imediatamente subordinados;
20 - solicitar autorizacão de despesas e requisitar pagarnentos;
21 - solicitar a distribuição de créditos globais;
22 - solicitar ao D Ab as providências para a aquisição doa mercadorias,
inclusive máquinas e equipamentos,
bem assim, para a obtenção de serviços, necessários às atividades do
órgão.
-Art. 13,5. Ao Diretor do DCa incumbe, ainda:
1 determinar o pagamento de
despesas orçamentárras e inversões devidamente autorizadas, até
.
Cr$ 200. OOO.'ÜO (duzentos mil cruzeiros) .
2 :...- assinar, com o Tesoureiro-Geral, os cheques ou ordens sôbre depósitos bancários, passar recibos de valores e títulos e dar quitação, quando o cheque, ordem, recibo ou quitação fôr de importância até
, .
ors 200.000,00 (duzentos mil cruzei-

subordinados;
,
9 - distribuir e redistribuir o pessoal em exercício no órgão;
ros) ;
10 distribuir pelas unidades inte3 _ assinar, com o Diretor-Geral,
grantes do órgão dirigido, os assuntos - a proposta orçamentária e os elea estudar;
mentos da prestação de contas;
11 - determinar a mstauração de
4 - opinar, na matéria de compesindicância;
tência do Departamento, nos proces12 - decidir as solicitações, recursos que interessem à economia e fisos e pedidos de reconsideração que
nanças do S.A.P .S.;
lhes forem dirigidos;
5 determinar os balances nos
13 - propor ao Diretor-Geral quaiscofres da Tesouraria-Geral e Tesoura-'
quer medidas consideradas necessárias
rias;
ao aperfeiçoamento dos serviços ou à
6 assinar as guias do recolhiplena consecução das finalidades do
mento de depósitos e cauções.
S.A.P.S.;
Art. 13r6, Ao Diretor do SE com14 - propor, conforme as necessipete, ainda:
dades do serviço, turnos de trabalho
1 determinar a elaboração de
com horário especial, encaminhando o
projetos, orçamentos e especificações:
pedido ao DA;
2 - fiscalizar a execução de pro15- apresentar, anualmente, ao
jetos;
Diretor-Geral., relatório sôbre as ati3 autorizar os reparos em edividades do respectivo órgão;
fícios, abrigos. aparelhamentos, máquinas e equipamentos do S.A,P.S.
, 16 _ aprovar a definição de deve'.res e responsabilidades para os serviArt. 13'7. Ao Diretor do ST comdores em exercício nas unidades com:'
pete, ainda:
ponentes, elaborada pelos Chefes de
1 distribuir os servicos das viaDivisão, Serviço e demais órgãos direturas'
~
tamente subordinados;
2
....:..
autorizar
as viagens de viatu17 - estabelecer normas e métodos
ras para fora da sede.
de trabalho, a fim de que seja assegurada a devida orientação, coordeArt. 138.
Ao Procurador-Geral
nação e contrôle dos órgãos congêcompete, ainda:
neres, regionais e locais;
18 - zelar para que os órgãos sob
1 _ determinar a defesa do S,A.P.S.
sua direção forneçam pontualmente,
perante qualquer juízo ou tribunal, nas
os elementos necessários às atividades
causas em que a instituição figurar
de outros;
,
como autora, ré, assistente, opoente
19 - aprovar os planos e programas
ou litisconsorte, ou tõr, por qualquer
de. trabalho, -elaborados pelos Chefes
forma, interessada;
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2 - intervir em qualquer fase dos
processos judiciais ou administrativos
em que o S.A.P.S. seja interessado,
juntamente com o advogado constítuido ou substituindo-o conforme req~Grer nos autos;
3 - emitir pareceres e responder a
consultas quando solicitado pelo Diretor-Geral;
4 _ distribuir os processos para fins
de parecer, prestação de ínformação
ou redacão de minutas de contratos
ou ajustes;
5 - aprovar ou não os pareceres
emitidos, bem assim os demais trabalhos elaborados, conferindo orientação
uniforme aos pronunciamentos- finais
da procuradoria;
6 - orientar e fiscalizar os serviços,
da Procuradoria, determinando
regime de serviço e horário de tra-

10 -

submeter

à aprovação do

Di-

reter a definição dos deveres e res-

ponsabílídades dos servidores, de acor-

do com o cargo ocupado ou fun~ão e
tendo em vista a ocupação exercida

normal e excepcipnalmente.
Art. 140. Ao Chefe da DP compete ainda:
1 - examinar os pedidos de concessão de licença aos servidores do
S.A.P.S.;
2 - assinar, com o Diretor do DA,
as fôlhas de pagamento;
"
3 - conceder o salário-família ao
pessoal dos órgãos centrais e homologar o concedido ao dos órgãos regionais e locais;
4 - dar posse aos servidores dos
órgãos centrais;
5 - deferir as concessões d-a nõjo
balho;
e gala;
7 - opinar a respeito da ma téría
6 - assinar os ·cartões de identidade
jurídica contida em projetos de atos
dos servidores do S" A "P .S . ;
normativos e instruções gerais, a se'1 - apostilar portarias.
rem baixados pelo Diretor-Geral.
Art. 141. Aos Chefes de Seção, Setor, Almoxarifado, Depósito, AdminisCapítulo TV
tração de Edifícios, Garagem, Oficinas, aos Dir-etores de Escola, aos AdDos Chefes - Encarregados - Direministradores e aos
Encarregados,
tores de Escola e Aaaninistrtuiores
compete:
.Art , 13·9. Aos Chefes de Divisão,
1 - distribuir, orientar e controlar
Serviço, Adminístraçáo de Edifícios e
a execução dos trabalhos da alçada
do Almoxarifado Geral compete, aindas unidades sob sua chefia, proponda:
do à autoridade imediatamente supe1 - despachar pessoalmente com o .rtor as medidas convenientes ao seu
desenvolvimento;
Diretor do respectivo Departamento;
2 - . opinar sôbre os assuntos da
2 - expedir determinações de sercompetência das unidades que chefiem,
viço para a correta execução dos trae que devam ser decididos por autobalhos do órgão;
.
ridade superior;
.
3 - elogiar e aplicar as penas de
3 - propor o elogio ou punição de
repr-eensão e de suspensão, até quinze
seus subordinados. podendo aplicar,
dias, aos servidores com exercício no
quando cabivel, a pena de repreensão,
órgão, propondo ao Diretor do Deapós advertência oral desatendida ou
partamento ou Serviço e aplicação da
em caso de reincidência; ,
penalidade que exceder de sua alçarís.:
4 - solicitar autorizaçâo para a
4 - expedir os boletins de merecimento;
,
execução de serviço externo;
fi - organizar e alterar a escala de
5 - apresentar, anualmente, relatóférias do pessoal subordinado;
rio das atividades do órgão, bem assim
6 _ distribuir pelas Seções ou órum plano e programa de trabalho para
gãos correspondentes o pessoal e os
o exercício subseqüente;
assuntos a estudar;
ti - zelar pela disciplina, assidui7 - decidir as solicitações, recursos
dade e pontualidade. daqueles servi'tl pedidos de reconsideração que lhes,
dores, solicitando as visitas dormciaforem dirigidos;
.
Iiares, quando houver, por parte dos
servidores, impossibilidade de locomo8 - propor ao' respectivo Diretor as
medidas consideradas" necessárias ao
ver-se;
aperfeiçoamento do serviço ou à plena
'1 - organizar a escala de férias e
consecução da finalidade do S.A.P.S.;
submetê-la à aprovação da autoridade
9 _ apresentar anualmente, ao ressuperior;
pectivo Diretor, o Relatório sôbre as
8 - solicitar a realização de serviço
atividades do órgão;
extraordinário, horário especial ou ser-
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viço externo, devendo justificar tais
medidas;
9 - registrar a especificação de tarefas, sua distribuição e a produtrvi'dade individual, a fim de possibilitar
a -simplificação dos trabalhos a cargo
da unidade;
10 _ prestar as informações e emitir pareceres, 'quando solicitado pelos
órgãos integrantes da autarquia;
11 - zelar pela guarda, conservação
e utilização do material sob sua responsabilidade. .
Capítulo V

Dos Assistentes, Asessôres, Adjuntos
e seoretáríoe
Art. 142., Aos Assistentes, Adjuntos e Assessôres, compete:
1 - auxiliar as autoridades a que
estiverem subordinados no exame dos
assuntos submetidos à sua decisão ou
instrução, \ e no preparo de minutas
de despachos ou informações;
2 representar as autoridades,
quando para isso forem designados;
3. - efetuar os estudos, registros e
colheita de dados que lhes sejam atríb~d~;
.
4 - organizar e manter atualizado
um fichário de exp-ediente e dos despachos, a fim de conservar a unidade
e uniformidade de ação.
Art. 143. Aos Secretários incumbe:
. 1 - atender as' pessoas que -desejarem comunicar-se com o respectivo
chefe;
2 - representar o chefe, quando
designado;
3 _ redigir a correspondência pessoa! do chefe;
4 - executar os demais serviços de
sua atribuição, que lhes forem determinados.
Capítulo VI
Dos Delegados' Regionais

Art. IH. Aos Delegados Regionais
compete:
1 - representar o Diretor-Geral na
área de sua jurisdição, expedindo as
ordens de servíco necessárias à execução dos trabalhos do órgão;
2 - autorizar a concessão de diárias e ajudas de custo aos seus servidores, fazendo posteriormente a devida comprovação;
.
.
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3 _ antecipar ou prorrogar - o periodo normal de trabalho, em casos
de urgência, feita posteriormente '3
devida justificação;
4 - dar nesse' aos servidores da
respectiva Delegacia, por delegação do
Chefe da DP.;
.
5 - elogiar e aplicar as penas de
repreensão e de suspensão, até trinta
días, aos servidores com exercício no
órgão, propondo ao Diretor-Geral a
aplicação da penalidade que sxceder
de sua alçada;
6 - autçrízar a execução de serviçoexterno;
7 - organizar e alterar a escala de
férias dos Agentes subordinados dos
Chefes de Seção, do Assistente, S'ecl'etário e demais servidores, remetendo
cópia ao DA para registro e publicação;
3 - conceder licença, at-é 3D (trinta) di~s, aos servidores da Delegacia,
encaminhando ao DA cónia do ato
para publicação;
~
.
9 - encaminhar ao DA, para efeito
de concessão, os requerimentos de licenças superiores a 30 (trinta) dias;
10 - conceder o salárío-f'amüta ao
pessoal da Delegacia, por delegação do '
Chefe da DP;
11 - deferir as concessões de nõjo
e gala:
12 - distribuir e redistribuir pelas
seções, serviços ou setores a pessoal
lotado na Delegacia;
13 - autorizar os pagamentos até
o limite do respectivo suprimento;
14 - assinar os contratos de qualQuer natureza de que resultem receitas
ou despesas 2,:té Cr$ 10'0.000,00
(cem mil cruzeiros), submetendo-os à
aprovação das autoridades competentes'
15 - assinar, com o Tesoureiro, os
cheques ou ordens sôbre depósitos
bancários, recibos de valores ou títulos
e documentos de quitação;
16 _
determinar a realização de
inventártos nos órgãos subordinados à
Delegacía;
17 - encaminhar a proposta orçamentária do órgão;
18 - assinar as guias de recolhimento de depósitos e caucôes e autorizar o seu levantamento', cumpridas
as formalidades legais e regulamentares, inclusive as previstas neste Regimento;
19 - distribuir pelas unidades da
Delegacia os assuntos a estudar;
20 - determinai.' a ínstauracão de
siudicãncia, solicitar ao riíretor-oe1'8.1 a abertura de inquérito e enca-
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mínhar a esta autoridade pedido de.
prisão administrativa;
21 - decidir os requerimentos, recursos e pedidos de reconsideração
que lhes forem dirigidos e pertencerem à sua alçada;
22
propor ao Diretor-Geral
quaisquer medidas consideradas necessárias ao aperfeiçoamento do serViço ou à plena consecução da fina- .
!idade do S.A.P.S.;
23 - organizar, conforme as necessidades da serviço, turmas de trabalho com horário especial;
24 - dirigir-se a entidades públicas 'ou privadas, em matéria de sua
competência;
25 apresentar, anualmente, ao
Dh'etor-Geral, relatório sôbre as atividades dos respectivos órgãos, bem
assim o plano e programa de trabalho para o exercício subseqüente;
26 - fazer recolher ao Banco do
Brasil, .díàriamente. a receita dos órgâos executivos, bem assim movímen.tar o numerário disponível:
27. superintender, diretamente,
os órgãos executivos ou, indiretamente quando houver Agência sob . a sua
jurisdição.
Capítulo VII
Dos Agentes

Art. 145. Aos Agentes compete:
1 - Tomar as providências necessárías às atividades da Agência:
2 - propor à autoridade superior
a concessão de vantagens aos seus
servidores3 - antecipar ou prorrogar' o período normal de trabalho em caso de
urgência. feita posteriormente a devida comprovacão. pelo prazo máximo
de trinta dias no ano.
.
<l - elogiar ou aplicar a pena de
repreensâo aos servidores com exercicio no órgão. após advertência oral
desatendida. ou nos casos de reineidência, propondo à autoridade competente a aplicação das penalidades
que excederem de sua alçada;
5 - determinar ou autorizar a exeeucão de serviço externo:
.
6 - organizar e alterar a escala de
férias do pessoal, remetendo cópia
ao DA;
7 - movimentar o pessoal lotado
na Agência;
8 - assinar com o Tesoureiro, ou
na falta dêste com o Encarregado
d Turma de ContabHidade, os cheques ou ordens sôbre depósitos ban-

cáries, recibos de valores e títulos
e documentos de quitação;
9 - determinar a realização de inventários nos órgãos subordinados à
Agência;
10 - encaminhar a proposta orçamentária do órgão;
11 - distribuir os assuntos a examina... ·
-. 12 -~ instaurar sindicâncias ou en~
caminhar à autoridade superior, pe-~
dido de instauração de inquérito administrativo ou solicitação de prisão
admtnistratíva.
13 - decidir os requerimentos, recursos e pedidos de reconsíderaeãn
que lhes forem dirigidos e versarem
matéria de sua exclusíva : atribui-

ção:

.

14 - propor as medidas consideradas necessárias ao aperfeiçoamento
do serviço ou à plena consecução das
finalidades do S _AP. S. ;
15 - organizar, conforme as necessidades do serviço. turnos de trabalho com horário especial, dando
conhecimento à DR ou ao DG, de
acôrdo com a subordinação da Agência'

.

Úi -

dirigir-se às entidades públicas e privadas locais. em matéria
de sua competência;
17 - apresentar anualmente à autoridade superior. 'relatório sôbre as
atividades da respectiva Agência, bem
assim o plano e programa de trabalho:"
18 dirigir os órgãos executivos
sob a jurisdição da Agência, zelando
pelo exato cumprimento de disnosicões legais. regulamentares. regimentais e determinações de autoridades
superiores:
19 - representar o respectivo Delegado Regional, na área da jurísdíção da Agência;
20 - autorizar os pagamentos até
o limite do respectivo suprimento:
.
21 - assinar os contratos de qualQuer natureza de que resultem receitas ou despesas até Cr$ 50 000.00
(~inqüenta mil cruzeiros). submetendo-os à aprovação das autoridades
competentes.
Capitulo VIII
Dos Dirigentes dos órgãos Executivos

Art. 147. Aos responsáveis pelos
órgãos executivos compete:
1 - cumprir as atribuições estabelecidas neste Regimento para os Chefes d'e Seção e Encarregados;
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2 - zelar para .que o pessoal sob
as suas ordens, nas relações com o
público, use de urbanidade e cooperação;

. ,3 - adotar os métodos e 'processos
de trabalho mais econômicos e" efi-

cientes, no interêsse da instituição e
do público;
4 - propor medidas que visem ao
aperfeiçoamento dos serviços e .concorram para o aumento de receita e
decréscimo na despesa;
5 - encaminhar as sugestões e opi.níões do público que se utiliza dos
serviços da autarquia, dando noticia
de suas preferências, reclamaçôes e
reivindicações, no que tange aos, seus
órgãos executivos.
TíTULO VII
DO HORÁRIO

Art.. 148. O horário normal de trabalho para os órgãos centrais, regionais ou locais, será fixado, pelo Diretor-Geral do S:A.P.S. tendo em
vista a natureza das atividades,' a
conveniência. do público e respeitadas
as disposições legais que regulam a
matéria.
Art. 149. O Diretor-Geral poderá
em casos excepcionais, devidamente
justificados, autorizar horários especiais para determinados servidores ou
categorias de servidores, desde que
seja' respeitada a legislação vigente, o
número de horas de trabalho fixado,
e possa ser efetuado o contrôle das
tarefas' a seu cargo.
Parágrafo único. Nos órgãos regtonaís ou locais, poderá o Diretor-Geral
delegar competência no que se refere
o artigo; aos respectivos Delegados ou
Agentes.
Art. 15:ô. Não estão sujeitos a ponto os Diretores, Procurador-Geral, Tesoureiro (00) , Inspetor-Geral, os'
Chefes de Divisão, os Delegados Regionais e os Agentes, os quais ficam
obrigados ao regime de 8 horas díá, rias de trabalho, no mínimo, com exceção dos sábados, quando o número
será de .4 horas, devendo observar o
horário fixado para o expediente.
Art. 151. Os, servidores que estejam frequentando cursos mantidos
pela autarquia, com regime de tempo integral, e que hajam sido matriculados «ex-orncío" ou obtido matrícula mediante prova, de seleção, tícam
dispensados do ponto, durante o pe-ríodo letivo.

,
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Parágrafo único. As faltas às au(as e deveres escolares, serão considerados como faltas ao serviço, para
todos os efeitos.
Art. 152. os servidores que em razão de cargo, exerçam atividade externa, poderão, a critério do DiretorGeral, mediante proposta do dirigente do respectivo órgão.. ficar isentos
de ponto ou cumprir horário especial
para o serviço interno, desde que seja.
possível controlar seus trabalhos, mediante boletins de produção diários.
TíTULO VIII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 153. Serão substituí dos em
suas faltas ou írnpedímentos eventuais, até 30 (trinta) dias;
1 - O Diretor-Geral, pelo Chefe
de Gabinete ou por um dos Diretores;
2 - o Chefe de Gabinete por um
dos Assistentes do GDG;

3 - os Diretores, pelo seu Assisténte ou por um dos Chefes de Divisão ou servIço subordinados;
4 - os Diretores de Serviço, pelo
seu Assistente ou por um dos Chefes
de Seção subordinados;
5 - o Diretor dos CN, por um dos
proressõres:
a - o procurador-Geral pelo seu
Assistente ou por um dos Chefes de
Seção jurídica: .
7 - O Inspetor-Geral por um dos
,
Chefes de Seção;"
8 - o Tesoureiro (O.C.) e os Te-

soureiros, por Tesoureiro-Auxiliar;
9 - os Chefes de Divisão, Serviço
e Almoxarifado Central, por um dos
Chefes ele Seção ou Turma, subordinados;
,
10 - o Chefe da Adrr.ânistração de

Edifícios, por um dos encarregados de
Turma ou da portaria;
'11 - o Chefe de Serviço Agro-Pecuário, por um dos Chefes de Setor;
12 - os Chefes de Seção, Setor e
os Encarregados de Turma, por servidores em exercício no respectivo
órgão;
13 ..:- os Delegados Regionais, por
um dos Chefes de Seção, ou por seu
Assistente.
14 - os Agentes, por um dos Encarregados de Turma;
15 -

os Administradores e os En-

carregados de órgâcs executivos, por
servidores em exercício nos mesmos.
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Art. 154. Os substitutos serão índicados pelos substituídos às autorídades imediatamente superiores. para
a respectiva desígriaçâo, salvo na hipótese do inciso um do artigo antecedente, quando a designação será do
Diretor-Geral.
TíTULO IX
DA GESTÃO FtNANCEIRA

Capitulo I

Das Contas
Art. 155. Os serviços de contabilização do exercício encerrado deverão
ficar concluídos até 31 de janeiro
subseqüente, procedendo-se, a seguir,
à apuração do resultado do exercício.
Art. 156. A prestação anual de
contas será concluída até o último
dia de fevereiro e conterá além de
outros, os seguintes elementos:
a) balanço patrimonial;
b) balanço econômico;
c) balanço financeiro;
d) quadro comparativo entre a despesa fixada e' a realizada.
Capitulo TI

Das Fontes dê Receita
Art. 157. A receita do S.A.P.S.
será constituída:
a)
da contríbuição para o seu
custeio, de 2% (dois por cento) do
valor total das cotas de empregado
e empregador, arrecadadas pelas ínstituíções de prevídêncía social (Decreto-lei n'? 7.719, de 9 de julho
de 1945);
b) da reserva de 3% (três por cemto) do valor total das cotas de, empl'egadoe empregador, arrecadadas
pelos Institutos e caixa de Aposentadoria e Pensões, destinadas, à prestação de assistência alimentar aos
segurados destas entidades (Lei número 2.158. de 2 de janeiro de 1954) ;
c) do produto da venda de refeições
e gêneros:
d) das demais rendas arrec~dadas
de acôrdo com os preceitos legais e
regulamentares vigentes.

TiTULO XI
DAS DIS?OSIÇÕES GERAIS

Art. '158. O SAPS poderá designar
servidores seus, como repn~se~1tantes
junto às instítulções de previdência
social, a fim de acompanhar a marcha de sua arrecadaeão e fiscalizar
o conseqüente recolhimento da receita a que se reterem os itens a e b
do artigo antecedente.
Parágrafo único. Os servidores a que
se refere êste artigo terão acesso à
contabilidade das instituições meneionadas, as quais fornecerão, ou autorizarão o Banco do Brasil S. A. a
fornecer, sempre que solicitado, um
extrato de sua conta bancária, na
parte relativa ao depósito das contribuições de empregados e empregadores.
TíTULO X
DAS AQUISIÇÕES,

ALIENAÇÕES

E BAIXAS

Capítulo I
Das Compras

Art. 159.· Tôda compra de gêneros
ou material, bem como os contratos
de execução de obras ou prestação
de serviços, firmados .pela instituição,
serão
antecedidos de concorrência
pública ou administrativa e coleta de
preços, nos têrmos do disposto nos
artigos 736 a 7tJ3 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública (Decreto n Q 15.783, de 8 de novembro de
1922), obedecidos os limites previstos
no artigo 306 do Decreto-lei número
2.2'ÜG, de 20 de maio de 194.0.
Parágrafo único. O Diretor do
D Ab examinará o 'plano/' anual de
.compras a êle encaminhado, com o
respectivo parecer, pelo Chefe da DS,
remetendo-o à aprovação dó IJü-etor··
Geral, acompanhado do seu pronunciamento, até o dia 1'8 de novembro
de cada ano,
Art. 1<30. A abertura de concorrência pública será autorizada pelo Diretor do D Ab, Delegado Regional ou
Agente. à vista da minuta do edrtal
apresentada pela CCC ou CO, sôbre
a qual tenha sido ouvida a Pl'OcUJ.'<"\,daria, quando não seja a reprodução
exata de fórmula-padrão por esta
elaborada.
Parágrafo único. Os Chefes ela DS

ou S8 e Encarregados das TS, jul-
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garão da conveniência, oportunidade
sáveís peló valor da aquisiçao, o Die necessidade dos pedidos de aquisiretor,Chefe, Administrador e Encarção de mercadorias, gêneros. alímenregado que a tenham autorizado ou
tícios ou material, encaminhando-os
executado. /
à CCC ou OC.
3'? Ao ser processada a conta ou
Art. 161. As aquisições de gêneros
a prestação de contas relativa à comserão efetuadas à vista, nas fontes
pra, é obrigatória a verificação da
de sua produção, de preferência nas
existência da correspondente concorentidades públicas de caráter. econôdância do Diretcr-Geral ou do D Ab.
mico e nas cooperativas de produtores organizadas sob a assistência do
Capítulo II
Estado (Decreto-lei número 4'.B59, de
2.1 de outubro de 1942, artigo 2°.1 •
Das Alienações e Baixas
~ 1<? Na hipótese
dêste <trtigo, é
dispensável a concorrência pública e
obrigatória a realização de coleta de
Art. 163. A alienacâo de bens imópreços ou concorrência administrativeis obedecerá ao disposto na legisva, de acôrdo com a conveniência ela lação em vigor e nêste Regimento,
instituição, obedecido o disposto no
dependendo, sempre, de autorização
Decreto-lei nO 6.292, de 24 de fevedo Ministério do Trabalho, Indústria
reiro de 1944.
e Comércio.
§ 2° As compras realizadas diretaArt. 164. A alíenacâo de bens mómente nas fontes de produção no exveis, exceto as mercadorias adquiriterior do país obedecerão à torma
das para revenda, será realizada da
prescrita no parágrafo antecedente.
forma estabelecida no presente título para as aquisições, sendo sempre
Art. 162. Os Diretores do SE e ST
precedida de avaliação, feita por. uma
e chefes dos órgãos executivos, pocomissão de servidores estáveis, com
derão. em casos de urgência e não
o parecer de pessoas ou entidades eshavendo tempo de solicrtá-Ia :1.0 D Ab,
peeializadas na matéria. e efetuada
SS ou TS, efetuar aquisição de gênemediante concorrência pública. obederos cu material, justificando-a, no
cido o disposto nêste Regimento em
prazo de 5 (cinco) dias, perante o
às atribuicões dos mencionaDiretor do D Ab, Delegado B.eglon~l relacâo
dos . órgãos colegiados e da De.
ou Agente, de. acõrdo com a sua suArt. 163. As baixas, quando não
bordinação, dentro dos limites seforem da competência da' cce ou CC,
guintes:
serão realizadas por uma comissão
Cr$
constituída de três servidores estáv'eis
a) Serviços de Engenharia
especializados, designada por ato ese de Transporte, ..... 200. COO,Oü , pecífico.
b) Restaurantes forneArt. 1066. Aplica-se, no que couber,
cendo' até 1.5QO refeiaos servidores do S . A. P . S. ocupanções . ....•.... . . . . . .. 20. 'D{)O,OO
tes _ de cargos de carreira ou' isolafornecendo até 3.000 redos e funções constantes do seu
feições .
40.000,CO
Quadro e Tabela do Pessoal, o disfcrnecendo mais de 3.COO
posto na Lei n 9 1. 711, de 2,8 de ourefeições . .
60. úOO,OO
tubro - de lflE2.
c) Demais órgãos executiArt. 167. Aplicam-se ao S.A.P.S.
vos . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1(). O{)O,GO
as disposições do Regulamento Geral
de Contabilidade Pública
(Decreto
§ 10 O Diretor do D Ab submeterá'
n<? 15. 7i\3, de 8 de novembro ele
justificativa a que se refere o pre1922) .
sente artigo. acompanhada do seu naArt. 168. E' obrigatória a publicirecer, à homologacão elo Diretor-Gedade dos atos da administração do
ral, e os Delegados Regionais' ou
S.A.P.S. de
acôrdo com a forma
Agentes submetê-la-âo, com seu proestabelecida nos -Decretos nl1r:r~f:ros
nuncíamento, à aprovação do Dil'etor 37. HlB. de 18 de abril de' 1953.
do D Ab.
.
43 '.92:5, de 2'6 de junho de 1958 e
Mi.23'7, de 18 de junho de HJ59.
§ 2<? Na hipótese de deixar de aceitar a justificativa e considerada inParágrafo único. E' obrigatória a
suficiente a comprovação da urgência
publicação, no Boletim de Serviço. do
ou a caracterízação da necessidade
resultado das concorrências ou tomaInadiável, são solídàriarnente respondas de preço,' bem assim dos despa-
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chos adjudicatórios ou homologató§ 19 Com o plano anual da admírios das citadas licitações.
nístração em que se encontre r:.revis.~
Art. 106'9. O S.A.P.S. goza, para
ta a criação de órgãos, oS. A. P. S.
todos os seus bens, serviços e pessoal,
encaminhará, através do Ministério
da impenhorabilidade, imunidade trido Trabalho, Indústria e comercio,
butária, isenções e privilégios judiprojeto de decreto executivo criando
ciais ou extrajudiciais, atribuídos à
os cargos ou funções. cor~'esponden
União Federal (parágrafos do artigo
teso inclusive de chefia.
29 do Decreto-lei nv 4. 8fY.), de 21 de
§ 29 As propostas de alteração do
outubro de 1942 e ~. 33 a 38 do
plano anual de admínístracâo seguiDecreto-lei .3.709. de 14 de outubro
rão os mesmo trâmites que êstç.
de 1941).
Art. 1'70. O S.A.P.S., com base
TíTULO XII
nos competentes estudos atuariais
DISPOSIÇÕES
'I'R.''INSITÓRIAS E FINAIS
e ouvida a Divisão Atuarial do M.
T. L C., constituirá um fundo destinado ao auto-seguro dos 5eUS -bens c
Art. 176. No prazo de seis meses,
mercadorias em trânsito, contra sío Diretor-Geral fixará a lotação nunístros.
mérica e nominal dos órgãos
do
S.A.P.S.
Art. 171. Os cursos mínístrádos peArt. 1'77. Os cursos profissionais
lo S.A.P.S. poderão ser públicos na
destinados ao apredizado ou especiaforma da -Iegíslação em vigor ,
lização em funções que já. sejam
§ 19 O Diretor-Geral poderá conexercidas, com eficiência. por mais
ceder hôlsas de estudos para os alude três anos, pelos atuais servidores
nos dos cursos que trata. o presente
poderão ser intensivos e de duração
artigo.
Iímítada.
§ 20 Os diplomados nos Cursos de
Nutricionista, Visitadora e outros que
Art. 178. Os trabalhos de implanforem determinados- por ' a to do Ditação da organização prevista no
retor-Geral, obrigam-se a aceitar sua
presente Regimento ficarão a cargo
nomeação ou' admissão feitas na forda COCo
ma da legislação -em vigor e exercer
Parágraéo único. A
menclonada
seu cargo ou função pelo prazo míComissão, uma vez designada pelo
nimo de 3 (três) anos devendo serDiretor-Geral, reunir-se-á no prazo
vir, caso seja da conveniência da aude 3 dias e proporá à citada, autoritarquia, no Estado ou TerritóriJ ondade os atos necessários :1 Implantade foram selecionados, ou em outro ção de que trata o presente artigo,
da mesma região geográfica
a realizar-se' gradativamente, por
Art. 172. Das decisões 'Jefimtivas
etapas.
dos dirígentes dos órgãos diretamenArt. 179. A
partir _da vig êncía
te subordinados ao Diretor-Geral cadêste Decreto só poderá ser emproberá recurso a êste dirigido.
gado para atender aos cervíços dos
Art. 173. Será consignada, em ca- . restaurantes: 'postos de subsistência;
da exercício. uma dotação orçamensupermercados; auto-serviços; grantária destinada à prestação de assísjas; padarias; torrefações: moagens e
tência social ao pessoal do S. A. P _S . , órgãos executivos congêneres ou unicorrespondente a 5% (cinco por cendades de produção, pessoal eventual,
to) de último saldo verificado no resujeito ao regime previsto na Consosultado anual da conta-corrente do. lidaçâo das Leis do Trabalho e despessoal.
de que pago à conta de recursos preArt. 174. E' obrigatória a prévia
viamente inscritos em rubrica para
audiência dos órgãos competentes. a. êsse fim especificada no orçamento
respeito de qualquer ato cuja natuda Autarquia.
reza se enquadre nas atribuições dêsParágrafo
único.
O
pessoal
de
que
tes, sob pena de sua invalidar.e
trata êste artigo constará de relação
Parágrafo único. Será responsabiprópria a ser submetida a exame do
lizada a autoridade que baixar ato
Administrativo _do
sem a audiência de que trata êste Departamento
Serviço Público.
artigo.
Art. 175. Nenhum órgão será criaArt. 180. Os saldos- orçamentários
do 's. A. P.S. serão empregados na
do sem constar' do plano anual de
administração, a que se refere o arconstrução de sedes próprias para os
tigo 1"6 do presente Regimento-.
seus órgãos.
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Art. HJ1. Os RJegimentos Internos
dos 'órgãos do S. A .P .S . serão baixados pelo Diretor-Geral no orazo .de
12 (doze) meses.
Art .. 182. Enquanto não ocorrer a
mudança da Capital Federal para a
região prevista no art. 19 da Lei número 3.273, de 1 de outubro de 195-7,
alí funcionará um órgão regional de
categoria especial. denominado Delegacia Regional ,de Brasília.
Art. 183. O presente Re.gimento
entra em vigor na data' de sua publicação, revogadas as dísposíções em
contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de setembro
de 19'5-9, 1389 , da Independência e 71~
da República.. - Fernando Nóbrega.

DECRETO NQ 46.913 - DE: 29 DE
DE, SETEMBRO DE 1959
Concede à "CIN ABA" - Comércio,
Indústria e Navegação Bandeirantes
SI A autorização para continuar a
funcionar como' eniprésa de nave..
gaçéio de cabotagem.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 3'1, inciso I, da Constituição, 'e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.784,
de 20. de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à a 01
Comércio, Indústria e Navegação Bandeirantes SIA, com sede
"na cidade de Santos, Estado de São
Paulo, autorizada a funcionar pelo
Decreto nv 45.455, de 24 de fevereiro
de 1959, autorização para continuar
a funcionar como emprêsa de navegação de, cabotagem, com as altera.ções· estatutárias que apresentou,
aprovadas em Assembléia Geral Extraordinária .de seus acionistas, realízada a 15 de maio de 1959, e com
o capital social elevado de crs ....
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) para ors 7-;).000.OQO,OO (setenta.
milhões de cruzeiros). dividido em
70.000 (setenta mil) ações ordinárias,
nominativas, do valor unitário de ors
1. 000,00 (hum mil cruzeiros), do qual
mais de 6(}% (sessenta por cento) é
detido por acionistas, pessoas físicas,
brasileiros natos, obrigando-se a mesma sociedade [ cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor,
NABA" -
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ou que venham a vigorar, sôbre o
/ objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
"República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N'? 46.914 - DE 29
SETEMBRO DE 1959

DE

Aprova convenções para o' baliza»
menta' dos canais, portos, barras,
rios e lagos.

Ainda não foi publicado no Diário
oticuü,
DECRETO NQ 46.915' - DE 29
SETEMBRO DE 1959

DE

Abre, ao Ministério da Fazenda, o
crédito extraordinário de
Cr$ 15.000.000,00. para o fim que
especifica.

-O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da. Constituição
Federal;
Considerando os graves danos verificados em municípios dos Estados
do Paraná e Santa Catarina, em
conseqüência do' violento tufão ocorrido de 13 para 14 de agôsto de
1959; e
.,

Tendo em vista o que dispõe Co'
parágrafo único do artigo 75 da
Constituição e o artigo 94 do Regula·
menta Geral de Contabilidade Pública, bem como a decisão do Egrégio
Tribunal de Contas em sessão de 4
de setembro de 1959, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério
da Fazenda o crédito extraordinário
de Cr$ 15.000,000,00 (quinze milhões
'de cruzeiros) para atender às populações vitimadas e às Prefeituras' que
hajam sorrido danes em seu patrimônio em consenüência do tufão receritemente ocorrida nos municípios
de Palmas e União da Vitória, no
Estado do Paraná, e' de Lajes, Canoinhas e Pôrto União, no Estado
de San ta Catariria.
Art. 20 A importância que corresponde ao crédi toa de que tra ta o presente
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decreto será entregue em parcelas, e
segundo as necessidades verificadas,
aC5 presidentes
das Comissõzs de
Auxílio aos flagelados a serem constituídas por ato do Ministro da
Faz{mda.
Art. 3Q O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 29 de setembro
de 1959; 1380 da Independência e 7l Q
da República.
Müuricio Chagas Bicalho

N9

46.916 -

DE

29

DE

SETEn{BRO DE 1959

Declara de utilidade pública a Real e
Benemérita Sociedade Portuçuésa
de Beneficência, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.

.Ainda não foi publicado no Díário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO

N.O

:r,.I.l:ensalista do Serviço de Alimentação
da Previdência Social (SAPS).
pará.grafo único. As funções de que
trata este arttgo continuam preenchidas' pelos servidores constantes da
relação nominal anexa.
Art. 2.1) Os valores das reterencias
de salários das funções de extranumerários mensalistas de que trata 8s,te Decreto são os fixados no art. l.o
da Lei D.9 2.745, de 12 de março
de 1956.

JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO

EXECUTIVO

46.917 - DE 30
DE 1959.

DE

SETEMBRO

Dispõe sõbre a Tabe?a Ntimérica ae

do serviço de Alimentação da previâencza
Social, e dá outras providências.

Extranumeiãrios-Mensa~istas

o Presidente da República, usando
. dl3" atribuição que lhe confere o art. 87
item I, da Constituição, e tendo em
vista o, disposto no art. 19, § l.O, da
!... ei n.v 1.765, de 18 de dezembro de
1952, decreta:
Art. 1.0 Fica retificada, na forma
do anexo, a' Parte Suplementar da
Tabela Numérica de Extl'anrunerãrio-

Art. 3.0 Os servidores enauadrados
em referência de valor l11ferior ao
salário que efetivamente percebem:
farão jus à respectiva diferença.
Parágrafo único. A referida diferença deixará de ser devida quando, por
qualquer modo, o servidor Iôr beneficiado COm acréscimo de retribmç2.c
2. ela igualou superior, ressalvada 'a
hipótese de gratificação adicional por
tempo de serviço.
Art. 4.0 O Diretor-Geral do SAPS
expedirá portaria declaratória da nova situação, Com respeito a cada servidor atingido pelo disposto neste de-

creto. Art. 5.° A despesa com a execução
dêste decreto será atendida pela dotação próprta do orçamento do Serviço de Alimentação da Previdência
Social.

Art. 6.9 Êste decreto entrará em
vigor na data de SUa publícacão ,

Art. 7,0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de setembro
dê 1959, 138.0 da Independência e 71.0
da República.·
JuSCELINO KUBITSCHEk

Fernanâo Nobreaa

SERVIÇO DE A.LJMENTAQAO DA PREVIDl'l:NCIA SOCIAL
TABELA NU:·,1ÊRICP.. DE EXTRANUMERARIO~MENSALIST
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DECRETO

N~

46.918 1959

DE

DO

30

PODER EXECUTIVO

DE

sET~BRO DE

DECRETO N<? 46.923''':'''
SETEMBRO DE

Altera a lotação de repartições -atenâiâas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Açricultura.

Ainda não foi publícadó no Diário
Oficial.

DECRETO NQ 46.919 - DE 30
SETEMBRO DE 1959

DE

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DE

Autoriza o cidadão brasileiro Benito
de Aguiar Costa a pesquisar caulirn.
no município de Paraibü tio Sul,
- Estado do Rio de Janeiro.

DE

no

Ainda não foi publicado
Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N'? 46.924 -

DE

30

DE

1959

Autoriza o ciâaâão brasileiro Antônio
IvIardegam. a pesquisar água mineral, no município de Ibirà, Estado
de São Paulo.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.
DECRETO N'? 46.925 -

DECRETO NQ 46.92·) - DE 30
SETEMBRO DE 1959

30

Autoriza o cidadão brasileiro José
Marques Aguiar a pesquisar areia
no município de Ubatuba, Estado
São Paulo.

SETEldBRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Perez de Moura a pesquisar oarita
no município de Formiga, Estado
de 1l,finas Gerais.

DE

1959

SET!.MBRO DE

DE

30

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Clarisdon Soúza Ribeiro a pesquisar mica
no município de Coroaci, Estado de
Minas Gerais.

Ainda não foi publicado no Diàrio
Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento,

Oficial por falta; .de pagamento.

..DECRETO NQ 46.926 SETE1IIBRO DE

DECRETO N'? 46.921
SETEMBRO DE

DE

30

.DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Joao
Leão de Faria a pesquisar feldspato
no municipio de Maricá, Estado· do
Rio de Janeiro.

Ainda não foi publicado' no Diário
Oficial por falta de pagamento.

SETE1VIBRO DE

DE

30

DE

1959

'Autoriza a Prefeitura Municipal de
Guaira a pesquisar água mineral no
município de Guaira, Estado de
São Paulo.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.'

30

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Geraldo Pinto Vaz a pesquisar mármore, no município de Juazeiro,
Estado da Bahia.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta' de pagamento.
DECh.ETO W? 46.927 SETEMBRO D:5:

DECRETO N9 46.922 -

DE

1959

DE

30

DE

1959

Avtoriea o Ministro

de Estado dos
Negócios da Agricultura a câierar
as especificações para classificação
e fiscalização da exportação do abacaxi.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 19
e seus parágrafos, do Decreto-lei nú-

ATOS DO PODER

mero 334; de_ 15 de março de 1938, decreta;
Art. lI? Fica autorizado o Ministro
de Estado dos Negócios da Agrtcultura a baixar portaria alterando 'JS
especificações para classificação e fiscaliaacâo da exportação do abaca.d,
aprovadas pelo Decreto n 9 7.677, Ie
lS de agôsto de 1941, até que sejam
as mesmas estudadas por uma Comissão especial.
Art. 29 O Ministro de Estado dos
Negócios da Agricultura
designará
u~{-:, Comissão especialmente destinada a rever e atualizar as especificações nara a elassífícacào e fiscalização da exnortacão do - abacaxi, cujos
trabalhos deverão estar concluídos 60
dias após a sua instalação.
.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua. publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de. Janeiro, 30 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

N9

46 _928 -

Sl'."'fEMERO

DE

DE

3()

575 -

Art. 4'? O Presidente da Comissão
perceberá mensalmente a gra.tificação
de CrS 10,000,0-0 (dez mil cruzeiros)
e os outros membros a de ors 8.000,00
(oito mil cruzeiros) cada um, correndo
a respectí va despesa à con ta dos recursos destinados à execução da obra.
Art. 50 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua .puolícaçâo,
ficando revogados o Decreto n 9 3·! .,890,
de 4 de janeiro de 1-954, e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de setembro
de 1959; 133(1 da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Errumi do Amaral Peixcxo :

DECRETO

N9

46.929 -

SETEMBRO DE

DE

30

DE

1959

Declara de utilidade pública a Sociedade de Instrução Popular e Beneficência com sede em Itu, Estado de
São Paulo.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta; de pagamento.

Mário M eneçheiti

DECRETO

EXECUTIVO

DECRETO

N9 46.930 - ' DE
SETEMBRO DE- 1959

DE

30

DE

1959

Dá nova arotmieaçâo à Comissão
Construtora' das Obras e Instala.ções da Usina Termelétrica de Can'tiiota. criada pelo Decreto número
34.890, de 4 de janeiro de 195-1:.

O Presidente da -República, usando
da .atríbuicâo que lhe confere o artigo

87, n Cl I, da Constituição, decreta: .
ArL 19 A Comissão Construtora das
Obras e Instalações da Usina Termelétríca de Candiota, criada pelo Decreto
nv 34.890, de 4 de janeiro de 1954, e
subordinada ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro, passa a ser constituída por três
membros, engenheiros daquele Departamento, designados pelo Ministro da
Viação e Obras Públicas,
'
Art. 2° Os recursos financeiros destinados à execução das obras e instalações da Usina de Candiota serão
movimentados pelo Presidente da Comissão, ouvidos, obrigatOriamente, os
demais membros.
Art. Si) O Ministro da. Viação e
Ob-ras
Públicas baixará instruções
detalhando as atribuições e o funcionamento da Comissão.

Declara de utilidade pública o Solar
:Bezerra de Menezes, com sede no
Distrito Federal .

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta' de pagamento.
DECRETO W? 46.931
SETEMBRO DE

~ DE

30

DE

1959

Autoriza. o Servico do patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
true menciona,. situado no município
de Baependi, Estado de Minas Ge-

rais.
Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO Ni? 46.932 - DE 30
SETEMBRO DE 1959

DE

Autoriza estrangeiros ~ adqui-rirem,
em . transferência de aforamento,
iracão ideal do domínio útil do
terreno de marinhà que menciona,
no Distrito Federal.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta' de pagamento. '

576
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DECRETO, N9 46.933 SET~BRO' DE

DE

30

DE

1959

DECRETO Nº 46.935 - DE 30 DE
SETEMBRO DE 1959

Autoriza estrangeiros a adquirirem,
em regime' de ocupação, o terreno
de marinha que menciona, situado
no Estado de São Paulo.

Autoriza o Serviço do patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado nó Município âe Poções, Estado da Bahia.

Ainda não foi publicado no Diário
OficiaZ por falta de pagamento.

Oficial.

DECRETO N9 46.,934
SE~BRO

-DE

30

DE

DE 1959

.Aínda não foi publicado no Diário

DECRETO Nº 46.936 - DE 30
SETEMBRO DE 1959

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir o
domínio pleno do lote âe terreno
nacionaZinterior que menciona, situado no Distrito Federal.

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União ~ aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no município àe São Pedro, no Estado clf3
São Paulo.

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial por falta de pagamento.

Oticiat,

Ainda não foi publicado no ,Diário

,APENSO
No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis figurarão:
I - Os diplomas legais' que, expedidos em trimestres ante...
nores, forem publicados durante o trimestre ao qual corresponder
o volume.
11 ---: As retificações e reproduções publicadas no trimestre,
-quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres
.anteriores,

ATOS DO PODER EXECUTIVO,
DECRETO N.q 41.785 DE 195'7

DE

8

DE JULHO

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,

1, da Constituição, atendendo ao
que requereu a Rádio Cultura de
Cuiabá Limitada e tendo em vista o
disposto no art. 59, nv xm, da mesma
Constituição, decreta:
n9

Art .. 1t}

Fica outorgada concessão' à

Cultura

de Cuiabá Limitada,

nos têrmos do art. 11, do Decreto
n Q 24.655, de 11 de 'julho de 1934,
estabelecer, a título 'precário, na
Cuiabá, Estado de Mato
Grosso, se:n direito de exclusividade,
uma estação de ondas tropicais, destinada a executar serviço de radíodifusão,
p~ra

eídade de

Parágrafo único. O contrato decorrente. desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam rubricadas pelo Ministro de Esta:do dos
Negócios da Viação e Obras Públicas
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta> dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ser considerada
nula a concessão,

Art. 29 :Revogam-se as· disposições
em contrárío.
Rio de J·aneiro, 8 de julho de 1967

da Independência e 69l? da Re~
pública,
13S9

JusCELINO

N~

43. 139 - DE 3
1958

DE FEvr:-

REIRO DE

outorga concessão à' Rádio Cultura de
Cuiabá Limitada, para instalar uma
estação radiodifusora de ondas tropicais.

Rádio

DECRETO

KUBITSCHEE::.

Lúcio Meira.

Altera o nome da Faculdade Municlopal de Ciências Econômicas de
Santo André.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item l, da oonstãtutcão, decreta:
Artigo único. A Faculdade Mumcipal de Ciências Econômicas de
Santo André, no Estado de SãD Pa.ilo
reconhecida pelo Decreto ns 42.706:
de 29 de novembro de lS57, passa a.
denominar-se Faculdade. Municipal
de Ciências / Econômicas e Administrativas de Santo André.
Rio de Janeíro, 3 de fevereiro de
1958; 1370 da Independência e 7~ da.

República.

JuscELmo

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DEORETO NÇI 44. &67 OUTUBRO DE 1958

DE

18

DE

outorga concessão à Emissora de Educação Rural Limitada para instalar uma estaç.âo rtuiioâifusora.

O Presidente da República

usando

da atribuição que lhe confer~ o artigo 8'7, nv I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Emissora de
. Educação Rural Limitada, e tendo em

vista o disposto no art. 5~, n Q XII,
da mesma Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada. concessão á
Emissora de Educação Rural Limitada. nos têrrnos do art. 11, do Decreto
nQ 24.655, de 11 de julho de 1934, para

Aros '00 -PODER'

58()

estabelecer, a títuto precário, na cidade de Natal, Estado do RioGrande do
Norte, sem direito de exelusívídade,
uma estaçâo de ,onda tropical, destinada a executar serviços de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam. rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
_ Ojiéial, sob- pena de, tícur sem efeito.
desde logo, o mesmo decreto.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de
1958; 137: da Independência e 701,\ da
República.
JuscELINo KUBITSCHEK

Lúcio Meira.

DECRETO

N9

44.861 -

NO~BRO DE

DE

'21

DE

1958

Outorga concessão à Rádio Itai L1mitada para tnsuuar uma estação radiodifusora.
'

-O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl) I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Itaí
Limitada -e tendo em vista o disposto
no art. 5<>, n Q XII, da mesma Constituição, decreta:
.
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Itaí Limitada, nos têrmos do
art. 11 do Decreto nv 24.655, de 11'
de julho de 1934, para estabelecer. na
cidade de Guaíba, Estado do Rio
Grande do Sul, sem direito de exclusividade, uma estação de ondas médias, destinada a executar serviço de
radíodífusão ,
Parágrafo único. O contrato decorrente desta. concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Minístro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
-e deverá ser assinado .dentro de .60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial, .sob pena de ficar sem efeito,
desde logo, o mesmo decreto ~ ,

ExECUTIVO

.. Art. 2'> Revogam-se as dispostçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1958~ 1379 da Independência -e 70~ da,
República.
JUSCELINO KUBITSCHE-K.

Lúcio Meira.
DECRETO NQ 45.084 DE DEZEMBRO l!lE

DE

22

1958

Concede permissão à Spumar - Espuma de 1Vylon S. A .• -estabelecida
na Capital de São Paulo, à Rua
Martins Pena n Q 236, Tatuapé, para
.funcionar aos domingos e nos feriados civis e religiosos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 79, -§ 29, dO,R.egulamento aprovado pelo Decreto aúmero 27.048, de 12 de agôsto de
1949, decreta:
.
Art. 19 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos
domingos e nos feriados civis e religiosos a firma Spumar - Espuma
de Nylon S. A., com estabelecimento
na Capital de São Paulo, à Rua Martins Pena, 236, Tatuapé, observadas
as disposições legais vigentes. sobretudo as de proteção ao trabalho, e
excetuados os serviços de escritório.
Art.' 29 O presente Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio 'de Janeiro, 22 de dezembro
de 1958; 137Q da Independência. e 70\1
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N9 45.335 -

DE

27

DE

JANEIRO nE 1959

Indústria de Papelão e
M aâeira Limitada concessão para o aproveitamento progressivo de energia hidráulica õo
desnível
âenomituuio Morro do

.Ouiorqa à
Polpa âe

Urubu

ou

Morro

Cobeça

de Boi,

existente no rio Bonito. localidade
Rancho de Táboas, distrito de Angelina, município de Stio José, Estado de Santa Catarina.

Retificação

(Publicado

no

Diário

Oficial,

ção I, de 5 de fevereiro de 1959).

Se-
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Na ementa, onde, se lê i '" Morro
do Urubu no Morro Cabeça ,de 'Boi .. ,
- Leia-se: ... Morro .do Urubu ou
Morro Cabeça de, Boi ...
'
No art. 19 , § 19 , onde se lê: ... ,se~
rão determinados a altura. ... - Leiase: .' .serão determinadas a altura:...
No art. 59; onde se lê: .' .ao aproveitamento cedido ... - Leia-se:
ao aproveitamento concedido

~ECRETO ~~ 45.601 ,DE :MARÇO DE 1~9

DE

23

'

Conceâe pernuesao, .em caráter per-

manente, ás jiliais àa Sociedade
Algodoeira, do Nordeste tsrasüeiro
S. A.' "Sanbra", para funcionarem
. aos àomingos e' nos feriados ,civis
ou ' religiosos.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, jteril,!, da constituição e
outorga concessão à' Rádio tiitusoro:
nos têrrnos do art. 7.", § 2.1' do ReBrasileira' soeieãaae Anônima, para'
gulamento aprovado pelo Decreto n»
instalar uma estação radiodijusora.
7.048, de 12 de agôsto de 1949, deereta:
(Publicado no Diário Oficial de 24
Art. 19 Ficam
autorizadas, em
de junho de 19-59' - Seção V "
caráter permanente, a runciona- aos
domingos e nos feriados civis ou re':"
Retijicaçâo
Iigiosos,
respeitadas as disposições
Na cláusula III, onde se. lê: 1) na
legaís vigentes, sobretudo as de proconformidade de íns-emergência expeteção ao trabalho e excetuados os
didos, no ínterêsse da Viação e· Obras
serviços de escritório, as seguintes
Públicas, os avisos; leia-se: na confiliais da Sociedade Algodoeira do
formidade de instruções aprovadas
Nordeste Brasíleiro S. A., Sanbra,
pelo Ministro .da 'Viaçáo.e Ohras Púcom sede em S. Paulo: ,Fábrica Tabhcas, os avisos.
tuapé, sita, na referida capital (neutralização, clarificação, frigoríficaçao
desodorízaçào, eniatarnento _de óleo
DECRETO NQ 45.595 .; DE 23 DE'
e gordura, calxotaría, rabrtoação _MARÇO DE 1959
corte e encaixotamento de sanão,
manutenção mecaníca e elétrica, aJ.~
Declara' de utilidade pública a "Asmoxaritado, vigilância - porteiros
sociaçáo Comercial e Industrial de
e guardas,
Instalação e proteção
Blumetuni", com sede em Blume,contra incêndio, Iaboratórío químinau, Estado de Santa Catarina.
co, lavagem de panos para filtro,
extração de' glicerina, hídrogenaçãc,
O Presidente da Repúbli,ca, atencaldeiras, tratamento de água, capdendo ao que requereu a," Associação
tação de água, no rio Tietê, ambulaComercial e Industrial de Blumetório, armazém para latas e caíxasr ;
nau", com sede na Cidade do, mesmo
nome. Estado de Santa Catarina. a
Usina
Tanquinho estabelecida em
qual satisfaz às' exigências do art. 19 ,
Ribeirão Prêto, (alimentação de bida Lei n9 9-1. de 28 de agôsto de 1935. ca,
pré-limpeza,
destíladeíras
e
e usando da atribuição que lhe condesfibradeíras, separacão e decortífere o seu art. 29 decreta:
cadores, prensas de óleo. aüação de
. Artigo üníco, E' declarada de utiserras, conservação de eixos e eslidade pública, nos têrmos : da refecôvas para línter, moinho de. farelo,
.rida Lei, a ',' Associação Comercial e
caldeiras,
classificação
de hnter,
Industrial de Blumenau", com sede
. prensas para fardos,
manutenção
em Blumenau. Estado de Sjtnta Catamecânica e elétrica, limpeza fábririna.
ca, almoxarifado, vigilância - porRio de Janeü'o,
23 de março de
teiros e guardas, laboratório químí1959; 1389 da Independência e 719 da
co, neutralização, clarificação, frígorificaçâo,
desodozízaçâo, fabricação
República.
- corte e, encaixotamento de sabã~,·
JuscELmo KUBITSCHEK.
extração de glicerina, enlatamento de
óleo, caíxotaría, lavagem panos de
Cyrillo Juntor.,
DEDRETO N.<! 45.369 f'EV·EREIRO DE

em

1959

DE

2

DE,

ATOS DO PODER EXECUTI\'O

582

filtro); Fábrica de óleos de Bauru,
na mesma cidade t altmentaçâo da
bica, pré-limpeza, destiladores e desríbradeíras, separação e decortícadores, pré-prensagem por expeüers, extração solvente,
afíaçâo de serras,
conservação de eixos e escôvas para
Iínter, ensaque de Iex, caldeiras, tratamento de água, cíassificaçáo de
linter, prensas para fardos, neutralização, clarificação, frigorificaçâo, descdorízação, enlatamento de óleo, caixotaría, fabricação - corte e encaixotamento de sabão, -xrraçào de glicerina, manutenção mecânica e elétrica, limpeza da tábríca, almoxarifado, vigilância - porteiros e gua.das. lavagem panos para filtro, ambulatório, laboratório químico); e Fibrica de óleos OUl'inhos, com sedeno mesmo Município (alímentaçào da
bica, pré-limpeza, destiladeíras e desfibra de iras, separação e decortícadores, pré-prensagem por expellers,
extração por solvente.' aríação de serras, conservação de eixos e escôvas
para Iínter, ensaque de iex, caldeiras,
classificação de línter, prensas para
fardos, manutenção mecânica e elétrica, limpeza da fábrica, almoxarifado, vigilância, porteiros e guardas,
Iaboratório químico) .
Art. 2.') O presente Decreto en_em vigor na data da sua publícacão,
revogadas as dísposições
em contrário.
tr~rá

Rio de Janeiro, 23 de março de

1959; 138.9 da Independência e 71.<'

da República.

JUSCELINO

DECRETO N.o 46.006 DE MAIO DE 1959

O!Ltorga concessão à Rádio Por Um
Mundo Melhor Limitada para instalar uma estação radiodifusora.

_ O Presidente da República usando
0;3 atribuição que lhe confere o artígo 87. n.s 1, da Constituicão, aten-

dendo ao que requereu a Rádio Por
Um ~undo Melhor Limitada, e tendo
em VIsta o disposto no art. 5.0, n.O XII
da mesma C'onstituíção, decreta:
'
Art. 1.° Fica outorgada' concesssão
à Rádio Por Um Mundo Melhor Limitada nos têrmos do art. 11, do Decreto n,? 24.655, de 11 de julho de
1~3~. para .estabelecer. a título precano] na CIdade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais sem
direito de exclusividade, uma es'tação
de ondas tropicais, destinada a executar serviço de. radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusuías que com êste baixam, rubricadas pelo .Mímstro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Pú··
blicas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da.
data da publicação dêste decreto no
Diário Oficial. sob pena de ficar sem
efeito. desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2.° Revogam-se às disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1959'
138.° da Independência e 71.° da Re:

pública.

JUSCELINO
KUBITSCHEK.

DE 15

KUBITSCHEK.

Lucio Meira.

Fernando Nóbrega.

DEORETO No" 46.103 -

DE

21

DE

MAIO DE 1~9

DECRETO N'? 45.857
ABRIL DE 1959

DE

27

DE

Autoriza o Departamento de Águas
e Energia Elétrica do Estado de
São Gaulo a instalar uma usina
termoelétrica.
.
Retificação

. _ (Publicado no Diário Oficial, seçao I, de 24 de abril de 1959) .
No art. 19 , onde se lê: .. ' tipo gás,
'" tipo
em Juquiá... - Leiase ; turbo-gás, em Juquiá ...

Concede _ao Estado do Maranhão autorizaçâo para construir mediante
subscrição pública, a {(C~trais Elétricas do Maranhão Sociedade Anônima" (CEMAR).
Retificação
(PubliC2ido no Diário Djiciaz' - 8eçât>
I - de 21 de maio de· 1959)
No art. 1.0 , onde se lê: ... dos seus
representantes Jarihel José de A. Carvalho .,. - leia-se: ... dos seus representantes Jadihel José de A. Carvalho.

Aros
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DECRETO N9 46.139
. DE 4
DE JUNHO DE 1959
Declara de utilidade pública a Associacão Cristã de Moços de 801"0caba, com sede em sorocaoa, Estado de São Paulo.

o Presidente da República atendendo ao que requereu a Associação
Cristã de Moços de Sorocaba, com
sede na cidade do mesmo, nome, no
Estado de São Paulo, a qual satísfaz as exigências do art. 19 da Lei
nv 91, de 28 de agôsto de 1935, e
usando da atribuição que lhe confere
o respectivo artigo 29 , decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida Lei, a Associação Cristã de Moços de Sorocaba, com sede em Soro~
caba, Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, em 4 de junho de
1959, 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cyrillo Júnior.

DECRETO N. 9 46.141) DE 4 DE
JUNHO DE

19'59

Declara de utilidade pública a ldaterniâaâe de Campinas,' com sede
em Campinas, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu, a Maternidade de Campinas, com sede na cida~e
do mesmo nome, no Estado de Sao
Paulo a qual satisfaz às exigências
do art. 1. 9 da Lei 91, de 28 de agôsto de 193'5, e usando da atribuição
que lhe confere o .respectívo artigo
2. 9, decreta:
Artigo único. É: declarada de' ut~i
dade pública, nos térmos da referida
lei a Maternidade de Campinas, com
sede em campinas, Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro, 4: de- junho de
1'959, 138<;1 da Independência e 7ll?
da República.
JusCELINO KUBITSCHECK.

Cyrillo Júnior.

DECRETO N9 4ti.144, DE 5
DE 1959

58S
DE JUNHO

Retifica o art. 1o do Decreto número
44.763, de 27 de outubro de 1958
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe- confere o artigo
87, número l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 2Q
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo primeiro (l9) do Decreto número quarenta e quatro mil setecentos sessenta e três (44.763), de vinte e sete (27)
de outubro de mil novecentos e cinqüenta e oito (1958), que passa a ter,
a seguinte redação: Fica autorizado
o cidadão brasileiro Diogo Bethonlco
a lavrar minério de ferro no lugar
denominado Penha, distrito e munícípío de Itabira, Estado de Minas Gerais, numa área de quinze hectares
vinte' e um ares cinqüenta e cinco
centíares (15,2155 ha) delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice no marco quilométrico' núme- .
1'0 cinco (Km 5) da Estrada de Ferro
Vitória-Minas, no trecho CampestreEstação e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento vinte e quatro metros ('124m), trinta e quatro
graus noroeste (34Q NW); trinta e
quatro metros e cinqüenta centímetros (34,.5-0m). onze graus sudoeste
(l1Q SW); sessenta e dois metros e
trinta centímetros (62,30m), dez graus
e trinta minutos sudeste (10° 30' SE);
cinqüenta e sete metros e oitenta ,centímetros (57,80 .m) , dezoito graus e
trinta minutos sudoeste (18<;1 30' SW);
setenta e nove metros ('79m), sessenta e três graus sudoeste (639 SW);
cento e dois metros e trinta centímetros (102,3()m), setenta e três graus
e trinta minutos sudoeste (739 30'
SW); duzentos e dois metros (202m),
vinte e três graus sudeste (239 SE);
cento e vinte e três metros e vinte
centímetros (123,20m), dez graus sudoeste (lOQ SW); cem' metros e cinqüenta centímetros (lOO,50m), vinte
graus trinta minutos sudeste (2(lQ 30'
SE); cento e trinta. e nove metros e
vinte centímetros (139,20m), cínqüenta e dois graus trinta minutos nordeste (529 30' NE); noventa' e um
metros e vinte centímetros (91,20m),
oitenta e um graus trinta minutos
nordeste (819 30' NE); noventa e um
metros (91m). vinte e um graus trinta minutos sudeste (219 30' SE); trin-
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ta e um metrcs -e oitenta centímetros
(31,SOm), oitenta e três graus trinta
minutos nordeste (831,) 30' NE); cínqüenta e oito metros e trinta centímetros (58,30m), dezesseis graus trínta minutos sudeste (169 30' SE); setenta e quatro metros quarenta centímetros (74,-4{)m) , oitenta e quatrograus sudeste (849 SE); setenta e seis
metros (76m), quinze graus nordeste
(15~ NE); trinta
e quatro metros
cinqüenta centímetros (34,50m) dez
graus noroeste (lOQ NW); quarenta e
nove metros (49m) , dois graus trinta
minutos nordeste (29 30' NE);' noventa e quatro metros (94m) , vinte e
quatro graus e trinta minutos noroeste (241;1 30' NW); quarenta e' quatro
metros (44m) , trinta e quatro graus
noroeste (34 9 NW); cento e dez metros e dez centímetros (llO;10m), vínte e quatro graus noroeste (249 NW) ;
cento e cinqüenta e cinco metros
055m) , trinta e cinco graus noroeste
(35-9 NW);, trinta
e três metros
(33 mr ; onze graus n or o e s t e
(119 NW); vinte ,e- cinco metros e cinqüenta centímetros (25,50 m) , cinqüenta e três graus noroeste (53 NW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo únco do' art. 28 do Código de
Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionados neste decreto.
Art. -29 A presente retificação de
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista pelo Código de
Minas e será transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3g Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1) de junho de 1959.
, 13&9 da Independência e 71Ç> da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

DE

5

1959; 138 da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO KUBITSCH:8K.

Mario MenegheUi.

DECRETO NQ 46. 171 .JUNHO DE

DE

5

DE

1959

Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal e
a Tabela 'de· Extranumerário-mensalista do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários e dá

outras providé11Cias.

(Publicado no Diário Oticuü - Seção I - de 8 de junho de 1959)
Retificação
A página 13.123. última linha, na

situação nova, onde se lê:
5 Médico-Chefe (Deleg. 5ª' Classe)
N C. leia-se:
5 Médico-Chefe (Deleg , 5~ Classe)

Me.

Mário Meneghetti _

DEORETO NI? 46.160 -

ciso I, do artigo 87, 'da Constituição
e de aeôrdo com a alínea "B" doartigo 12 do Decreto n Q 22.239 de
19-12-932, revigorado, com as modificações .do Decreto-lei nl? 581, de 1
de '3:gôsto de lS38, pelo Decreto-lei
n Q 8.4Q1, de 19-12-945, decreta:
, Art. 19 Fica a Cooperativa de conSÚlnO dos servidores e Assistidos do
Departamento
Arquidiocesano
de
Ação Social de Natal, com sede na cidade de Natal, capital do Estado do
Rio Grande do Norte, autorizada a
modificar o seu estatuto social, adaptando-o à categoria de Cooperativa
Mista de Consumo, Crédito e Vendas
em Comum, após o que deverá, na
forma da Lei, submetê-lo, para a necessária anotação, no Serviço de Economia Rural, do Ministério da Agricultura,
Rio de Janeiro, 5 de junho de

DE

JUNHO DE 1~59

Concede autorização à Cooperativa
de Consumo dos' Servidores e Assistidos do Departsmietüo Arquidiocesano de Ação .sociai de: Natal, a
adotar ,nova oateçoria,
O Presidente da República, usando

da autorização que' lhe confere o in-

DECRETO N.o 46.177 .:rmmo DE 1959

DE

9

DE

Conceâe à sociedade' Emprêsa de Navegação Maratoara Limitada autorização para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constítuícão, e nos.

A'ros

DO PODER

têrmos do Decreto~lei n.« 2.784, de 20
de novembro de U)4{l, decreta:
- Artigo único. :É: concedida à sociedade Emprêsa de Navegação Marajoara Limitooa,' com sede na cidade
de Belém, Estado do Pará, autorização para funcionar ,como emprêsa de
navegação de cabotagem,- com o capital de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros), dividido em 2 (duas)
cotas desiguais.' pertencentes a ,2
(dois) sócios, cabendo' 6(}% (sessenta.
por cento) a brasileiro nato, conforme contrato social datado de g de
agôsto de 1958, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor,
ou que venham a vigorar, sôbre o
objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 1959;
~38.o da 'Independência e 71.° da Re·
pública.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N'. ~ 46. 192

DE

11

DE JUNHO DE 1959

ExECUTIVO

5B5·

- DECRETO NQ 46;214 Ju:NlIO DE 1959

DE

12

DE

Aprova o Regulam-ento para Publica..:.ções do Exército (R/IW)
Retificação

(publicado no Diário Oficial - Seção I - ' de 26 de . junho de 1959).
No art. 24, onde se 'lê: ." ou separadamente, obedecerão ao' prevsito ...
-- Leia-se: .,. ou separadamente, obedecerá ao previsto ...
Nos Exemplos do art. 26, onde se
lê: 3) C 19-20, Reservado, Manual de
Campanha - Jnvestígações Criminais
de 1 de agôsto de 1956) - Leia-se:
.3) C 19-20, Reservado, Manual deCampanha - Investigações Criminais
(de 1 Agô 56) .
No § 4'? do art. 56, onde se lê:
. .. carga às novas organizações militares imprevistos - Leia-se: '.' carga
às novas organizações militares e a
imprevistos.

DECRETO N.'? 4-6.224 -

DE

16

DE

JUNHO DE 1959

Declara de "utilidade pública.'a "União
dos Agricultores e criaâore»: (UNAC) -..,. com sede em Frederico
. Westphalen, Estado do Rio Grancte
do Sul.
-, '

o

Presidente da. República,

Atendendo ao que requereu a
União dos Agricultores e Criadores (UNAC) - com sede' em Frederico
. Westphalen, Estado do Rio Grande
d ú Sul, a qual satisfaz as exigências
do art. 1. <:l, da Lei n.v 91, de 28 de
agôsto de 1955, e usando da atribuição que lhe confere o respectivo
art. 2. 9 , decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida Lei, a -"União dos Agricultores' e
Criadores - (UNAC)- com sede em
Frederico Westphalen - Estado do
Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, em 11 de junho
dr 1959; 138. Q da Independência e
71. '" da República.
JusCELlNo KU:EITSCHEK

Cyrillo Júnior

Dispõe sobre a lotação de serviàores
R.F.F.S .A.
cedidos
à

<Publicado no Diário Oficial de 24,
de junho de 1959) - Seçáo I) .
Retiticação
Na terceira coluna, página 14.483,
onde se lê: Díníz de Oliveira Pontes,
Trabalhador; leia-se: Diniz de Oliveira
Fontes, Trabalhador.

DECRETO Nl! 46. 22t JANEIRO

DE

16

'DE

DE 1959

Outorga concessão à Rádio Paulista
Limitada para instalar uma estação
radiodifusora.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, nv I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Paulista Limitada 'e' tendo em vista. o
disposto no artigo 59, n 9 XII, dá
mesma Constituição, decreta:
Artigo 19 Fica, outorgada concessãoà Rádio Paulista Limitada, nos têr-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

'586.

mos do artigo 1l do Decreto n Q 24.655,
de 11 de julho de 1934, p~ra esrtabelecer, na cidade de Paulista, Estado
de Pernambuco, sem direito de exclusividade, uma estação de ondas
médias, destinada a executar serviço
de radiodifusão.
Parágrafo único O contrato deco~
rente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com .êste baixam. rubricadas pelo Ministro de Esta?-o. dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da dat~. da
publicação dêste dec~eto no Dl~rw
Oficial, sob pena de ficar sem eteíto,
desde logo, o mesmo decreto.
Artigo 29 Revogam··se as disposições
em contrário.
Rio de Jaeniro, 16 de junho de
1959' 138t;1 da Independência e 71l?
da República.
JuSCELINO KUBITSCfiEK

Lucio Meira

DECRETO NC? 46.24:0 - DE 19
DE JUNHO DE 1959

Suprime cargo extinto

(Publicado no Diário Oficial, 8eção l, de 19 de junho de 1959).
Retificação

n 9 14.0ü5, primeira coIuna onde se lê: ... de 14 de abril
de {942, decreta: - Leia-se: ".. de
14 de abril de 1941, decreta:
Na pág,

DECRETO N.o 46.250
JUNHO DE

DE

25

O:J:,

1959

Cria no Conselho do Deseniotvimento: Grupo Executivo a fim de estabelecer, propor ou. promover norm~s
e meios para a inteçroâa ctuaçtio
do Govêrno e da iniciativa privada
no incremento e reestruturação ão
sistema de ensino técnico-científico-profissional, de natureza particular ou de jurisdição çocernaniental.

O Presidente da República, usando
.das atribuições que lhe confere 0'/ ar-

tigo 87, inciso ri da Constituição de-

ereta:

Art. 1.0 São estabelecidas e reguladas pelo presente Decreto:
1) as normas e meios concernentes
ao programado esfôrço financeiro e
técnico do Govêmo e da ínlciativa
privada na. conjugada execução <1;0
ensino orientado para o desenvoívímente econômico do país;
2) a competência e autol"idade dos
órgãos que se encarregarão de realíficar tais normas, mobilizando os fatôres humanos, bem corno aplicando
e distribuindo os recursos técnicos e
financeiros, necessários a promover o
contínuo aparfeícoamento . E' torm!.ção
da mão-de-obra, atuante ou potencial.
Art. 2.° lt criado o Grupo Executivo do Ensino e Aperfeiçoamento Técnico (ENATEC). diretamente subordinado ao Conselho do Desenvolvimento. a fim de promover e supervísionar a execução das normas e meios
prescritos neste Decreto, bem como
de formular recomendações de incremento e reestruturação do sísteena de
ensino com vistas ao desenvolvímento econômico.
Art. 3,° São membros natos do
ENATEC:
1) Ministro da Educacão e Cultura - Presidente:
2) Secretário-Geral do Conselho do
Desenvolvimento - Coordenador:
3) Presi<1ente
da
Confederação
Nacional da Indústria;
4) Presidente
da. Oonfederacâo
Nacional do Comércio;
5)
Presidente
da
Confederacâo
Rural Brasileira:
6) Presidente do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico:
7) Diretor Geral do Servico Na('io-.. ,
nal de Aprendizagem Industrial (SENA!);
8) Diretor Geral do Serviço ~a
dona! de Aprendizagem Comercial
(SENAC) .

Parágrafo único. O Presidente do
ENATEC poderá. delegar f"\odêres ao
Coordenador dó Grupo. a quem comnete substituí-lo em seus impedimentos eventuais. O Coordenador do .Grup.o . noderá delerrar competência. O()dendo os demais membros do =NA~
TEC crooenciar representantes, mediante notifioacãr, ao SecretArio Geral do Conselho do Desenvolvimento.
Art. 4.° O ENATEC tem como finalidades e a tribuicões :

ATOS DO PODER

1) promover a coordenação dos eS-forços do Govêmo e da iniciativa
privada na educação para o desênvolvímento:
2)
promover a integração ínteratíva das empresas e indústrias, sobretudo as mutuárias do BNDE, com as
-díferentes entidades de ensino técnico e instituições cientificas ou de pesquisas do pais, bem como a articulação destas com as similares est:ran-"
geíras;
,
3) elaborar planos e programas de
aperfeiçoamento em colaboração inclusive com outros órgãos, e promover
-a implantação de cursos, visando a
aumentar a eficiência material e hu'mana, das atividades educacionais do
'Govêrno e a fomentar as da Iniciatíva privada;
4) elaborar' e analisar relatórios e
estatísticas sôbre a evoluçâo dos vários tipos de ensino;
5) estudar projetos de leis, decretos e atos administrativos pertinentes
à educação e ensino a serem subme-tidos à aprovação das autoridades
competentes pelo Secretário Gen:l.l do
Conselho do Desenvolvimento;
6) cooperar com Grupos Exe~uti~
vos do Conselho do Desenvàlvimento
-e com outras entidades nas atividades
de preparação de mão-de-obra cor-respondente. prestando-lhes colaboração no programa de formação e de
'aperfeiçoamento de técnicos de ;;rau
médio e superior, operários .qualíflea.dos ou especializados:
7)
coordenar e supervisionar a
'execução da. .l\{eta n.O 3D - Formarão
de Pessoal Técnico, nos têrmos do
Decreto n.? 43.395, -de 13 de março
-de 1958.

Art. 5.° Todos os órgãos da Admínístracão Federal deverão prestar ao
ENATEC, ou dêle 'receber, ,a cooperação que lhes fôr solícitada, inclusive
sob a forma de trabalhos 1jécnil3os.
Art. 6.° Compete privativamente
'ao Presidente:
1) Superintender e dirigir os trabalhos do ENATEC e representá-lo
'oficialmente;
2) 'promover e coordenar medidas
'Para o incremento e melhoria do ensino técnico e cientifico. submetendo
·à decisão do ENATEC as oue forem
julgadas da competência dês te.
Art. 7.° A espectíícacão técnica do
ensino. cuja programação, coordena-ção e assistência cabem 9. êste Gru-po, não lhe restringe a proveitosa
onerosidade em favor do necessário
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ajustamento' de outros ramos e graus
do ensino ao' processo desenvolvimentista do País.
Art. 8.0 O Secretário-Geral do
Conselho do Desenvolvimento tomará
as medidas necessártas para a pronta
instalação e regulamentado funcionamento do ENATEC, no prazo de trinta dias.
Art. 9.° O presente Decreto entrará _em vigor na data de sua puolícaçao.
Art. 10. Revogam-se as disposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 25 dê ~unho de
1.959:- 138.° da Independência e ';1,0 ca
República,
JUSCEl.INO

KUBITSCHEK

Pedro Calmon
Cyrillo Junior
S. Paes de Almeida
Fernando Nóbrega

DECRETO

N9 46.266 DE
JUNHO DE 1959

26

DE

Concede reconhecimento aos cursos
que indica.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87. item l, da Constituição" e
nos têrmos do artigo 23 do Decretolei n Q 421, de 11 de maio de 1938,
decreta :
Artigo único. É concedido reconhecimento dos cursos de filosofia,
geografia, história, letras clássicas,
letras neo-Iatínas e letras anglo-germânicas da Faculdade Catarinense
de Filosofia, situada em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina.
Rio de Janeiro. 26 de Junho de
1959; 138Q da Independência e 71<:1
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Pedro Calmon

DECRETO NQ 46.268 .JUNHO DE 1959

DE

26

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Esperança - Companhia de Seguros Gerais.
O Presidente da Republica, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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ATOS

tígo 87, incísc I, da oonsütuíção, e
nos têrmos do Decreto-lei n Q 2.063: de
7 de, março de 1940~ decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações íntroduzídas. nos Estatutos da
Esperllnça - Companhia de Seguros
Gerais, com sede nesta Capital, autorizada a funcionar pelo Decreto número 38.457, de 28 de dezembro de
1955, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 30 de março do corrente ano.
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita as leis e regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorízaçâo a
que alude aquêle decreto.
.

Rio de Janeiro, 26 de junho de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETo N<:l 46.270 -

DE

DE 1959 ..

26

DE JUNHO-

Autoriza a filiação de entidade sindical patronal à Orçanização Internacional dos Empregadores.

O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,' item. I, da oonstttuícão e nos
têrmos . do art.. 5D5 . da Consolidações
das Leis do Trabalho, na redação que
lhe deu a Lei nv 2. 8(}2, de 18 -de junho
de 1956, decreta:
. Art. lI? Firo. autorizada· a filiação
da Confederação Nacional da Indústria à Organização Internacional dos:
Empregadores (O. 1. E.). a qual deverá ser comunicada, tão logo se concretize, ao 'Ministério do
Trabalho
Indústria e Comércio.
"
Art. 29 O presente Decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação.
Rio.de Janeiro, 26 de junho de 1959'
13Sll da Independência e 71I? da
pública.

ae:

DEORETO N'? 4.6.269 JUNI-IO DE 1959

DE

26

DE

alterações introduzidas no.~
Estatutos da Companhia, de Se-

J:USCEI..INQ KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

Aprova

guros ,Marítimos
Confiança.

e

Terrestres

DECRETO NI? 46.271 JUNH-Q DE 1959

DE

26

DE

o Presidente da República, usando Couceâe à sociedade anônima Gilda atribuição que lhe contere o artitette Satetn) Razor Comtxms) 01
go 8'7, inciso I, da oonsütuíção. e
Brazil, autorização para continuar
nos tJrmos do Decreto-lei' n'? 2.063,
a funcionar na República.
de 7 de março de 1940, decreta:
O Presidente da República, usanArt. 1Çl Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da do da atribuição que se confere o arCompanhia de Seguros Mal'ltimos e tigJ 87, inciso l, da Oonstítuíçào, e
Terrestres Confiança, com sede nes- TIi):; têrmos do Decreto-lei nv :.l ,627,
de 26 de setembro de 194(), decreta:
ta Capital, autorizada a funcionar
pelo Decreto nl? 4.920, de 30 de marArtigo único. E' concedida à soço de 1872, conforme deliberação da
cíedade anônima Gillette Safety RaAssembléia-Geral Extraordinária rezor Oompany of Brazil, com sede na
alizada em 30 de março do corrente
cidade de Wilmington, Condado de
ano.
New Castle, Estado de Delaware, EsArt. 2t? A Sociedade continuará' in- , tados Unidos da América, autorizada
a funcionar na República pelos Detegralmente sujeita às leis e regucretos ns, 17.2ü9, de 24 de março de
lamentos vigentes, ou que venham a
1926; 19.836, de 8 de abril de 1931;
vigorar, sôbre o objeto da autoriza10.008, de 16 de julho de 1942; 15-.631,
ção a que alude aquêle Decreto.
de 23 de maio de 1944; 19.352, de 6 de
,Rio de Janeiro, 26 de junho de
agôsto de 1945; 31. 647, de 23 ae ou1959. 1389 da' Independência e '71 Çl da
tubro de 1952; 33.680, de 27 de agôsRepública.
. to de 1953; 36.656, de 24 de dezembro de 1954; 33.169, de 31 de outubro
JUSCELINO KUBITSCHEK.
de 1955; 40.010", de 20 de setembro
Fernaooo, Nóbrega.
de 1956; 41.159, de 6 de maio de

ATOS DO PODER

195'1 e 43.820,. de 4. de junho de 1958.
.autorização para .contrmiar a funetonar no País, com o capital destínado 'às suas operações comercíaís
no Brasil, elevado de
.
Cr$ 346.485.715,00 (trezentos e qua-'
renta e seis milhões, quatrocentos e
oitenta e cinco mil, setecentos e quinze cruzeiros) para c-s 414.981. 54.0,00
(quatrocentos e quatorze milhões, no-:
vecentos . e oitenta e um mil, quinhentos e quarenta cruzeiros), consoante resolução aprovada em reunião de sua Diretoria, realizada' em
'20 de

Decreto nl? 33.680, de 27 de Qgôsto
de 1953, assinados pelo Ministro de
Estado dos Negócios do Trabalho,
Indústria e Comércio, obrigando-se
a mesma sociedade a cumprir integraimente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, sôb!,e o objeto da' presente aurorizaçao.

Janeiro, 26 de junho de
da Independência e 71~
da República.
Rio de

1959;

1381)

1958, mediante as

JUSCELINO

KUBTrSCHE1'C.

que acompanham o citado

Fernando

Nóbrega.

março de

;(:l~usulas·
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DECRETO

N.~

48.272 -

DE

26

DE JUNHO DE

1$59

Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da SATP:LITE nhia de Seguros Gerais.

Compa-

o Presidente daR,epública. usando da atribuição que lhe confere o
.art. 87, íncíso I. da Constituição, e nos têrmosdo Decreto-lei n,v 2.003,
de 7 de março de 1'940, decreta:
Art. l.1? Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos
da SAnLITE - Companhia de SeguroS Gerais, com sede em Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a funcionar pelo Decreto
,n.Ç1 3'8.666, de M de janeiro de 1%6, conforme deliberação da Assembléia
Geral Extraordinária realizada em -17 de março do corrente ano.
Art. 2.Q A Sociedade continuará -integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes. ou que venham a vigorar,sôbre o objeto da autorização
a. que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 2>6 de junho de 1959; 13B9 da 'Independência e 71° da
República..
JUSCELINO KUBITSCHEK

Pernanao Nobrega

DECRETO NQ46.277 DE JUNHO DE

DE

27

1959

Ouiorça conceSsão à Emissora. de Televisão Continental S. A. _ TV
Continental para estabelecer uma
estação - radiodifusora-

'(Publicado no Diário Oficitü, Se.ção I, de 29 de junho de 1959).
Retificação

Na pág , 14.826, 3:;\ coluna, onde
.se lê: ... para estabelecer á. titulo
precário, nesta Capital, sem direito
de exclusividade, uma estação de on.das curtas .. . - Leia-se: ...para es~
tabelecer, nesta Capital, sem direito
de exclusividade, uma estação de
ondas médias ...

Na mesma coluna, cláusula I, onde
se lê: .' . nesta capital, uma estação
de ondas curtas... - Leia-se: '" .
nesta Capital uma estação de ondas médias...
'
_Ainda na mesma COluna, cláusula 11, onde se lê: A presente concessão é outorgada a título precário... - Leia-se: A presente concessão é outorgada pelo prazo de' 10
(dez) anos ...
Na pág, 14.827, segunda coluna,
cláusula VIII, onde se lê: Parágrafo
único. Leia-se: paní.gl'afo",· primeiro.
Na mesma cláusula vrn, fJnal,
acrescente-se: Parágrafo segundo A concessão será considerada perempta se o Govêrno Federal não
j u 1g a r conveniente renovar-lhe o
prazo.

500,
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DECRETO

N~

46.298 :1959

-DE

30

DE

JUNHO DE

Autoriza a cidadã brasileira. Maria
, Auxiliaaora Leite a pesquisar minérios de cromo e manganês no
município de Fuuü, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição -que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n Q 1,985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
lainas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria Auxüíadora Leite a.
pesquisar minérios de cromo e manganês em terrenos de sua propriedade no imóvel, denominado Fazenda caxambu, distrito e município de
Piauí, Estado de Minas Gerais, numa
área de setenta e oito hectares (78
ha) delimitada por um quadrilátero.
que tem um vértice a cinqüenta e
cinco metros (55m) no rumo verdadeiro de vinte e nove graus nordeste
(29Q NB) do canto nordeste (N'E)
da sede da referida Fazenda e os
lados a partir desse vértice; os seguintes ,comprimentos e rumos Verdadeiros: mil trezentos oitenta e três
metros (1, 383m), dezoito graus sudeste (189 SE); quinhentos e quinze
metros (515m), setenta e dois graus
e trinta. minutos sudoeste (729 30'
Sw); .mü seiscentos e cinqüenta e
um metros (l. 651m) , quatorze graus
trint.. minutos noroeste (149 30' NW);
quinhentos metros (500m) setenta e
-seis graus sudeste (769 SE) ,
Parágrafo· único.' A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias diseliminadas pelo conselho Nacional de
pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e oitenta cruzeiros, (Cr$ ..
780,()O) e será válido pelo prazo de dois
(2) anos a partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da produção Mineral do Minístérío da Agricultura,

Art. 39 Revogam-se as disposições.
em contrário.
Rio de Janeiro, 3() de junho de 1959
138'? da Independência e 719 da Repú":
blica.
JUSCELrNO

KUBITSCHEK

Mario M eneçhetti

.DECRETo NQ 46.299 JU~HO DE

DE

30 DE

1959

A uioriza a ciâaaã brasileira Maria de
Jesus Wendel Mamede a pesquisar
minério de ferro, dolomita e quartzito no M1,tnicípio de Santana do
Parnaíba, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nÇ> I,da .oonstrtutçãc e nos
têrmos do Decreto-lei nO? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira Maria de Jesus wendei Mamede, na qualidade de administradora
do imóvel em condomínio Sítio Mimí,
na Fazenda Morro Branco, distrito -de
Pirapora do Bom Jesus, Municipio de
Santana do Parnaíba, Estado de São
paulo, a pesquisar minério de ferro.
dolomíta e quartzito no imóvel acima
citado; numa área de treze hectares
(13 ha) , delimitada por um polígonomístilíneo que assim se define: parte
do entroncamento das estradas de rodagem Araçaríguama - Pirapora
Fazenda Morro Branco, seguindo por
esta última até o cruzamento do córrego' da Barrinha; segue pelo córrego
da Barrinha até a ponte existente na
estrada de rodagem Araçaríguama Pirapora sôbre o mesmo córrego e daí,
por esta estrada de rodagem, até o
ponto de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30,230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será.
válido por dois (2) anos a contar da
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data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
.Rio de Janeiro, 30 ue junho del~59,
138~ da Independência e 719 da República.
JUSCELI'NO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

(Cr$ 4.260,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Minera,
do Ministério da Agricultura.
Art.. 39 Revogam se as. disposições
em contrario.
Río de Janeiro, 30 de junho de t959"
I38º da Independência e 71Q da República..
JUSCEL]NO

KUBITSCHEK

Mario M eneçhetii

DECRETO

N9 46.300 DE
JUNHO "DE 1959

30

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Hêlio
Santos Caldas a pesquzsar ouro e
âtamante no município de Itupira-nqa, Estado do Pará.

O Presidente da República usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de
.29 de janeiro de 1940 (CódigO de
}ainas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado' o eídadâo
brasileiro Hélio Santos Caldas a pesquísar ouro e diamante, em terrenos
devolutas, distrito e muníeípío de Itupíranga, Estado do Pará, numa área
de quatrocentos e vinte e seís hectares
(426 ha) , delimitada por um triângulo .que tem um vértice a dez mil
quinhentos e cinqüenta metros (10.550
metros) no rumo magnético de quarenta e um graus trinta minutos sudeste (41<:> 30' SE) da confluência do
Igarapé Joáo Vaz com o Rio Tocantins e os lados, divergentes désse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinco mil e quinhentos metros (5. 5(){)m) , trinta e
quatro graus trinta minutos sudeste
(34'? '30' SE); mil oitocentos e quarenta metros (1. 840m) " cinqtienta e
cinco graus nordeste (559 NE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autortaação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezemhro de. 1951, uma vez se verifique
a existência na jazada.. como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2<:> do citado Regulamento ou de outras substâncias discrírnínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art: 29 O titulo da autorização de
pescuisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto,' pagará a taxa de quatro mil duzentos e sessenta cruzeiros

DECRETO N9 46.301 JUNHO DE 1959

DE

30

DE

Autoriza a Organização Brasileira deMinérios Ltda - Obramil - a pesquisar calcário no município
de,
Campos. Estado do Rio de Janeiro...

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, .nQ I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.9a5, -de;
29 de janeiro de 1940 (Códígo de
Minas). decreta;
Art. 1Q , Fica autorizada a Orga.nl~
zação Brasileira de Minérios Ltda. Obramil - a pesquisar calcário, em..
terrenos de propriedade de Domingos
Manhães de castro, no distrito delrtalva, munícípío de Campos, Estado
do Rio de Janeiro, muna área de 3
hec ares (3 haj delímitada . por um,
retângulo que tem um vértice a trezentos e trinta e seis metros (336m)
no rumo magnético cinqüenta é dois.
graus sudeste (529 SE) do fõrno de
cal existente nas proximidades da rodovia Italva-Fazenda do Lagarto e OSlados, divergentes désse vértice, os seguintes cumprimentos e rumos magnétícos- duzentos metros (200m), dez.
graus nordeste (lO'? NE)' cento e cinqüenta metros (15Orn), 'oitenta graus
sudeste (80Q SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às.
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de de-,
zembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a quese refere o art. 2Q do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2? O título da autorização de
pesquisa, que será uma. via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de tre-
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zentos cruzeiros (Cr$ 'aOO,{)O) e será
válido pelo prazo de dois. (~) ano~, a
partir da data da .transcríção no lívro
próprio da Divisão de Fomento da
Producão Mineral do Ministério da
.Agricultura .
Art. 3Q Revogam-se as disposições
-ern contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1959,
1389 da Independência e 719 da Repú.büca.

.

JUSCELI:NO

KUBITSCHEK

Mario M eneçhetti

DEORETo

N9 46. 3{)2 DE
JUNHO DE 1959

30

DE

..A uioriza a cidadã brasileira Maria Eulalia riunmaes Beck a lavrar calcário no município âe Pinheiro Machado)
Estado do Rio Grande do
Sul.

o Presidente da República usando
-da atribuição Que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Oonstituíçâo e nos
térmos do Decreto-lei ne:> 1.985, de
-29 . de, janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta;
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
.brasileíra Maria Eulalia Fagundes
Beck a lavrar calcário, no lugar denominado Passo da oonceíção, distrito
-de Pedras Altas, município de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande
do sul, numa área de quatrocentos e
noventa e cinco hectares oitenta ares
e sessenta e dois centiares (495,8062
.ha) delimitada
por
um pol1gono
místilíneo que tem um vértice a seiscentos e dez metros U~· om, no rumo
verdadeiro quarenta e oito graus trínta e cinco minutos sudeste (489 35'
SE) 'dó fôrno de cal de propriedade
.de JOsé H. Silveira e o, lados, a partir dêsse vertíce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil
-oítocentos e trinta metros (I. 330m) ,
vinte e dois graus trinta e cinco mí'nutos sudeste (229 35' SE); dois mil
.seíscentos e setenta metros (2.670m).
quarenta e oito graus nordeste (48Q
NE); mil e quinze metros (1. 015m) ,
-quarenta e sete graus sudeste (479
SE)' mil quatrocentos e cinco metros
(1. 4ÓSm), vinte e seis graus nordeste
(26 9 NE) mil cento '=l sessenta metros
(I. 160m) , sessenta e quatro graus nordeste (649 NE); mil trezentos e trinta
e cinco metros (1. 335m), vinte e seís
.graus sudoeste (269 SW)·; dois mil e

EXECUTiVO

duzentos metros (2. 200m). cinqüenta
e seis graus noroeste (56!? NW) . O lado místílíneo da poligonal é a margem esquerda da Sangu da Divisa e
compreendida entre a extremidade do
último lado acima citado e o vértice
de partida. Esta autorízação é outorgada mediante as condições constantes
do parágrafo único do art. 28 do CÓM
digo de Minas e dos artigos 32, 33, 34e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
. neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230, de I de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2l? do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2Q O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município. em cumprtmenta do disposto no art. 63 do Código de Minas.
Art. 3Q Se o concessonàrío da autorizaçãonão cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízacão de lavra -será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do Código de' Minas .
Art. 4Q A:s propriedades vizinhas estão suj eitas às servidões de solo e subsolapara fins de lavra, na forma dos
artigos 39 e ~ do Código de Minas.
Art. 5Q O concessionário da autorãzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art _ 71 do mesmo CódIgO .
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que -.será
transcrito no livro próprio da DiVisão
de Fomento da Producão Mineral do'
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de nove mil novecentos e vinte cruzeiros (Crg 9.920,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
,Rio de Janeiro, 30 de junho de 1959,
138':> da. Independência e 71q da República;
JUSCELINO

KUnITSCHEK

Mario Mencghetti
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nE:CRETO N9 46. 3(}3 -

JUNHO DE 1959

DE

30

'

DE

,

Autoriza o cidadão brasileiro Hélios
, Santos 'Caldas a pesquisar ouro - e
diamante no município de. ttupi-,
rança, Estado do Pará.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n Q I, da Oonstituição e nos têrmos
do Decreto-lei n<? 1.925, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas.), decreta:
'
Art. ,1<? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hélios' Santos Caldas a pesquisar ouro e diamante, em 'terrenos
devolutas, distrito e munícípío de Itupíranga, Estado do Pará, numa área
de cento e cínquenta e nove hectares
(1:59 har , delimitada por umiparalelogramo que tem um vértice a oito
mil 'setecentos e cinquenta· metros.
(8.750m)
rumo magnético de 91n quenta graus quarenta e cmco mI~u
tos .sudeste (501',1 45' SE) da confluen.da do Igarapé João Vaz com o no
Tocantins e os lados, divergentes dêse rumos magnéticos: dois mil .cento e
se vértice. os seguintes co.mpnmentos
vinte metros (2 .120m). trinta e quatro graus trinta minutos sudeste (34 Q
3D' SE); setecentos e cínquenta metros (750m). cin~1.lenta e cinco graus
'nordeste (55Q NE).

no

Par~grafo

uruco. A execução

9a

presente autorízaçâo fica sUJeltaas
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na j8.~~da, como assocíado,
de qualquer das substâncías a que se
refere o art. 2Q do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho. Nacional
de PesquisasArt. 29 O titulo de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
quinhentos. e noventa cruzeiros ....
Cr$ 1. 590,00) e será válido pelo prazo
de dois . (2) anos a partir da data
da transcrição no Uno próprio da
Divisão de Fornento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de junho de
'1959, 13SQ da Independência e 710 da
Hepública.
JUSCELINO KUBITSCHEK..

Mario M eneçhetti,

DECRETO NQ 46.304 - -DE 30
,

J~HQ

DE

DE

1959

Autoriza a Mineração Cabuçu Ltda.
a pesquisar feldspato e mica no
nicípio de Silva Jardim, Estado do
Rio de Janeiro.

mu-

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe 'confere o artigo
87, nl? I, da Oonstituíçâo e nos têrmos
do 'Decreto-lei n'? 1. 985, de 2S de janeiro de 1940,_ (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineraçáo Cabuçu 'Ltda. a pesquisar feldspato e mica, em terrenos de propríedade de Jovino Nunes da Silva Filho
no lugar denominado Imbaú, 'distrito
e muníeípío de Silva Jardim Estado
do Rio de Janeiro; numa áre;' de sete
hectares _e .setenta e quatro ares (7,74
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a mii duzentos e oitenta e seis <1.286m) no
rumo magnético de sessenta e Quatro
graus trinta minutos noroeste <649
30' NW) do canto nordeste (NE) da
igreja Batista e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguítnes comprimentos e rumos magnéticos: quínnentos
e dois metros (502m), vinte e um
graus cínquenta minutos noroeste (219
50' NW); oitenta e dois metros ~82m)
cínquenta e três graus trinta minu~
tos sudoeste (53: 30' SW); duzentos
e sessenta e oito metros (268m) dezenove graus vinte minutos :md'oeste
(1~l? 20' SW); duzentos e sessenta e
.três metros (263m), cínquenta e três
graus trinta minutos sudeste. (53 30'
SE): cento e vinte e sete metros
(127m), oitenta e três graus sudeste
83Q SE) .

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n Q 30.230, de 1 de dezembro de lf}f}1, Uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
,Art. 2~ O título de autorização de
pesquisa, que será uma vía autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3{)O,OO) e será,
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrícão no livro próprio
da Divisão de Fómento da Produçáo
Mineral do Ministério da Agric.ultura.
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Art. 39 Revog-am·se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro,

em 3{) de

junho de

1959, 13Bl? da Independência e 71f,l da

República.
Mario M eneqlietti .
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

DECRETO N9 46.305 - DE 3()DE
.JUNHO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Carlos
Petrone a pesquisar minério ãe
jerro, dolomita e quartzito, no município de samtoma do
Estado de São Paulo.

Parnaíba.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n 9 r,· da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nl? 1.985, de 29 de janeiro de 1940, _(Código de Minas),
decreta:
Art. 11,} Fica autorizado o cidadão
brasileiro Carlos Petrone a pesquisar
minério de ferro, dol omita e quartzito,
em terrenos de sua propriedade, na
li'azenda Morro Branco, distrito de
Pirapora do Bom Jesus, munícípío de
Santana do Parnaíba, Estado de São
Paulo, numa área de quatro hectares
e quarenta ares (4,40ha), deiímítada
por um polígono místilíneo, que assim
se define: parte da ponte sôbre o córrego Barrmna na escraua ue rouag eur
Pírapora do Bom Jesus - Araçariguama, por onde segue pela margem
esquerda do mesmo córrego até a Cachoeírmha, onde se acha cravado o
marco nv 8 da Light & Power Ltda.;
por um alinhamento retilíneo de trezentos e vinte e cinco metros (325m),
de comprimento e rumo magnético,
trinta e nove graus trinta e seis minutos. sudoeste (39 Q 36' SW) I até o córrego das Bananeiras; segue por este
córrego abaixo, até a estrada de rodagem de Pirapora do Bom Jesus .Araçaríguama e, por esta até o ponto
. de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de de ..
zembro de 1951, uma vez se verifique
a existência jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2Q do citado Regulamento ou de outras substâncias dís-

cri minadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art: 2° O titulo de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será.
válido por dois (2) anos a contar da
data .d~ _transcrição no livro próprín
da, DiVIsa0 de Fomento da. Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições
em contrário .
Rio de Janeiro, em 3ü de Junho de

1959" 138(> da Independência e 'll'? da

República.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Morio ll-ieneghetti.
DECRETO N<:> 4'6.3()6 JUNH-D DE

DE

30 DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Archançeto Lcrencini a pesquisar água
mineral no município de Cachoeira
do Itapemerim, Estado do Espírito
Santo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o artigo
87, nv 1, da Constituição e nos zêrmos
do. De·ereto-lei n? 1.985, de 49 de janerro .de 1940, (Código de Minas)
decreta:
J
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
-brasileiro Archangelo Lorencíní a pesquisar água mineral em terrenos de
sua propriedade no imóvel denominado Fazenda Belém, distrito de Jaciguá, . município de Cachoeiro do Itapemerím, Estado do Espírito Santo,
numa area de quatro hectares (4 ha)
delimitada por um quadrado de duzentos. metros (2{)Om) de lado que te;n
um vertlce a trezentos e sete rneti'os
(307m) no rumo magnético de trinta
e nove graus e trinta minutos noroeste (i39° 30' NW) do meio da fachada
ela capela de São Pedro e os iados divergentes dêsse vértice, os seguintes
rumos magnéticos: trinta e seis graus
noroeste C3{3Ç1 NW) e cínquenta e quatro graus. nordeste (540 NR) .
Parágrafo único. A execução da
pre.sente _autorização fica sujeita .às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n Q 30. 23<J, de 1 de dezembro ~e .1 951, u!Da: vez se verifique _a
existência na JaZIda, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regula-
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mente ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2° O título de autorização de
pesquisa, que será uma via aut.éntíca
dêste decreto, pagara a taxa de trezentos cruzeiros (01'$ 300,00) e será
valido pelo prazo de dois (2) anos a
uartir da data da transcrição na Iívro próprio da. Divisão de Fomento
da Producâo Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. SÇl Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 3,0 de Junho de
1959, 138 9 da Independência e 71 9 da
Hepública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario M eneahetti .

EXECUTIVO

bro de 1951, uma vez se verifíque a
existência na jazida, como associado'
de qualquer das .substãncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamenta ou de outras substâncias dis-crímínadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas. .
Ar-t. 2'-; O título de autorizaçào de
pesquisa, que será uma via auténüca
,àêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil duzentos e quarenta cruzeiros ~ ors 4.240,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Mínísterío da Agrrcultura.
Art . 3Çl Revogam-se 2.S disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 3-0 de junho de
1959, 1389 da Independência e 71? da
l-\'epúbllca.
'
JUSCELINO

DECRETO

N9

46, 3G7 -

JUNHO DE

DE

30

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Hélios
Sentes Caldas a pesquisas ouro e
.diamante no ntuniClpzo de ltupi'Tanga, Estado do Pará,

o

Presidente da República usando
da atríbuíção que lhe confere, o artigo
9
87, n I, «ía Constituição e nos termos
do Decreto-lei nv 1.98'5, de 29 de janeiro de 194.0 (Código de Minas),
decreta:
Ar t. 1°, Fica a litorízado o CIdadão
brasileiro Hélios Santos Caldas a pesquisar ouro e diamante, em terrenos
devolutas, distrito e município de Itupíranga, Estado do Pará, numa área
de .quatrocentos e vinte e quatro hectares (424 ha). delimitada ()"". um
paralelogramo que "em um vértice a
setenta metros
-oito mil trezentos
(8. S'-j'ümJ no rumo magne ~lCO de q uarenta e três graus sudeste (43? SE)
da confluência do Igarapé João Vaz
com o no Tocantins e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos masmétícos rjnis
mil cento e vinte metros (2 . 120üU ,
trinta e quatro graus trrnta !lIÜllHUS
sudeste (34<! 30' SE); dois mil metros
(2. OGOm) , cinquenta e cinco graus
nordeste (55Q NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
.pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de dezem-

e

KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N° 46. 3(}8
JUNHO DE 1959

DE

30

DE

A utoriza a tneZustrias Brasileiras ãe
Artigos Refratários S' A. - IBAR
a pesquisar bauxita e argila no
município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nl? I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n'? 1.985, de
29 de janeiro de 194{} (Códígo de
Minas), decreta.;
Art. 19 Fica autorizada a Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários S. A. - IBAR a pesquisar ba uxita e argila, em terrenos de sua.
propriedade na Fazenda Maranhão,
distrito e município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, numa
área de vinte e oito hectares e quarenta ares (28,4()l1a), delimitada por
um polígono mistilíneo que tem um

vértice a cínquenta e um metros e
cinco centímetros (51,05m) no rumo
verdadeiro sessenta e' quatro graus.
nove minutos noroeste (649 09' NW)
da extremidade noroeste (NW) da
Capela Conceição e os lados, a partir dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e cinquenta e sete metros e cínquenta
centímetros (157,50m) e sessenta. e
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oito graus vinte e nove minutos sudoeste (689 29' SW),' até a margem
direita do' córrego do Meio ; segue
pela nnna que per longa a mesma

metros (l84,50m), sessenta e oito
graus, quatro minutos sudoeste (689
01' SW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorizaçâo fica sujeita às.
estípulacões do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma -vez que se verifique a existência .na jazida. como
. associado, de qualquer das substâncias a que se retere o art. 2 9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de r:: esquisas .
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dês te Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,(l(J) e será
transcrito no livro próprio da Divisão de Pomento da Produção Mineral
do Mírusterro da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se í3-S disposições
.em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1959,
1389 da Independência e 71'? da República.

'margem, para jusante, até encontrar
uma cérca de arame, frente às terras
de Benedito Vilela de Carvalho; daí,
os segmntes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento e dois metros ...
(102m), oitenta e quatro graus cínquenta e nove minutos sudoeste (840
59' 8W); noventa e sete metros e
vinte centímetros (97,20mJ, oitenta e
nove graus trinta e oito minutos sudoeste (89(·) 38' SW).; cento e qua. renta e nove metros e cínquenta centímetros 049, SOm), dezessete graus
vinte e cinco minutos noroeste (17 9
25' NW); cento e vinte e tres metros e sessenta centímetros \ 123,6Om) ,
setenta e um graus cínquenta minutos nordeste (71 Q 5,1)\1 NE); trezentos
e .quarenta e dois metros, e setenta
centímetros (342,70m>, oitenta e seis
graus, trinta e um minutos nordeste
(859 31' NE), atravessando a cabeceira nordeste (NE) . do córrego do
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Meio; segue pela linha que perlonga
o mesmo córrego, à margem esquerda,
Mário Meneghetti.
até sua nascente; daí, os. seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cinquenta e um metros' e quarenta'
DECRETO NO 46.309
DE 30 DE
centímetros' (51.4Om>, dezoito' graus
JUNHO DE 1959
quarenta e quatro minutos nordeste
C1SQ 44' NE\: sessenta e .eIS metros
Autoriza o cidadão· brasileiro Hélios
e dez centímetros (66. tümi , dezoito
Santos Caldas a pesquisar ouro e
graus cinquenta e nove minutos r..or-·
diamante no município de ltupi.rleste 081? 59' NE)-; cento e setenta
rança, Estado do Pará.
e cinco metros (175m> , cínquenta e
seis graus quarenta minutos sudeste
o Presidente da República, usando
(56 9 400 SE); quarenta e quatro meda atribuição que lhe confere o artitros e sessenta centímetros- (44,60m).
go 87, n l1 I, da Constituição e nos
dois graus trinta e quatro minutos
térmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
9
sudoeste (2 34' SW) noventa e quade janeiro de 1940 (Código de Minas),
tro metros e trinta centímetros (94,30
decreta:
m i , dez minutos sudoeste (lJ' SW):
, oitenta e cinco metros e oitenta cenArt. I'? Fica autorizado o cidadão
tímetros (85,80m), dois graus quaren- , brasileiro Hélios Santos Caldas a pesta minutos sudoeste (29 40' SW);
quisar ouro e diamante, em terrenos
vinte e sete metros e oitenta centídevolutas, distrito e município de
metros (27,8(}m>, vinte e quatro miItupirang'a, Estado do Pará, numa
nutos sudeste (24' SE); sessenta e
área de trezentos e cinquenta e quaseis metros e sessenta centímetros
tro hectares e vinte ares (354.20ha),
(66.6{)m), um grau dezessete minutos
delimitada por um quadrilátero que
sudeste (lº 17' SE): sessenta e cinco
tem um vértice a seis mil duzentos
metros e setenta centímetros (65,7Gm).
e cinquenta metros (6.25'Üm) no TU'três graus vinte e nove minutos sumo magnético de quarenta e três
deste (39 29' SE): noventa e oito
graus quinze minutos sudeste (439 15'
metros e cínquenta centímetros (98,50
SE) da concluêncía do Igarapé João
m) , oito' graus vinte e seis minutos
Vaz com o rio Tocantins e os lados,
sudeste (81? 26' SE); cento e oitenta
a partir dêsse Vértice, os seguintes
e quatro metros e cínquentá centícomprimentos e rumos magnéticos:
J
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dois mil e duzentos metros ,(2, 200m) ,
trinta e quatro graus trinta minutos
sudeste (34 9 '30' SE); mil novecentos
e setenta e cinco metros O, 975m) ,
cínquenta e cinco graus nordeste '(559
NE); dois mil e trezentos metros
(2. 3C';)m) , cinquenta e dois graus
trinta minutos noroeste (52 0 3{)'NW) ;
mil duzentos e cíncuenta .metros ...
(1. 25tlm) , cínquenta e cinco graus
sudoeste (551~ SW),
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova-do pelo Decreto nO' 30.230. de 1 le
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como
associado. de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquizas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa e- tr';s
mil quinhentos e cínquenta cruzeiros
rc-s 3. 55-G,OO) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir da
data da transcrí-ão no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1959,
138 9 da Independência e 71 9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária M eneahetti,

DECRETO NO? 46,310 JUNHO DE

DE

30

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Aureliano Ferreira a pesquisar minério de manganês no municipio de
Itaúna, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n 9 1. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei u'! 1.985, de 29
de janeiro de '194<l (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Aureliano Ferreira
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a pesquisar minério de manganês em
terrenos de sua propriedade e de outros no lugar denominado Capão
Grande ou Fazenda dos Aleíxos, distrito e munícípío de rtaúna, EstadJ
de Minas Gel'ais: numa área de quinze hectares (15 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a quinhentos e vinte e três
metros (523m) no rumo magnético
quarenta e quatro graus sudeste (449
'SE) da confluência dos córregos .da
Pedra Grand~ e do Capão Grande e
os lados a partir dêsse vértice. os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos vinte e oito metros
(228m), dois graus sudoeste (2~ SW) ;
duzentos e vinte metros (220m),
-quinze graus sudoeste 05 9 SW); cento setenta e cinco metros (175m) ,
quarenta e oito graus e vinte minutos sudoeste (48° 20' SVv): trezentos
e doze metros (312m), oitenta e um
graus e cínquenta minutos sudoeste
(81<;\ 50' SW); duzentos noventa e
três metros (293m), um grau noroeste (19 NW): duzentos cinqüenta e
dois metros. (252m), setenta e um
graus nordeste (71 Q NE): trezentos
quarenta e sete metros (347m), quarenta e oito graus quarenta e cinco
minutos nordeste (48Çl 45' NE).
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estinulacôes do Rer;'Ulamento aprovar-do pelo Decreto nv 3{) . 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2~ do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquizas.
Art. 21) O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros -(Cr$ 3'JO,(JÚ) e será.
transcrito no livro próprio da .Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.

Art. 39 Revogam-se as disposições
. em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1959,
138Q da Independência e 719 da Re-

pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,
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DECRETO Nl? 4q.31I -

Jumio

DE

DE 3') DE,

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Lourenço Mig7tel Amorim, a pesquisar cal~
cario, no mumcípio de Jacui, Esuuio de Minas Gerais,

o Presidente da Hepúblíca, usando
da atríbuíçao que lhe contere o artigo 87, nl? 1, da Oonstítuiçào e nos
termos do Decrete-rei nO 1.985, de
29 de janeiro de 1940
MInaS), decreta:

(CÓdIgO

de

Art; '1° FICa autortzado o cidadão
brasileiro Lourenço MIguel Amorrm,
a pesq uisar 031031'10 em terrenos de
sua proprredade, no imóvel denominado Fazenda 1:"ernando PaIS, dis-

trito de Santa cruz das Ar eias, munICípIO de JaCUl, ESljado de Minas

Gerais, numa area de um nectare e
vinte ares O,20hal, d enmrtada por
um retângulo que tem um ver tice a
mil trezentos e sessenta e cmco metros, (1. 365m), no rumo magnetaoo:
de trinta e um graus e vinte minutos
sudeste (31'" 20' SE!; da confluência
ao corrego Puatos com o no Santana e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnetrcos: cento e vinte metros (12(}mJ, oitenta e sete graus
sudeste (87 QSE); cem metros (100m I
três graus sudoeste (3(j SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorrzaçâo fica sujeita às
estíputarões do Regulamento aprovado
pelo Decreto n 9 30 , 230, de 1 de dezembro de t951, uma vez que se verirrque a existência na Jazida, como
associado, de qualquer das substancías a que se refere o art. 2 9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discrimtnadas pelo oonse.no Nacwnal de Pesquisas.
Art. '2 9 O título da autorização
pesquisa, que será uma via autêntica déste Decreto; pagará a taxa de
trezentos cruzeiros .crs 300,00) e será válido pelo prazo de dois /2> anos
a partir' da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Producão Mmeral do Ministério
da Agricultura.

de

EXECUTIVO

Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3{} de junho de 1959;
1389 'da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N° 46,312 -

DE

30

DE

JUNIiO DE 19~9

Autoriza o cidadão brasileiro Hélios
Santos Caldas a pesquisar ouro e
diamante no município de Itupírança, Estado do pará.

O Presidente da República, usando
da atrinuiçao que lhe confere o artigo 87, n 9 L, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n Q 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Oódigo de
Minas), decreta:
Art. I'? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hehos Santos Caldas a pes"quísar ouro e diamante, em terrenos
devolutas. distrIto. e murncípío de
Itupíranga, Estado do Pará, numa
área de quatrocentos e setenta e oito
hectares e cinquenta ares (478,50ha>,
delimitada por um paralelogramo que
tem um vértice a dez mil oitocentos
e cínquenta metros (10, 350m), no rumo magnético de trinta e seis graus
quarenta e cmco minutos sudeste, ..
(369 45' SE) da confluência do 13'arapé Joáo Vaz com o rio Tocantins
e os lados, divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cinco mil e quinhentos
metros, (5 500m) , trinta e quatro
graus trinta minutos sudeste (349 ';()'
SE): oitocentos e setenta metros ..
(87Jm), cínquenta e cinco graus nordeste /55° NE),
Parágrafo único.

'

execucão da.
presente autorização fica sujeita às
estípula-ões do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez que se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das :substâncias a que se refere o art . 2':> do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Con'selho Nacional de Pesquisas.
Art. 2':> O título da autorizacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
, dêste Decreto, pagará a taxa de quatro' mil setecentos e noventa cruzeiros ccrs 4.790,00) e será válido pelo
A
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prazo de dois (2) anos a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de. Fomento da ~ Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3Çl Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1959,
1389 da Independência e 710 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NO

4~.313

JUNHO DE

- DE 30 DE
1959

~.

Autoriza o cidadão brasileiro Moacyr
Rodrigues Pereira a pesquisar mica
e quartzo, no niumicuno Gal-iléia,
Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da RepÚtl.lica usando

da atribuição que lhe contere o arti-

go 87, n 9 I, da Oonstitinçáo e nos
têrrr.os do Decreto-lei númeio 1. 985.
de 29 de janeiro de 1940 Código de
Minas), decreta:
Art. 19 F1ca autorizado o cidadão
brasileiro lVIoacyr Rodrigues Pereira a
pesquisar mica e quartzo em. terrenos
devolutos no lugar denominado distrito de Dlvino de Laranjeira, municípío de Galiléia,
Estado de Minas
Gerais, numa área de oitenta e dois
hectares e oitenta e cinco ares (8285
ha) , delimitado por um polig01l8 irregular. que tem um vértice a seiscentos e trinta e cinco metros (635 m) ,
no rumo magnético de sessenta e nove
graus trinta e cinco minutos nordeste (69'9 35' NE). da confluência dos
córregos da Fumaça e do Di'lirlc e os
~3COS a partir dêsse vértice, os seguinti~1"i comprimentos e rumos magnétiC0-5: trezentos metros (3il'0 m) . vinte
e seis graus e, trinta minutos sudeste
26'.1 30' SE)' mil metros (1 ,000 mr ,
oitenta 'e um graus nordeste :81 C)
N[!;); quatrocentos e 'noventa '- nove metros (499 m i , zero :sra,li;; quinze
n'ln1ltOS noroeste (QÇl 15 NW); setecentos e vinte metros (72() m), sessenta e cinco graus e quarenta e cinco
minutos noroeste (659. 45' NW); quatrocentos e noventa e um metros (491
m) , sessenta e neve "graus 'sudoeste
(f.9~ swi: Quinhentos
metros (50{)
m) , zero grãus trinta minutos súdoeste «(}I) 30' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às

EXECUTIVO

estipulações' do Regulameni:o aprovado
pelo Decreto "n9 30.230, de 1 '\ie
dezembro de 1951, uma cez se verifique a -existência na jazida, corno associado de qualquer das substâncias
a que se refere o artigo l/~ du citado
Regulamento ou de- outras substâncias
dif-c.riminadas pelo Cansemo Nacicnaí
ds .Pesquisas ,
Arr 2<'> O título da auto-isacác de
pesquisa, que será uma lia auténcía
dêste Decreto, pagará a ',axa, de oitocent.os e trinta cruzeiros (Cr$ , ...
f!30,\l0) e será
válido por dois (~)
ancs '1 contar da data da transcrícâo
na livro próprio ca .oívísáo de Fomonto da Produeáo Mineral do \11rustérío da Agric-ultura.
Art. 39 Revogam-se as dísposícões
em contrário.
Ri() oe Janeiro, 30 de [unno de 1!)59,
138(> da Independência e lll? da ~~epúbD~a.
.
JUSCELINO KU9~SCHEK

M ário M eneghetti

DECRETO ,N9 46.314
JUNHO DE 1959

DE

30 D!S

Autoriza a Mineração Irapuá Limitada a lavrar calcário no município
de Cachoeira do Sul, Estado do Rio
Grande' do Sul:

O Presidente da República usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 87, n 9 l, da Constítuiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 11) Fica autorizada a Mineração Irapuá Limitada a lavrar calcário, em terrenos de sua propriedade,
no rugar denominado Irapuazinho,
distrito de Restinga Sêca, município
de Cachoeira do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, numa área de cento e
vinte e um hectares, oito ares, oitenta
e sete centiares (121,0887 ha) detímítada por um polígono irregular que
tem um vértice a quatrocentos e sete
metros e dez centímetros (407,-lOnu,
'no rumo verdadeiro cmqüenta e três
graus e treze minutos sudoeste (53 9 13'
SW) do canto noroeste (NW) da ',181na. de energia elétrica da interessada.
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e oitenta metros
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e vinte e doís centímetros (500,22m)

Art', 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos cooítentá e três graus vinte e sete mifres públicos, na .rorma da íeí, os trinutos nordeste (83\1 27' NE), quatrobutos que forem devidos à União, ao
centos e cinqüenta e sete metros e noEstado e ao Munícipío, em cumpriventa e sete centímetros
(457,97nl),
mento do disposto no art. 68 do CÓsetenta e nove graus e treze minutos
<ligo de Minas.
sudeste (799 13' SE); seiscentos é quarenta e sete metros e dezenove censi-.
Art. 39 Se o concessionário da aumetros (647,19m) dezesseis graus e
torização não cumprir qualquer das
cinqüenta e oito minutos noroeste (16 9
obrigações que lhe incumbem, a auto58' NW); duzentos e dezoito metros
rização de lavra será declarada cae dez centímetros (218,1()m), vinte e
duca ou nula, na forma dos artigos
sete graus e três minutos' noroeste (27º
37 e 38 do Código de Minas,
03' NW); cento e cinqüenta e Oito
Art. 4'" AI:!, propriedades
vizinhas
metros (158m). setenta e três graus e
estão sujeitas às servidões de solo e
quarenta e dois mínu tos sudoeste <73\1
subsolo para fins de lavra, na forma
42' SW)· quinhentos e trinta e dois
dos artigos 39 e 40 do Código de Mimetros
noventa e oito centímetros
nas.
U';32,98m). dezesseis graus e dezoito
Art. 5° O concessionário da autominutos noroeste (169 .N"W); seIscen-, rização será fiscalizado pelo Depar.tos e quarenta e três metros e cintamento Nacional da Produção Mineqüenta e seis centímetros (<343,5vm),
ral e gozará dos favores díscrímínados
, setenta e três graus e vinte e dois mino art. 71 do mesmo Código.
nutos sudoeste <739 22' SW;; duzentos
Art. 69 A autortzacão de lavra terá
e quarenta e seis metros e noventa
por' título
êste
Decreto, que será
centímetros (246.9{)m), vinte e sete
transcrito no livro próprio da Divisão
graus e vinte e oito minutos sudeste'
de Fomento da Produção Mineral do
'(27 9 28' SE); quatrocentos e doze
Ministério da Agricultura, após o pametros e oito centímetros <412,{}8m).
gamento da taxa de dois mil quatro"vinte e seis graus e vinte e sete mícentos '> quarenta cruzeiros (Cr$ ....
nutos sudoeste (269 27' SW); duzen2.440,00) .
'
tos metros (20,'Jm) , setenta e SeLE'
Art.
7°
Revogam-se
.as disposições
graus e cinqüenta e três minutos no~
em contrário.
roeste (779 53' NW); duzentos e tres
metros e noventa centímetros U·08,9()
Rio .de Janeiro, 30 de junho de 1959,
m) , quarenta graus e sete minutos
138'? da Independência e 7ll'l da Resudoeste (40~ 07' SW); trezentos e
pública.
quinze metros (315nil, dezenove graus
JUSCELINO KUBITSCHEK.
e cínqüénta e três minutos sudeste (l9 9 53' SE);' quatrocentos
, Mário M eneçtieiti,
e sessenta e cinco metros' (465m),
oitenta graus e cinqüenta e. três
minutos, sudeste (80 9 53' SE). J:!;sta.
DECRETO NQ 46,315 - DE 30 DE
autorização é outorgada mediante
JUNHO DE 1959
as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
Renova a âecturaçõo de utilidade púde Minas e dos arts. 32, 33, 34, e suas
blica a que se refere o Decreto núalíneas, alem das seguintes e de oumero 31.421, de 10 de setembro de
tras constantes do mesmo CÓdIgO,
1952, para fins de desapropriação
não expressamente mencionados nespelo Departamento Nacional de Este Decreto.
'
tradas de Feno, das áreas tle terr enos neceesàrias à construção da liaParágrafo único. A execução da
riante de Pedras Altas, ·na ,Jiaçáo
presente autorízação fica sujeita às
Ferr ea do Rio Grande do Sul.
estipulações do Re~ülamento aprova9
do pelo Decreto n 30.230, de 1 de
dezembro ='c.é 1951, uma vez se verifio Presidente da República, usando
que a existência na jazida, como asda atribuição que lhe confere o arsociado de qualquer das substâncias ao
tigo 87, inciso I, da COnstitUIÇão; e
que se refere o art. 2\1 do citado Retendo em vista o que consta do Progulamento ou de outras substâncias
cesso n? 5.211-59, do Depar:Jamento
discriminadas pelo conselho Nacional
de Administração do Ministério da
de Pesquisas.
Viaçã.o e Obràs públicas" decreta ~
J

e

J
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Art. 19 Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere
o Decreto n 9 31. 421, çl.e 10 de setembro de 1952, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de
Estradas de Ferro: das áreas ip r,errenas e
respectívas
benfeitorias,
necessárias à construção da, varram.e
de Pedras Altas, entre os quilômetros
349, 47~ e 462, 0-24 <Esttação' de Hervat) , da linha Bagé-Rio Grande, da
Viação Férrea do Rio Grande do SUl,
cujos projeto - e orçamento foram
aprovados pelo Decreto n 9 31.42'0, de
H>- de setembro de 1'952_
Art. 2(1 f:ste decreto entrará em
vigora partir da data de, sua publicação, revogadas as disposições em
contrário
. Rio de Janeiro, 30 de junho de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Lúcio 111 eira.

DECRETO N'? 46.316
JUNHO DE

DE

30

DE

1959

Autoriza o Depariamentc de Aguas e
Energia Elétrica do Estado -de São
Paulo a instalar uma usina termoéletrica:
-

O Presidente da República usando
. da atribuição - que lhe confere o artigo 87, n? r, da Constituição e nos
têrmos do artigo 10 do Decreto-lei número 2.281, de 5 de junho de 1940;
Considerando que pela Resolução
nv 1.276 a medida foi julgada convemente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. I'? Fica autorizado o Departamento de Aguas e Energia Elétrica do
Estado de São pàulo a instalar uma
usina termoelétrica, utilizando turbina a gás, em Votuporanga (Alta Ara-.
raquarense) de acôrdo com os. projetos a serem aprovados pelo Ministério
da Agricultura.
Parágrafo único. Por ocasião da
aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas da
referida usina.
Art.. ,2<: A energia elétrica gerada,
destina-se ao fornecimento, em grosso, nos municípios de Alvares Florense, -Américo de Campos, Auríflama,
Buritama, Cardoso-; Cosmorama,' Es-
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trela D'Oeste, 'Fernandopólis, - Gastão
Vidigal, General Salgado, ::ndiaporâ,
Jales, Macaubal, Magda, Nhandeara,
Nipoã, Paulo de Mària, Planalto, Riolândia, Santa Fé do Sul,
Valentim
Gentil, Votuporanga, na região da
Alta Araraquarense.
Art. 39 Caducará
presente título,
independente de qualquer ato declaratório, se o concessionário não eumprrr as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura,
em três (3)
vias dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação deste
Decreto, os projetos e orçamentos da
aludida instalação termoelétrica.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem
autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4<), O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 51? -Revogam-se as dísposíçôes
em, contrário. ~
Rio de Janeiro. 30 de junho de 1959,
138'? da Independência e 71'? da República.

°

JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário M enettb.etti _

DECRETO NC? 46.317
J"tTN'HO DE

DE

so

DE

1959

Autoriza a Brazilian Hydro Electric
Company, Limited a alienar parte
do terreno, sito à Estrada União e
Indústria, não necessária aos seus
serviços, e dá outras providências.
,O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo '87, inciso I, da ,Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nl? 7.002, de
22 de novembro de 1944, e
Considerando que pela Resolução
n'? 1.225, de 30 de outubro de 195t6, o
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica se manifestou, em parte,
favoràvelmente ao pretendido pela
Erazilian Hydro Electric Company,
Limited, decreta:
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. Art. 1Çl Fica autorizada a BraziÚan
Hydro Electric Company, Límited a
alienar área de 65.379,85 mz do terreno sito à Estrada União e Indústrra, caracterizado pela planta número 38.522, constante do Processo número 2ô3-56-CNAEE, não necessária
aos serviços de produção e transrrussão de energia elétrica da referida em-

e Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada,
de conformidade com a planta aprovada... pelo Ministério da Agricultura,
constante do Processo D. Ag. número 3.06'0-58.
Art. 21? O presente Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

Art. 29 A importância total dessa
alienação será incorporada ao ativo
da concessão para aplicação em benefício do servico
Parágrafo único - A concessionária deverá comunicar à Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Producão Mineral do Ministério da
Agricu-ltura, a data em que foi realizada a operação de venda bem como
a conseqüente alteração do seu capital ativo.
Art. 3<;> l1:ste Decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 195.9;
138ÇJ da Independência e 71o da República..

a

prêsa.

- Rio de Janeiro, 30 de junho de 1959;
138 Q da Independência e 719 da República. _
Mario 1111 eneçh.etii.

DE

DECRETO NI? 46.319 JUNHO

DE

30

DE

m:: 1959

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Tapes no Estado do Rio Grande elo
Sul a ampliar suas instalações.
O Presidente da República usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, n':> r, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei nl? 3. 7ô3, de 25
de outubro de 1941, e 2.281 de 5 de

Considerando que a medida requeconveniente pelo
Conselho Nacional dl Águas e Energia Elétrica na Resoluçàu nv 1. 647,
de 31' de março de 195~, decreta:
Art. I'? Fic& autorizada a Prefeitura Munícípa' . de Tapes, no Estado do
Rw Grande do Sul, a ampliar suas
instalações de produção existentes na
sc.le do município, mediante a montagem de. un. grupo diesel elétrico de

rída roi julgada
30

DE

Declara de utilidade pública uma faixa de terra destinada à passagem
de linha de dish'ih1l1('fíl) rle enp'J"rlia
elétrica da
Companhia âe Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro,
Limitada.

o

Mario M eneçhetii.

junho de 1940, e

JlTScELINO KUBITSCHEK

DECRETO Nl?4G. 318 .JV1'''Ho DE 1959

JUSCELINO KUBITSCHEK

Presidente da Repúblicá, usando
da atribuição que lhe confere o artig'o 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decretolei n'? 3.365, de 21 de- junho de 1941,
e o requerido pela interessada, decreta:
Art. li? f: declarada de utilidade pública a faixa de terra de seis (,5) metros de largura e trinta e seis (36)
metros de extensão, situada no lote
de terreno ni? 442, da rua Mundo Novo,
no Distrito FeJeral, de propriedade
atribuída ao Espólio de stélio Galvão Bueno, e destinada à passagem
de linha de distribuição de energia.
elétrica da Companhia de Carris, Luz

100 kVA.
§ 19 As características técnicas e
obras complementares a serem executadas serão fixadas pelo Ministro
da Agricultura. na oportunidade da
aprovação dos projetos.
~ 2° A ampliação, ora autorizada,
destina-se à melhoria das condíçôes
de fornecimento de energia no município.
Art. 2<:1 Caducará a presente autorização independente de ato declaratório, se a interessada não cumprir as
seguintes determinações:
I - Apresentar à Divisão de Águas
do Depm·tamento' Nacional da Produção Mi n e.. ' al , do Ministério da Agrtcultura, dentro de noventa (90) dias
a contar da publicação dêste Decreto,

Aros DO. PoDER

os estudos, projetos e orçamentos das
obras a serem executadas.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que ferem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3~ A interessada fica sujeita
às' demais normas estabelecidas pelo
Decreto "n'~ 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.Art. 4'? apresente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3() de junho de 1959,
138'? da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUEi,::::TSCHEK.

M ária M eneqhetti .

DECRETO

N.O 46.320 DE
JUNHO DE 1959

30

DE

Transfere da Prefeitura Municipal de
Lagoa Dourada 'paro as Centrtüe
Elétricas de Minas Gerais S. - A. a
concessão para distribuir energia
elétrica no município de Lagoa Dourada, Estado de Minas Gereis, e àâ
outras prouiâéncuis.

O Presidente da 8.epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 18{) de Oódígo de
Águas, (Decreto TI.O 24.643, de 10 de
julho de 1934) combinado com o artigo 1.0 do Decreto-lei' n.e 7.062, de
22 de novembro de 1944;
Considerando que pela Resolução
n.O 1. 615 o Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica .se manifestou ravoràvelmente às medidas, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a
Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. A. a concessão para distribuir energia elétrica no muni< ípio de Lagoa
Dourada, Estado de .Minas Gerais,
concessão essa cue era titular a Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada.
Art. 2.° Os bens e instalações, de
propriedade da Prefeitura Municipal
-de Lagoa Dourada, que no momento existirem em função exclusiva dos
serviços de produção transmissão e
distribuição de energia elétrica- ficam

J
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desvinculados da concessão ora transferida.
Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada só poderá
retirar de serviço os bens e instalações desvinculados, a medida que forem sendo substituídos por instalações semelhantes da Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. e mediante a autorização prevista no artigo 64 do Decreto n.o. 41.019, de 26
de fevereiro de 1957.
Art. 3,° caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se
a Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. A. não satisfizer as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Pl'Odução Mineral, do Ministério da A~ri
cultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da publicação dêste decreto os estudos, projetos e orçamentos
das obras a serem executadas, bem
como, o programa de substituição
progressiva das instalações existentes.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem determinados
pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único, Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados pelo Ministro da Agricultura.
Art. 4.° A concessão ora transferida, fica subordinada às demais determinações do DecretCl n.e 41.019. de
26 de fevereiro de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 5t? a presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de
1959, 138.0 da Independência e 7-!.o
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mârio Meneghetti.

DECRETO N.o 4u.321 JUNHO DE

DE

30

DE

1959

Transfere da Prefeitura Municipal âe
Ituiinça, no Estado de Mina",; Gerais para Centrais Elétrícas de Minas Gerais S. A., a concessão para
distribuição de energia elétrica naquele Município, e dá outras providências.

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

604
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tigo 87, Inciso r, da Constituiç~o,. e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas, <Decreto n,» 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a
Centrais .Elétricas de Minas Gerais
S. A. a- concessão para distribuição ue
energia elétrica no município de Itutínga Estado de Minas Gerais, de
que é titular a respectiva Prefeitura
Municipal.
Art. 2.o Os bens e instalações de
propriedade da citada Prefeitura Municipal que, no momento, existirem
em função exclusiva dos serviços de
produção, transmissão e -dístrrbuiçâo
de energia elétrica no referido município ficam desvinculados da concessão transferida.
Art. 3.° Caducará o presente título,
independente de ato declaratório se
a concessionária não assíria- o contrato disciplinar da concessão denr to
do prazo determinado pelo Ministérío da -Agricultura.
Art. 4.° A concessão, ora transferida, fica subordinada aos dispositivos do Decreto n,s 41.019, :ie 26· de
fevereiro de 1957, que regulamenta
os serviços de energia elétrica.
Art. 5.° :B:ste Decreto entra em vi":'
gor na data de sua publicação.
Art. 6.° Revogam-se as díspslçôes
em contrário.
Rio de .raneíro 30 de junho de lS59,
138.° da Independência e 71.0 da República.
JUSCELINO ~UBITSCHEK

DE

JUNHO

DE

DE

JUSCELINO KUBITSC!CE:K.

1'1! ario Meneahetti,

DECRETO

Mário taeneonett».
DECRETO N9 46.322

Energia Elétrica autorizou a transferência dos bens e instalacões desmembrados do sistema da - Companhia Luz e Fôrça de Hulha Branca
para a Centrais Elétricê.s de Minas
Gerais S. A ., decreta:
Art. 19 Fies transferida p .~ -{ a
"Centrais Elétricas de Mina" Gerais
Sociedade Anônima", a concessão
para produção e fornecimento de
energia elétrica no município de Sete
Lagoas, Estado de Mina~ Gerais, de
que era titular a oompanh.a Luz e
Fôrça Hulha Branca.
Art. 2Q Caducará o presente titulo, independente de d-to declaratório, se a concessionária não assinar
o contrato disciplinar da concessão,
dentro do. prazo deterrrunao» pelo
Ministério da Agricultura.
Art. 39 A concesâo ora transferida, fica subordinada às demais normas estabelecidas no Decreto número 41. (}19, 1e 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
'
Art. 4<! Este Decreto entra em vigor na data da sua publicacâo
Art. 59 Revogam-se as drsposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3D de junho de
: 959, 1389 da rndepend;!jnc.i.:a, ~ -no da
República.

46.323 DE 1959

DE

30

DE JUNRl.'

Autoriza a Central Elétrica de Furnas

-3D

S .A.

1959

Transfere da Companhia Luz e Fôrça
HuZha Branca para "Centrais Ei-etrícas de' 1Vfmas Gerais S. f1.", a

concessão para produçao e tornecimento de eneroia elétrica ao mu-

nicípio de Sete Lagoas, Estiulo

N9

â~

Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do ",;~t_ 1;:,0 do Oódigo de
Aguas (Decreto n 9 24.643, de 10_ de
julho de 1934),
considerando que pela Resolução
n 9 1. 328, de 22 de agôsto de 1957,
o Conselho Nacional de Aguas e

a construir

uma linho. de

transmissão de energia elétrica entre a Usina Huirelétrtca de Peixotos e a cidade de Belo Horizonte, no
Estado de Minas Gerais.

o _Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -M:tigO
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 5<> do Decreto-Iei número 852, de 11 de novembro de W38;
Considerando que pela Resoíução
nO 1.673 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho
Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta: '
9
Art. 1 . Fica autorizada a Central
Elétrica de Furnas S. A. a construir
no Estado de Minas Gerais. uma linha. de transmissão de energia elétrica entre a Usina Hidrelétrica de Pelxotos,
da - Oompanhía Paulista de Fôrça e

ATOS DO PoDER

ExECUTIVO

6{)5

Luz, e a cidade de Belo

Horizonte
so ~7, inciso I, da Constituição, e nos
zona de concessão da Companhia j<v~Y"_
têrmos do Decreto-lei nv 2.059, de 5
ca e Luz de Minas Gerais. passar-do
de março d a 1940,
próximo ao local onde está senda
Considerando que pela Resolução
construída a Usina Hidrelétrica de
n~ 1.641, de 19 de março de H159, a
Ji'w.'nas.
:medida foi julgada conveniente pelo
§ 19 A finalidade dessa linha de
Conselho Nacional de Aguas e Energia
transmissão é o transporte do suprimento autorizado pelo item 29 da Re- ' Elétrica, decreta:
solução nv 1.347, de 17 de setembro de
Art. 19 Fica autorizada a Compa1957. do Conselho Nacional de Águas
nhia Alagoana de Fiação e Tecidos a.
e Energia Elétrica.
construír uma subestação abaíxadora
§ 2(1. Por ocasião da aprovação dos
e uma linha de transmissão entre o
projetos, pelo Ministério da Agríeulseu parque industrial e a subestação
tura, serão fixadas as características
da Companhia Hidro Elétrica do São
técnicas das instalações ora autorizaFrancisco, no Município Rio Largo,
das.
'
Estado de Alagoas.
Art. 2Çl • Caducará, o presente título,
§ 19· Por ocasião da' aprovação do
independente' de qualquer ato declaraprojeto pelo Ministério da Agricultura
tório, se a concessionária não cumprir
serão fixadas as características técmas seguintes condições:
cas da linha de transmissão e da
I - Apresentar à Divisão de Á~t1as.
subestação abaíxadora ,
do Departamento Nacional da Produ§ 2~ A referida linha de transmísção Mineral, do Ministério da Ae-!'lcultura. dentro de noventa (90) dias,
são se destina ao suprimento de enercontados da publicação dêste Decreto,
gia elétrica a ser feito pela Companhia
os projetos e orçamentos das obras ,
Hidro EJétrica do São Francisco à
II - Iniciá-las ,e conclui-las nos
Companhia Alagoana de Fiação e Te'prazos que (orem fixados pelo Miniscidos.
tério da Agrlcultura.
Art. 21! Caducará a presente auto, Paragrafo único. Os prazos a 'rue
rização, independente de ato declara.se refere êste artigo poderão ser prortório, se a interessada não cumprir as
rogados por ato do Ministro da A~ri-' seguintes, condições:
cultura.
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
Art. 30. A presente autorização ríca
elo Departamento Nacional da Pro.subordínada às demais normas estabelecidas pelo Decreto nv 41. 019, de 26- dução Mineral do Ministério 'da Agride fevereiro de 1957.
cultura, dentro de noventa (g,O) dias,
. Art. 4<). O presente Decreto entra
a contar da data da publicacão dêste
em vigor na data de sua publicação
decreto, os estudos, projetos e orçae revoga o de nl? 42.632. de 13 de nomentes respectivos.
vembro de 1957. bem como as demais
ri - Iniciar e concluir as obras nos
disposições em contrário.
.
prazos que lhe forem determinados
Hio de Janeiro, 30 de junho de 19b9,
pelo Ministério da Agricultura.
138(1 da Independência e 71 Q da ReParágrafo único. Os prazos a que
'Pública.
se refere êste artigo poderão ser prorJUSCELINO KUBITSCHEK
rogados pelo Ministério da AgriculMário M eneithetti
tura.
Art. 31? O presente decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
DEORETO NÇ) 46.324 - DE 3'0 DE JUNHo DE 1959
Art. 49 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
A utoriza a Companhia Alagoana de
Rio de Janeiro. 30 de junho de 1959,
Fiação e Tecidos a construir uma
138Ç) da Independência e 71Ç) da Resubesiaçâc .abaixaâora e uma linha
pública.
de transmissão.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

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

M ária M eneçhetti.
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NCl ~,ô.325 DE
~liO DE 1959

3D

DE JU-

Autoriza a Huiroelétrica Melhoramentos
Paracatu S. A.
a constituir
hipoteca sôbre os seus bens em favor
do Banco do Brasil S. A.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e d~
acôrdo com o disposto no Decreto-lei
n? 7.052. de 22 de novembro de 1944,
e no Decreto nO 41.()19, de 26 de fevereiro de 1957,
Considerando que pela Resolução
n? 1. 678 o Conselho Nacíonal de
Aguas e Energia Elétrica reconheceu
a conveniência e oportunidade da
medida, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a -Hidroelétrica Melhoramentos Paracatu S. A. a
constituir hipoteca sôbre os seus bens
e instalações. em favor do Banco do
Brasil Sociedade Anônima.
Parágrafo único. Itsse empréstimo
se destina à conclusão das obras da
usina do Ribeirão Batalha. situada no
município de Paracatu, Estado de
Minas Gerais,
Art. .2 9 A concessionária deverá
apresentar à Divisão de Aguas, doDepartamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura,
para fins de averbação, o traslado do
contrato de empréstimo a ser firmado.
Art. 3<:\ l:!:ste decreto entra em vigorna data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 30 de junho de 1959,
138<:\ da Independência. e 71~ da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

1V1 àrio Meneçhetti.

tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 852, de
11 de novembro de 193'8, decreta:
Art. lI? Fica autorizado o Departamento de Aguas e Energia Elétric.a do
Estado de Sáo Paulo a construir uma
Unha de transmissão entre a cidade
de Brauna e piacatu, passando por
Clementina e santõpolis do Aguapeí,
no referrdo Estado.
~ lI? Por ocasição da aprovação do
projeto pelo Ministro da Agricultura.
serão fixadas as características técnicas da linha de transmíssão.

*

2g A referida linha de transmíssão destina-se ao suprimento de energia elétrica às referidas localidades
e será operada pela Companhia Paulista de Fôrça ,e Luz.
Art. 2Q caducará a presente autorização, independente de ato declaratório, se o concessionário não cumprir as seguintes condições:

I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Pl'Oducão Mineral, do Ministério da Agrícultura, dentro de noventa (90) dias.
a contar da tada da publicação deste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos.
liI -..:. Iniciar e concluir as obras
nos prazos 'que forem fixados pelo
Ministro da Agrícultura.,

Parágrafo único. Os prazos a que
se rercce êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 39 A presente autorização rica
subordinada às demais normas doDecreto nv 41,0,19, de 26 de fevereiro
de 1957. que regulamenta os serviços
de energia elétrica,
'

Art. 49 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
DECRETO N'! 46.326
JUNHO DE 1959

DE

30

DE

Autoriza o Departamento de Aauos
e Bnerttia Elétrica do Estado de
São Paulo a construir uma linha

de transmissão,

o Presidente da República, usando
da atribuição que

lhe

confere o ra-

Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de

junho

de

1959- 1~8Cl da tndenpendêncía e 719
da Repúb~ica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.
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DECRETO

NO 46:327
DE
JUNHO DE 1959

30

DE·.

Autoriza a Emprêsa Sul Brasileira
de Eletricidade S. A. a ampliar o
seu
sistema
de transmissão
de
energia
elétrica no
Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atríbuicão que lhe confere o artizo 87 inciso I, 0.:;:. Constituição, e
n~s têr~os do art. 5~ do Decreto-lei
nl? 852, de 11 de novembro de 1938.
Considerando que· pela Resolução
nl? 1.633 a medida foi julgada conveniente pelo conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1l? Fica a Emprêsa Sul. Brasileira de Eletricidade S. A., autorizada a ampliar seu sistema de transmissão de energia .elétrica no Estado
de Santa Catarina, mediante a instalação dos seguintes trechos de linha:
a) Entre o distrito de Pirabeiraba
e a localidade de Rio Bonito, no
município de Joinville. ~
b) En tre o distrito sede e o distrito de Barra Velha, no município
de Araquarí ~
Parágrafo único. As característícas técnicas das instalações, ora autorizadas serão fixadas pelo Ministério da Agricultura, quando da aprovação dos projetos.·
Art. 29 Caducará o presente título,
índenendente de qualquer ato deciaratórío, se a concessionária não satisfizer às seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão Ie AgtlR,S
do Departamento Nacional da F'~IJ
dução Mineral, do Ministério da
Agricultura,
dentro do prazo de
cento e oitenta Cl8'Ü) dias, LurF,adcs
da data da publicação dêste . )ecreto,
o projeto e orçamento respectí \'0.
II Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério da Agricultura,

Art. 41,1 O presente Decreto entra
em .vígor na data da sua publicação.
Art. 50 Revogam-se as dispcsições
em contrário.
Rio de Janeiro, 3Ó· de junho de
1959, 1330 da Independência. e 71Ç>
da República.
JUSCELINO

KUBITSC:tElI: .

Mário M eneohetti .

DECRETO

N. o 46.328
1959

DE

30

DE

JUNHO DE

Estabelece a freqüência de 60 ciclos
por segundo no sistema da Companhia Fôrça e Luz de Casa Branca.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da. Constituição, e

Considerando que a medida .o; .nugada conveniente pela Resolução nú-,
mero 1.676, de 21 de maio de 195J jlJ
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica - Decreta:
Art. 1. o Fica estabelecida q freqüência de' 60 ciclos por segundo no
sistema da Companhia Fôrça ;- Luz
de Casa Branca, destinado ao f.jrnecimento de energia elétrica em sua
zpna de operaçáo.

Parágrafo único. A transtormaçà.,
das instalações existentes, da concessionária e dos consumidores de 50
para 60 ciclos por segundo, sera CAecutada progressivamente,
eonrorme
plano a ser apresentado ao Dey:u:~a
menta de Águas e Energia Elétr:..ca do
Estado de' Sâo Paulo, "ad-r~fe!'~n
dum" do oonselho Nacíortal de i'.gí18S
e Energia Elétrica.

Art. 2. o Este Decreto entra -m
gor na .data da sua publicação

"i-

Parágrafo único. Os prazos a que
êste artigo poderão ser

Art. 3. o Revogam-se as disnostcões
em contrário.

prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura.

Rio de Jr.neiro, 3{) de junho de
1959, 138.0 da Independência e 71.(, da
República.

se refere

Art. 3::> A presente autorização fica subordinada às demais normas
estabelecidas no Decreto nÇl 41.019. de
2E de fevereiro de 1957.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário

Meneyhetti.
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DECRETO N.

Q

4,6.329

DE

20

DE

JUNHO DE 19E:9

Desvincula da concesséo âe que. é titular a Companhia E,nergia Ele)~)"i
ca ela Bahia as unidades geradoU(S ns. 1 e 2 da Uetna do Dique,
em sacoaâor, e' dá outras -proin-

. âências.

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o artigo B7, inciso I, da COn.stitUIÇào, e
nos têrrnos do Decreto-lei n . Q 7. ()~2,
de 22' de novembro de 1944, e
oonsíderando que pela Resolução
n.v 1.648, de 31 de março de 1959,
o . Conselho N acíonal de Águas e
Energia Elétrica se manifestou tavoràveímente ao pretendírto pela Companhia Energia -Elétrtca da Bahia,
decreta:
Art. 1'" Ficam desvinculadas da
concessão de que é titular a companhia Energia Elétrica da Bahia :.'\8
unidades números 1 e 2 da Usina do
Dique, instaladas em Salvador, Est.ado da Bahia,' por não serem necessárias aos serviços de produção de
energia elétrica da concessionária.
Art , 2. Q A
Companhia Energía.
Elétrica da Bahia fica autorizada a
alienar a . referida usma, devendo
incorporar ao ativo na concessão,
para aplicação em beneficio do serviço, a importância total dessa' alienação,
Parágrafo único. A concessronáría'
deverá comunicar à Divisão
de
Aguas do Departamento Nacional da
'Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, . a data em que foi realizada a operação de venda, bem
como a conseqüente alteração do seu
capital ativo
.
Art. 3. 9 'É:ste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4. Q Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro,

ao

de

junho

de

1959, 138. Q da Independência e 71. Q
da República.
JUSCELINO

Mario

KUBITSCHEK

Meneghett~

DECRETO N. Q 46.330 . . . . .:
DE JUNHO DE 1959

DE

30

Autoriza a Compaí~hia Energia Elétrica da Bahia a construir uma
linha de transmissão
de
enertna
elétrica no município de Salvador,
Estado da Bahia, e dá outras PTú~

oiâêncuis .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 5. o ·do Decretolei n. Çl 852, de 11 de novembro de
1938. combinado com o artigo 4.? do
Decreto-Ieí n . 9 2.059, de 5 de março
de 1940,
Considerando lue pela Resolução
n. o 1,649, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1. Q Fica a Companhia Energia Elétrica da Bahia autorizaca a
ampliar o seu sísterr,a elétrico no Estado da Bahia, mediante:
a)
construção de linha de transmissão de energia elétrica entre a
subestação de Matatú, da Companh1a
I-Edro Elétrica do' São Francisco, e fi
estação de entroncamento de Mata
Escura. abaixo caracterizada, passando próximo à tôrre n. Q 1.065, da
Unha de transmissão Paulo AfonsoMatatú:
b) instalação de banco transformador na subestação do Matatú e no
inicio da linha de transmissão acima
caracterizada;
.
C)
construcão de estação de entroncamento: na localidade de Mata
Escura. próximo à tôrre n. Çl 596 da
linha
de transmissão BananeirasLapinha;.
d) construção de estação de entroncamento da linha de transmissão Ootegípe-Lapinha com a linha
de transmissão Bananeiras-Lapinha,
próximo ao km. 85 desta última;
e) ampliação da subestação de Lapinha na entrada da linha de transmissão Cotegípe-Lapíriha e Bananeiras- Lapínha:
,
f) reísolamento e elevação de tensão da linha Ootegípe-Lapínha,

*

I.!?

As obras autorizadas visam

a permitir a interligação entre a subestação de Matatú, da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco e a
subestação de Lapínha, da' Companhia Energia Elétr,ica da Bahía.

ATOS DO PODER

§ 2, o
Por ocasiao da aprovação
dos projetos pelo Ministério da' Agricultura serão fixadas as características técnicas das instalações ora au-

torizadas ~

,

Art. 2. ç Caducará a presente autorizaçâo, independente de ato declaratório, se a interessada não cumprir
as seguintes determinações:
I -

li -

Apresentar à Divisão de' Águas,
do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Mínístério da Agricultura. dentro: de
cento e oitenta (ISO) dias, contados da data da publicação
dêste Decreto. os estudos, projetos e 'orçamentos' das obras a
serem executadas.
Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
I

Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o, presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro'
da Agricultura ..
.. Art. 3. Q A presente autorização
fica. sujeita às demais normas esta'belecidas pelo Decreto n. 41.019, de
26 de teveret-o de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 4. Q O presente Decreto entra
em vigor na data 'da sua publlcaçáo.
Art. 5. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de junho de
1959; 138 I? da Independência e 71. Q
da República.
ç

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario M eneghetti

DECRETO N9 46,331 /
DE 1959

DE

30 DE JUNHO

Autoriza a Centrais Elétricas de Santa Caiarirui S .A. a construir uma
linha de transmissão de energia
elétrica de Rio ti'Una, município de
Irnarui, a Henrique Lage. município
de Laguna, Estado de Santa Catarina.

. O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I. da Constituição, e nos
têrmos do artigo 50 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938;

E..'1{ECUTIVO

609

Resolução
. Considerando que pela
,u 9 1; 655 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Santa Catarina S. A. a:
a)
construir' uma linha de transmissão de energia elétrica entre Rio
dUna, munícípio de Imarui, a Henrique' Lage, município de Laguna, Estado de Ss.,nta Catarina, em derivacâo
da linha de transmissão existente
"Capivari-Florianópolis;' ;
b) instalar um disjuntor automático no local onde se iniciar a derivação;
c) estaeblecer uma subestacâo abaíxadora em Henrique Lage . § 1'? As referidas instalações destinam-se ao transporte do suprimento
autorizado pela Resolução n q 1.655.
§ 2<? Por ocasião da aprovação dos
projetos, pelo Ministério da Agricultura, serão fixadas as características
técnicas das instalações.
Art. 2Q Caducará o presente titulo,
independente de qualquer ato declaratório, se a concessionária não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Proctu·'ção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
contados da publicação 'dêste Decreto,
os projetos e orçamentos das obras.
II - Inícíá-las e concluí-las nos
prazos que, forem fixadas pejo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Míntstro da Agricultura.
Art. 3~ A presente autorização fica
subordinada às demais normas estabelecidas pelo Decreto nv 41. 019, de
26 de fevereiro de 1957.
Art. 49 O presente Decreto entra,
em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 'de junho de 1959,
138" da Independência e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario' M eneçtietti
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N9 ~6. 3:J2 ----:
JUNHO DE 1959

,DECRETO

Outorga à Companhia
,

DE

DO PODER

3'0'

DE '

Urbanieaâora

da Nova Capital do Brasil U'lOT/ ACAP) concessão para o aproveitamento ,progressivo da energia hi-

dráulica da caclioeira do Paranoà,
existente no rio do mesmo nome,
. situada na área determinada pela
Lei n'l 2.874, de 19 de setembro de
,1 fJ5'5, vara a, C api tal Federal
do

Brasil. no Estado de Goiás.

I

o Presidente da República, usando
da a tríbuícão que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição. e de
acordo com o art. 150 do Código ele
Azuas (Decreto n 9 24.643. de 10 de
julho de 1934) decreta:
Art. 19 E' outorgada à Companhia
Urbanizadora da Nova' Capital do
Brasil (NOVACAP) concessão para o
anroveítamento progressivo da eneraia hidráulica da cachoeira do Paranoá existente no rio do mesmo nome,
situada na área determinada pela Lei
n 9 2.874. de 19 de setembro de 1956.
para a Capital Federal do Brasil. no
Estado de Goiás, respeitados os direítos de terceiros.
§ 1Q Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
proíetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga de
ckrivacão, e a potência da etapa inicial, bem como das subseqüentes, à
medida que forem sendo aprovados
os respectivos projetos,
§ 2Q O aproveitamento destina-se à
produção. transmissão e distribuicão
de energia eletríca para serviço púhlico. de utilidade pública e para comércio de energia elétrica na área
determtnada pela Lei nv 2.874, de IH
d0 setembro. de 195B, para a Capital
Federal do Brasil.
ne
Estado de
Goiás,
Art . 29 A pl'et8nte concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. {Jl9. de 26 de fevereiro de
19fii, Que regulamenta os servicos de
eneraia elétrica.
Art. 3Q Caducará o presente título.
independentemente de ato, declaratório, se a concessionária não satísrízer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três
(3)
vias, dentro do prazo de um' (1) ano.

EXECUTIVO

a -contar da data doa publicacão dêste Decreto, o projeto, do aproveita. menta hidrelétrico, observadas as norH128 técnicas relativas às instalações
estabelecidas em Leis e Regulamentos
Ir - Assinar o contrato disciplinar
~"l concessão dentro do prazo de trin-

ta (30) dias. contados da publicação
do despacho de aprovação da respecuva minuta pelo Ministro da Agricultura.
III - Requerer à Divisão de A;uas
do Departamento Nacional .da : Producão Mineral,
elo
Ministério da
Aartcultura, mediante' o arquivamento

da certidào comnrobatórta, a averba-.
ção de registro do referido contrato no

Tribunal de Contas. dentro de sessenta <6(0) dias do registro,
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que rorem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. üsprazos referido.'> neste artigo poderão ser prorrogados por" ato do Ministro da Agl'icultura.
Art. 4'? As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas
trienalmente pela referida
DiVisão de Águas.
Art, 5° Findo o prazo ' da concessão, todos os bens e instalações que,

no momento, existirem em função
exclusiva e permanente da produção.
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão ao Eswado de
Goiás.
~
19 A concessíonárta poderá reQuerer ao Govêrno
Federal que a
concessão seja renovada, mediante aa
condições que vierem a ser estípulad3S, desde que faça prova de que o
Estado de Goiás não se opõe a utilização dos bens, objetos da reversão.
~ 29 ,A concessionária deverá entrar
com o pedido à que se refere o parágrafo anterior até seis (6) meses
antes' de findar o prazo de vigência
da 'concessão, entendendo-se, se o não
ríze., que não pretende a renovação.
Art. 69 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
contados a partir da data do registro.

ATos" DO

do respectivo contrato, pelo 'I'ríbunal
de Contas.
Art. 79 Revogam-se as .disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de
1959 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO

N9

46.334 -

JUNHO DE

DE

30

DE

1959

Declara de utilidade pública e autoriza a desapropriação de imóvel necessário ao serviço do Exército Bra-

Art. -29 O imóvel em aprêço destína- se ao Ministério da Guerra ..
Art. 39 O Ministério da Guerra deverá. promover .a desapropriação em
causa, com urgência, nos têrmos do
artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941, correndo as
despesas respectivas à conta dos recursos orçamentários que lhe foram
distribuições para o ano de 195·9.
Art. 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em 'contrário.
Rio de Janeiro, 30 de junho de
1955, 1389 da Independência e 719 da
República.
JU~(.,"'ELINO KUBrrSCHEK.

Henrique Lott,

eileiro,

o Presidente da República. tendo
em vista o parágrafo
16 do artigo
141 da Constituição Federal e usando
atribuições que lhe confere a
item: do artigo 87 da mesma Constltuíção decreta:

DECRETO N° 16.335 JUNHO DE

das

Art. 1Q E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação
de acôrdo com o artigo 69 , combinado com as letras a e m do artigo 59,
tudo do Decreto-lei n!? 3.365. de 21
de junho de" 1941, avaliado em Cr$
5 ;.r~O .úOO.OO
(cinco milhões e cem
mil cruzeiros). o terreno pertencente
à
Paulo Ferreira de Moraes, com
frente para à Rua Fortunato Ferraz.
sem número. com uma área de
11.045
metros quadrados, no Bairro
da Lapa, na Capital Paulista e que
jiode ser· definida pelos seguintes
pontos e direções: Ponto A (origem)
existente no lado esquerdo da Rua
Fortunato .Ferraz, a 207 metros da
Estrada de. Campinas e na linha que
margeía o muro do Quartel do Estabelecimento Regional de Máterial de
Intendência da 2'ª' Região
Militar;
Ponto B, determinado pela distância
AB-185.76 metros e AZM de AB-186 Q;
Ponto E. determinado pela distância
BE-17.00 metros e AZM de BE 1869:

Ponto C, determinado pela distância
EC-87 metros e AZM de EC-3D(jl?
ponto D, determinado pela distância
CD-167.87 metros e l\.ZM de CD-ÜiQ
e finalmente, o P')llto A (origem) redefinido pela distância DA-40,40 metros e AZM de DA-lOOQ e tudo de
acôrdo com o processo n Q28.817. de
1958-G~b.

M, G.

611

PODER ExÉcUTIVO

DE

30

DE

1959

Cria o estandarte-distintivo para o
3° Batalhão de Engenharia de
-Combate

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

Art. 10 :É: criado o estandartedístínttvo para o 3° Batalhão de Engenharia de Combate, de aeôrdo com
o modêlo que a êste acompanha, obedecendo as seguintes características:
Campo de azul turquesa, tendo na
borda superior duas faixas de .azul
celeste e vermelho e na inferior duas
de vermelho e azul celeste, tôdas de
1/23 de altura da tralha.
.
- Ao centro três faixas, sendo
duas de verde com 1/23 de altura e
uma de amarelo com 1/12 de altura.
Brocarte um escudo orlado de
ouro com a seguinte composição:

- em chefe, campo vermelho;
em abismo o distintivo da Unidade em OUlO com o número em
prata, tendo à dextra e à sinistra 8 estrêlas de prata;
-

sob o Chefe em campo de verum rio aguado de prata,
tendo uma ilha de verde e assente sôbrs esta uma fortaleza
de ouro; céu de àzul celeste.
.de,

ATOS DO 'PODER ExECUTIVO

612

- Em arco sôbre o escudo, a ínscríção em ouro BATALHÃO e sob o
mesmo também em arco, CONRADO
BITTENCOURT ..

. - Franja de ouro em tôda a volta.
- Laço Militar com as côres nacionais e a inscrição em ouro 3° BATALHA0 - DE

ENGENHARIA

COMBATE.

-

Dimensões: 0,90 x 1,35 m.

-Art. 2° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, ·30 de junho de

1!f59; 1380 da Independência e 710 da.
República.

DE
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott
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gamento

'

, . . ..

188

Decreto de 27 de outu1)1'0 de 1B5D - Autoriza o cidadão brasíleíro Joaquim Gonçalves de Oliveira a pesquisar
quartzo no município de Ataléía Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 4 de
novembro de 1959
188

47.140 -

Decreto de 27 de outubro de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Coralio Soares
de Oliveira a pesquisar casíteríta no município de PicuÍ, Estado da Paraíba. Publicado no
D. O. de 4 de novembro de

47.141 -

47.14'2 -

"

,.

183

Decreto de 27 de outu-

bro de 1059 -

157

Decreto de 2'7 de outubro de 1959 - Autoriza a Companhia Paranaense de Energ'ia
a

Sáo Paulo Light S. A. - Serviços de Eletricidade, a construir uma linha de transmissão
110 munícícío de São Bernardo
do campo. para servir as fábricas lVlercedes Benz S. A . e
Vlillys Overland do Brasil, Publicado no D. O. de 4 .de no-

1959

47.1-37 -

'Elétrica (COPEL)

Pgs.
47.138 - Decreto de 27 de outubro de 1959 - Aprova o Regulamento da Escola de Comando e Estado-Maior da Aercnáutíca. Publicado no D O.
de 30 de outubro de 1959. Retificado no D. O, de 1 de dezembro de 1959 ,............. 168

ampliar

suas instalações mediante aJ
construção de uma linha de
transmissão entre a Usina de
Cotia e a cidade de Paranaguá
passando pela Iccalídade de
Morretes, Estado do Paraná.
Publicado no D. O, de 4 de novembro de 1959
,... 168

Autoriza a Cerâa. lavrar folhelho argiloso no município de Indaiatuba, Estado
de São Paulo. Publicado no
D, O. de 4 de novembro de
mica. Indaiatuba S, A.

1959

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

189

47.143 -- 1Jecreto de 27 de outu-

bro de 1959 -- Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Alves <ia

Rocha a pesquisar mica ·e pedras coradas no município de
GaHléia, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 4:
de novembro de 1959 .. , .... ' 190

Aros

'Págs.

Pgs.

47.144 - Decreto de 27 de outubro de 1959 - Autoriza a cidadã brasileíra Violeta Augusta
Gonçalves a pesquisar mica no
município de Governa,dor Valadares, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 4
190
de novembro de 1959
J

47.,145 - Decreto de 27 de outubro de 1959 - Autoriza Novas
Indústrias OEnda S. A. a pesquisar fosforita no município
de Paulista, Estado de Pernambuco. Publicado no D. O.
de 4 de novembro de isss .,.
-17.146 -

191

Decreto de 27 de outu-

47.147 - Decreto de 27 de outubro de 1959 - Autoriza c. cidadão brasileiro
Ambrosino de
Paula Rezende a pesquisar cas-

siterita no município de Rezende cesta, Estado de Minas
Gerais. Publicado no D. O, de
4 de novembro .de 1959
193
Decreto de 29 de outubro de 1959 - JUtera a redacão
do inciso V do art. 90 e -do
art. 22 do Decreto nl! 45.942
de 29 de abril de 1959, que
"dispõe sôbre a organização do
Departamento de Seguros Privados e Capitalização do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado".
Publicado no D. O. de 4 de
novembro de 1959 ... ,........ 19,3

47.148 -

47.,149 - Decreto de 29 de outubro de 1959 - Aprova a tabela
dos índices de reajustamento

47.151 - Decreto de 29 de outubro de 1959 - Concede à Már-

mineração. Publicado no D.
O. de 4 de novembro de 1959' ...197
47.152 - Decreto de 29 de outubro de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Jayme Duarte

Guimarães a lavrar areia
quartzosa no município de Tremembé, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O, de 4 de novembro de 1959
1197
47.153 -- J)ecreto de 29 de outubro de 1955 - Autoriza a Companhia Brasileira de Ligantes
Hidráulicos a lavrar argila no
Município de Macaé,
Estado
do Rio de Janerro , Publicado
no D. O. de 4 de novembro de
1959

198

Decreto de 29 de outubro de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro David Dias a
pesquisar quartzo no município
de Munhoz, Estado de Minas
Gerais. Publicado no D. O. de
4 de novembro de 1959
199
47.155 -- Decreto de 29 de outubro de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro João Alberto de
CeIzi a pesquisar pedras coradas, no município Teófilo otoní, Estado de Minas Gerais.
PubHcado no D. O. de 4 de
novembro de 1959
199

47.154 -

Decreto de 2B de outubro de 1959 - Autoriza a oompanhía Industrial e Comercial
de Minérios - Oícomine a lavrar calcário e dolomita, no
município de Ouro Prêto, Estado de Minas Gera,is. Publicado no D, O, de 4 de novembro de 1959
,....... 200

47.'156 -

das aposentadorias e pensões e
benefícios de manutencão de
salário em vigor nos Institutos e Caixas de APosentadoria
e Pensões, a que se refere o
art. 19 e seus parágrafos da
Lei nl? 3.593, de 27 de julho de
1959, e dá outras providências.
Publicado no D. O
de 3 de
novembro de 1959. Retificado

-':17. J.57 ---

no D. O. de 7 de novembro de
,.............

47.1ôO - Decreto de 29 de outubro de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Afonso Calicchio
a lavrar mito argiloso nó município de Itapera, Estado de
São Paulo. Publicado no o.o.
de 4 de novembro de 1959 ... 196
mores e Pedras do Brasil S.
A. autorização para continuar
a funcionar como emprêsa de

bro de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Armando AngeIínt a lavrar dolomíta no munícípío de Santana de Parnaíba, Estado de SEo Paulo Pu.blicado no D. O. de 4 de novembro de 1959
192
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Decreto de 29 de outu-

h,'(} de 1959 .- Concede à Geohvdro - Engenharia e Comércio S. A. autorização para
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íNDICE

pgs

Págs.

continuar a

funcionar

como
emprêsa de mineração. Publicado no D. O. de 4 de novembro de 1959 ................•. 201
47. 15-8 - Decreto de 29 de outubro de 1959 - Transfere. sem
aumento de despesa. funcão de
Tabela Numérica Especial de
~xtranume:rá:tio~Mensa1jsta, de
repartição do Ministério da
Agricultura, na forma que

menciona

e,

47.159

201

11a Categol'if)) 'iA" prevista no

202

Decreto de 29 de outu-

bro de 1959 - Considera, locaIídade do Território Nacional

na F:i:imcYi:a Oategorta prevista
no art. 4.0 do Decr8to-lei número 7. ú'39, de 10 de novembro
de 19-1.4. Publicado no D. O. de
de novembro de 1959

202

47.1ul - Decreto de 30 de outubro de 1D59 - Concede autori-

zação para funcionar como empresa de energia elétrica Hidrelétrica Paraná. S. A. Publicado no D. O. de 30 de outu-

D~cl.'eto

de 4: de novem-

~Ú'3

47.167 - Decreto de 4 de novembro de 1959 -

R,egul~" fi

Impor-

b . çso de borracha. Publicado
no D. O, de 7 de novembro de
1957
,........... 2-0·4

,Art. 122 da Lei nO 1.316, de 20
de janeiro de J.951. Publicado
110 D. O. de '.1: de novembro de

~

28.959. de 11 de dezembro
do 195~).Pub1icado no D. O.
de 1950. Puhlicado no D. O.

bro de 1953. Publicado no D. O.
de 5 de novembro de 1959' ....

DeC1"6to de 29 de outubro de 1959 -r-e- Classifica locaIidade cio Território Nacional

47,,160(} -

bro de 1959 - Altera o Dec..-eto

bro de 1959 - Dá nova redaç§o 2;,0 art, 29 0.0 Dec:'eto número 4·1.600, de 27 de setem-

---I

1959

Decreto .de 3 de novem-

!",~9

4.7.166 --

Publica-do no D. O.

d.e 4: de novembro de 1959 ....

47.165 -

à

bro de 1959
~ . W2
47.1ü-2 - Decreto de 3 de novembro de 1959 - Cria o Consulado do Brasil em Trieste, suprime o Consulado de Veneza e
cria o Consulado Honorário em
Veneza. Publicado no D. O.
de 3 de novembro de 1959 .... 202
47.163 - Decreto de 3 de novembro de 1959 - Cria o oonsulado do Brasil em Gdynia. Publicado no D. O. de 5' de novembro de 1959
,
203
47.184 - Decreto de 3 de novembro de 1959 - Autoriza o Embaixador do Brasil junto ao
Govêrno da Rep-ública do Líbano a aceitar a doacão das
parcelas de terreno que menciona, situadas na cídade de
Beirute. Publicado no D~ O.
de 5' de novembro de 1959 .... 203

47.i168 - Decreto de 4 de novembro de 195-3. Dispõe sôbre a
concessão a ser outorgada. para.
:3, construção e exploração de
túnel entre as .cídades do- Rio
de Janeiro e Niterói. Publicado no D. O. de 6, de novembro de 1959
~
~7 . lê!} Decreto de 4 de novembro de 1959 ~ Cria o cargo de
.A/:Udo Aeronáutico junto à Embaixada do Brasil em. Oslo (Noruega) e dá outras providêncías _ Publicado no D. O. de 7
de novembro de 1959
200
~,7 ..170 Decreto de 5 de novembro de 1959 - Altera o Re~m
Ie mento do Serviço de Assistência e 'Seguro Social dos Ec'O-

nomíéríos (SASSE).

Publica-

do no D. O, de 5 de novembro de 1959
.206'
47.,171 -- Decreto de 5 de novembro de 1959 - Exclui das disposições do parágrafo único do

art. 9º do Decreto nv 45.363,
de 29 de janeiro de 1959, a despesa que menciona, e autoriza
a concessão de suprimento de
recursos à Comissão de Marinha l.fercante paa-a ocorrer às
despesas que especifica, e dá
outras providências. Publicado
no D. O. de 5 de novembro de
1959

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

207'

47.172 .-- Decreto de 5 de novembro de 1959 - Dispõe sôbre a
aquisição de veiculas para o

servíco Público Federal, e dá
outras orovídêncías. Publicado

no D.

o,

de 5 de novembro de

lV5v .....................•....

207-
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{7 .173 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Altera a denominação da Escola que indica
Publicado no D. O, de 18 de
novembro de 1959
208

47.1&3 - Decreto de 6 de novembro de 195;0 - Renova o Decreto nv 42.1()7, de 19 de agôsto
de lS5 r/ . Publicado no D. O.
de 10 de novembro de 1959 .. ' 211

~7 .174

47.184 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Renova o Decreto nv 42.293, de 20 de setembro de 1957. publicado no D. O.
de 10 de novembro de 1059 .... 211

- Decreto de 6 de novembro de 1959 - Concede reconhecimento aos Cursos que indíca. Publicado no D. O. de 18
de novembro de 1959
203

47.175 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Concede reconhecimento ao Curso que indíca. Publicado no D. O. de 10

de novembro

n

d~

1959'

47.185 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Renova o Decreto n lJ 42.307, de 2<0 de setem-

2í\B

Decreto de 6 de novemConcede reconheeímento ao ourso que indica. Publicado no D. O. de 18
de novembro de 1959
209
4:7. 1"77 - Decreto de ,6 de novembro de 1959 - Concede reconhecimento ao Curso que indica. Ainda não foi publicado no
D. O., por falta de pagamento
~>().S
.17B -

bro de 1959 -

D~creto de 6 de novembro de 1959 - Transfere, sem
aumento de despesa, função da
TabelaJ Numéríca Especial da
Divisão do Pessoal do Departamento de Administração para
idêntica Tabela do Museu Na.cíonal de Belas Artes. Publicado no D. O. de 10 de no-

17.178 -

vembro de 1959

47.

1186

-

Decreto de 6 de novem-

bro ,(28 1959 ~ Renova o Decreto nO 42.6'0'7, de 7 de novembro
de 1957. Public8ido no D. O.
de 10 de novembro de 1959 .. 212
Decreto de 6 de novembro de 1959 - Autoriza 'O eídadão brasileiro Pedro Busato a
pesquisar calcário nos municípios de ALmirante Tamandaré
e Colombo, Estado do Pa.ra.ná.
Publicado no D. O, de H) de
novembro de 1959
,... 212

47.'1a7 -

Dec','eto de 6 de novembro de 1959 - Concede à Pegmatito - Indústria .Extrativa

47,:13S -

de Minérios Limitada autoriza2í}g

Decreto de 6 de novembrode 1959 - Renova o Decreto n 9 41.699, de 24 de junho de
1957. Publicado no D. O. de 10
de novembro de 1959
200
47.18G - Decreto de 6 de novembro de .1959 - Renova o Decreto n 9 41.702, de 24 de junho de
1957. Publicado no D. O. de
lO de novembro de 1959 ... ,. 210
~7 .181 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Renova o Decreto nv 41. 7,0'3, de 24 de junho
de 1957. Publicado no D. Ó.
de 10 de novembro de 1959 .. ~1O
47.'182 - Decreto de 6 de novembro de 1959- - Renova o Decreto n'! 42.068, de 19 de agôsto de
1957. Publicado no D. O. de
Iof) de novembro de 1959
2',10

47.179 -

bro ,de 1&57. Publicado no n.o.
de 10 de novembro de 1959 .. 211

ção para funcionar como emprêsa de mineração. Publicado
no D. O. de 10 de novembro de
1959 .............•••.•...... ,.

213

Decreto de 6 de novembro de 1959 - Autoriza à Mí-

47.\190

--I

neração Marapé Limitada autorização para funcionar como
emprêsa de mineração. Publícado no D. O. de 10 de novembro de H.i59
214
47.191 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Concede à Emprêsa de Aguas ouro Fino Li-

mitada autorização para funcionar como ernprêsa de mineração. publicado no D. O. de
10 de novembro de 1959

47.192 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Autoriza a emprêsa de mineração Indústrias
Brasileiras de Artigos Refratários S. A. - ;rB'.AR a pesquisar

214

íNDICE

Pgs.

rnagnesíta

no município de
Iguatu, Estado do Ceará. Publicado no D. O. de 10 de novembro de 1959
214

47.193 -

D~reto

de 6 de novem-

bro de 1959 :- Autoriza o cidadão' brasileiro Fábio de Mello a
lavrar argila, no município de
Suzana, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de 10 de
novembro de 1959
215
47.194 - Décl'eto de 6 de novembro de 1959 - Autoriza a oídadã ,brasileira Luiza Gomes Antunes a lavrar minério de ferro
no município de Brumadinho,
Es-Eado de ~..linM Gerais. Publicado no D. O. de 10 de novembro de 1959 _............. 216
47.1.95 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Aloísio Van der
NailIen da Silva a pesquisar
ílmeníta no município de Primeira Cruz, Estado do Maranhã.o. Publicado no D. O. de
lO: de novembro de 1959
217
47.196 - Decreto de 6 de novembro de HHi9 - Autoriza o cída·dão brasileiro Jorge Cechinel a
pesquisar carvão mineral no
município de Orleães, Estado
de Santa Oatarína. Publicado
no D. O. de 10 de novembro de
1959 ............•.............

217

47,197 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro George Gom
Kuroíwa a lavrar argila no
município de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de to de
novembro de 1959
218
47.198 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Autoriza a Representações, Mineração '/Cidade do Aço" Ltda., a pesquisar caulím, no município de
Itabirito, Estado de Minas Geraís. Publicado no D. O. de io
de novembro de 1959 _......... 219
47 _,199 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Autoriza. o cidadão brastleiro José Pedro a
pesquisar quartzito no município de Itapecerica da Serra,
Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de 10 de novembro de 1959
219

Pá.gs.

47.200 - Decreto de 6 de novembro de 1959 - Autoriza o cidadão brasileiro Modesto Roma a
pesquisar minério de ferro, no
município de Castro, Estado do
Paraná. -Publicado no D. O. de
lo{} de novembro de 1959
220
47.201 - Decreto de 6 de novembro de 1.959 - Renova o Decreto nl? 42.'(}139, de 19 de agõsto de
,1957. Publicado no D. O. de 10
de novembro de 1959
200
47.202 - Decreto de 6 de novembro de Hi59 - Autoriza Alumínio Minas Perais S. A. a pesquisar bauxita no municípío de
Ouro Prêto, Estado de Minas
Gerais. Publicado no .D. O, de
10 de novembro de 1959
220
47'.203 - Decreto de 6 de no~
vembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Angelino Ra-:mos a pesquisar fluoríta no'
município de Tubarão, Estado
'de Santa C~tarina. Publicad.o
no D. O. de 10 de novembro
de 1959
2·21
4'7.'2M - Decreto de 6 de novembro de 1959 - ooncede à
Bmprêsa de Mineração Taquaral Lté'.:a. autorização ,para funcionar como emprêsa de mineração. Publicado no D. O. de
10 de' novembro de 1959 ..... 222
47.20,5 - Decreto de 7 de novembro de :1959
Amplia a
zona 'de cDncessão da Emi})l'ê'-'
sa Elétrica de Londrina S.A.,
com a inclusão do munlcípio
de Jataizinho Estado do Paraná, e dá outras providências.
(Publicado no D. O. ée 10 de
novembro de 1959
222
47.12'Ú6 - Decreto de 9 de novembro de 1959 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do
capítal social, da Companhia
Noroeste de Seguros. Publicado
no D. O. de 9 de novembro
de 1.959. RepTO'duzido no D. O.
de 18 de dezembro de 1959 ., 223
47.120-7 - Decreto de 9 de novembro de 1959 - Altera o Regulamento Geral do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal,
aprovado pelo Decreto número
4!1.096, de 7 de março de 1957,
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e <lá outras providências. Publicado no D. O. de 11 ce novembro de 195!l

, 223

47.2tJ8 - Decreto de 9 de novembro de 1950 - SUS(pende,
fl!rovisoriamente. a aquisição de
material permanente e de consumo, para o serviço públi<:o, e
dá outras nrovídêncías. Publicado no 15. O. de 9 de nO-J
vembro de 1959
,' 223
47.209 - Decreto de 9 de novembro de 1959 - Oeclara ce
utiJidade públíca, parta. desa-

propriação, terrenos que menciona, em Nova Iguaçu, Estado
do Rio de J.aneiro, necessários
ao Ministério da Aeronáutica.
iPublicado no D. O de 11 de
novembro de 1959 .,.......... 224
~7 .210

-

Decreto de 9 de no-

vembro de 1959 - Declara de
.utilídade pública, (par.a desapro-

[priação, terrenos que men-ciona, em São João d e M-eriti,
Esta.do do Rio de Janeiro, necessários ao Ministério da Aeronáutica. Publícado no D. O.
de l de novembro de 1959 .,. 225
í-

Decreto de 10 de novembro de 1959 - Dispõe sôbre
:funções de
extranumeráriomensalista. para o enquadramento dó pessoal {ia Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional
(por fôrça do art. 1.0 ca Lei
n.O 2.904, de 8 de outubro de
J.9'56, combinado com o .art. 6.°,
§ 2.°, da Lei n.v 2.193, de 9- de
março de 1954 e dá ou tras
provídêncías .
Publica~o
no
D, a. de 11 de novembro de

lf7 . 211 -

1959

.-

,.....

item I do artigo 1.<1 do Decreto

39.308, de 4 de junho de
1956, e o item VIII do artigo
1.0 do Decreto n.O 46.&7'6, de
13 de agõsto de 1959, que transferiram funções de Tabelas
Numéricas Especiais de Ex,tranumerário-mensalista do ~J.Ij
ntstérío ~·a Aeronáutãca. iPublicado no D. O. de 16 de novembro de '195'9 .. ,............ 231
47 .'2~5 - Decreto de 1:1 'tle novembro de lS59 - Autoriza a
liberação de crédito contido no
Plano de Economia e Fundo de
Reserva a ser aplicado na execução de poligonal ferroviária
no Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no D. O. de 16
de novembro de 1959
23·1
47.21() - Decreto de 1'1 de novembro de 1959 - Autoriza a
liberação de créditos contidos
no Plano de Economia. Publicado no D. O. de 16 de novembro de 1959
232
47.1217 - Decreto de 1\1 de novembro de 1959 - Autoriza a
liberação de crédito contido no
Plano de Economia. Publicado
no D. O. de 16 de novembro
TI.O

de 1959 ., .... ,................

225

231

47.214 - DeCl'eto de 11 ode novembro de 1959 - Retifi.ca o

47 :21'8 -

Decreto de 10 de novembro de 1959 - Dispõe sôbre
a formação de estoques de reserva ou reguladores de suprimenta de artigos de primeira
necessidade, no mercado interno, e dá outras providências.
!Publicado no D. O. de 10 de
novembro -de 1959
229
m .213 - Decreto de 11: de novembro de 1959 - Inclui função gra,tificada,
no Quadro
Permanente do Ministério da

4"7.212 -

Aeronáutica e dá outras proviCências. Publicado no ti.o.
de 16 de novembro de 19.59 ..

Decreto de

2a~

n de no-

vembro de ·1959 - Exclui das
'disposições do parágrafo único
do art. 9.° do Decreto nümeIO 45.363, de 29 de janeiro de
1959, despesa que. menciona.
Publicado no D. O. de 16 de
novembro de 1959
233
Decreto c-e 12 de novembro de 1!t59 - Outorga concessão à Rádio Pampa Limitada para instalar uma estação
radiodifusora. Publicado no
D. a. de 14 de novembro de

47.!219 -

1959 ..•...........•............

Decreto de 12 de novemhro de 1959 - Autoriza o
Mínístéro <ia Justiça e Negócios
Interiores a realizar despesas
pelo artigo 43 do Có1digo de

47.220 -

234
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Oontabíhdade ca união, e dá
outras provídêncías. Publicado
no D. O. de 18 de novembro
de 1959 ... " ..... ,...........

de Ouararpuava, Estado do Paraná. Publica'do no D. O. de

234

Decreto de 12 de novembro de 1959 - AiVrova o
Quadro de .'Pessoal do oonselao
\Regional de Contabilidade de
Minas Geràis, e dá. outras provícêncíasvPublícado no D. O.
de 20 de novembro de 1959.
Retüioca<to no D. O. de 26 de

4'7.221 -

dezembro de 196'9

, .. ,

237

47.'222 - Decreto de .12 de novembro de 19~ - J\jprova -o
orçamento do Serviço Social
Rursl para o exercício de 1959
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crééíto espeoial de
, .
Cr$ 154.S-0ú,OO. para pagamento da prestação de serviços
como "Guarda dos Bens" da
Colônia Agl'f.cola. de Papuan,
lEstado de Santa Catarina no
período de 13 de abril de '1948
.a 2 ce agôsto de 1952. Publicado no D. O, de 18 de novembro de 1959 ..... ',.......

301

47.~27

300

m

3M

3C4

300

3.-

Aros

00 PODER

ExECUTIVO

Págs.

Decreto de 16 ce novembro de 1959 - Indui .função gratificada no Quadro Per~
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de 1959
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1959 ...•..................
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de Seguros. Public:Ulo no D. O.
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Call1Q)ina Grande. Ainda não
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Publicado no D. O. de 24 de
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18 de novembro de 1959
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cessão gratuita do terreno
acrescido de marinha que menciona, situado na Praça Mareehal Ancora, no Distrito F\ederal , Publicade> no D. O. de
1'6 de novembro de 19~9
31:1
47.241 - Decreto de 16 de novembro c:e 1959 - Autoriza acessão gratuita de> terreno
acrescida de marinha . que
menciona, situado na Praça
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Federal. Publicado no D. O,
de 16 de novembro de 1959 .. 312
47. '24!2 - Decreto de 16 de novembro de Hl59 - Aprova alteração introduzida. nos estatutos, inclusive aumento do capital social da Companhia He~
mísíéríca de Seguros. Publicado
no D. O. de 21 de novembro
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ção íncluída no Plano de Economia do Ministério da Viação
e Obras Públicas. Publicado no
D. O. de 18 de dezembro de

safra de agave ou sísal de 1959
e 1960. de produção nacional,
a garantia de preços mínimos.
Publicado no D. O. de 28 de
zembro de 1959
500

47.464 -

497

47.457 - Decreto de 18 de dezembro de 1959 A.utotiza
concessão de suprimento de recursos à Comissão de Marinha Mercante. Publicado nó D.
O. de 18 de dezembro de 1959 498
47.458 - Decreto de 1'8 de dezembro de 1959 - Libera dotação incluída no Plano de Eco~
nomía do Ministério da Viação
e Obras Públicas. Publicado no
D. - O. de 18 de dezembro de
498
1959
47.459 - Decreto de 18 de dezembro de 1959 - Libera dota-

Decreto de 22 de de-

zembro de 1959 Transfere
,função ela extinta Tabela Numérica Especial de Extranumerárto-mensalísta da Rêde de
Viação Cearense para a Parte
Suplementar da 'Tabela única
de

do

Extranumerário~mensa1ista

Ministério

da

SaÚ/C.-e.

\Publicado no D. O. de 28 de

dezembro de 1959

501

47.465 - Decreto de 22 de dezembro de 1959 - Dispõe sôbre
a lotação -de servidores cedidos
B. R.F.F.IS.A. Publicado no D.

O. de 28 de dezembro de 1959 501
47.466 -

Decreto de 22 de de-

zembro de 1959 _. Dispõe sõbre
a exibido de filmes nacionais.

Publicado no D. O. de 28 de
dezembro: de 1959
5M
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Págs.
Decreto de 2Z de dezembro de 1959 - Inclui função na Parte Permanente dai
Tabela do Pessoal da Administração do Pôrto do Rio de Ja-

41 A.f>7 -

neíro (A. P .R. J .) . Publicado
no D. O. de 28 de dezembro

de 195.9

6Q4

Decreto de 22 de dezembro de 1959 - Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
íPúblícas, o crédito especial de
CrS 340.5:11.'155,41.0 para o fim
cue menciona. Publicado no D.
Õ. de 28 de dezembro de 1959 504

47.468 -

47 .4~9 - Decreto de 22 de dezembro de 1959 - Exclui 311
aquisição de material para o
!Departamento dos Correios e
Telégrafos da proibição de que
trata o Decreto nO 47.208. de 9
de novembro de 1959. publicado no D. O. de 28 de dezembro de 1959
505

47.470 - Decreto de 22 de 'dezembro de 1959 Corrige o
Decreto n 9 36,599, de 11 de dezembro de 1954: que retificou
o de nÇl 35.000, de 3 de fevereiro de 1954, através do qual foi
definida a
composição dos
Quadros e Tabelas do Ministério da Educação e Cultura. Publicado no D. O. de 28 de dezenabro de 1959
fi05
47.471 - Decreto de 22 de dezembro de 1959 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação. írnóveís destinados à Fazenda Experlnaental
da Escola de A~onomia da
Universidade do Ceará. Ainda
não foi publicado no D. O.
por falta de pagamento
505
47.472 - Decreto de 22 de dezembro de 1959 - Institui a,'
Comissão de Admínístracão de
<Sistema Educacional de -Brasília (O.A.,8. E. B.) Publicado no
D. O. de 22 de dezembro de
:1'959 ..•...•...•.••.••..••.••••

47.473 -

505

Decreto de 2,2 de de~959 Institui o
Plano Nacional da Indústria
de Tratores Agrícolas. Publicado no D. O. de 2~ de dezembro de 195 9..... . . .... .. . . .. .. 606
zeznbro de

Págs.
47.474 - Dem'eto de 23 de dezembro de 1959 - Exclui despesas das restrições a que se
refere o parágrafo único do artigo 99 do Decreto nO 45.363,
de 29 de janeiro de 1959 e dá
outras providências. Publicado
no D. O. de 23 de dezembro de
1959. Retificado no D. O. de
28 de dezembro de 1959 ... ,.. 609

47..475 - Decreto de 23 de dezembro de 1959 - Aprova a
Retificação do orcamento do
Instituto Nacional de, Im.igração e Colonização e dá outras
providências. publica.do no, D.
O. de 23 de dezembro de 1959. &1:1
47.476 - Decreto de 23 de dezembro de 1959 - Prorroga o
prazo a que se refere o artigo
4:1?' do Decreto n(l 43.1101. de 24
de janeiro de 1958. Publicado
no D. O. de 23 de dezembro de
1959

513

47.477 - Decreto de 2,3 de dezembro de 1959 - Autoriza o
Ministério da Marinha a realizar despesas nos têrmos do
artigo 48 do Código de Contabilidade da União e dá outras
providências. Publicado no D.
O. de 23 de dezembro de 1959 514

47.478 - Decreto de 23 de dezembro de 195.9 - Abre, 'P~10
Ministério da Viação e Obras
tflúblicas, o crédito especial de
o-s 17.213 .859,40, para o fim
que menciona. Publicado no D.
O. de 23 de dezembro de 1959 514
Decreto de 23 de dezembro de 1959 '- Autoriza a
liberacão do crédito no Plano
de E.conomia a fim. de efetuar
depósito para dar cumprimento à ação de desapropriação.
Publicado no D: O. de 23 de
dezembro de 1959
515

47.479 -

47.4BO - Decreto de 23 de dezembro de 1959 - ~eestrutura
o Quadro do Pessoal da Comissão de Marinha Mercante e dá.
outras providências. Publicado no D. O. de 23 de dezembro de 1959. ~eproduzido no
D. O. de 31 de dezembro de
1959 .........................•

515
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Decreto de 2,3 de dezembro de 1959 - Abre, pelo
Il\iIinistério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr$ 22.6'81.'154,'80 para o fim
que menciona. Publicado no D.
O. de 23 de dezembro de 1959.
'Retificado no D. O, de 26 de
dezembro de 1959
,.... 523

47.481 -

47.482 - Decreto de 23 de dezembro de 1959 - Revoga o
Decreto nv 40. 7il"4, de 31 de dezembro de 1956, que aprovou o
Regulamento Geral dos Serviços de .Praticagem. Publicado
nó D. O. de 23 de dezembro
de 19M.
523
47.48'3 - Decreto de 24 de dezembro de 1959 - Altera o E-statuto da Universidade do Pará
lPublicarlo no D. O. de 3f1 de

dezembro de 1959

torização para o funcionamento dos Cursos que indica. Ainda não foi publicado no D. O.
por falta de pagamento ..... .524
Decreto de 24 de dezembro de 1959 - Concede reconhecimento aos Cursos de
Pintura, Escultura e Desenho
'Aplicado da Escola Goiana de
!Belas Artes, da Universidade
de Goiás. Ainda não foi publicado no D. O. por falta de
pagamento
&2.4

47.485 -

1

Decreto de 24 de dezembro de 1959 - Transfere,
sem aumento de despesa, função da Tabela NUl11érica Especial de Extranumerário-mensalista da Comissão de Recebimento de Materíal do Estrangeiro para idêntica Tabela do
Hospital da Guarnição da Vila
Militar, ambas do Ministério
da Guerra. Publicado no D. O.
de Sr1 de dezembro de W59 •. 524
Decreto de 24 de dezembro de 1959 - Transfere.
sem aumento de despesa, função da Tabela Numérica Especial de Extranumerátio-mensalísta da Coudelaría de POU-

47.487 -

Decreto de 24 de dezembro de 1959 - Aprova o
Regulamento do Departa.."l1ento de Produção e Obras (DPO)
Ainda não foi publicado no D.

47.488 -

O

525

Decreto de 24 de dezembro de 1959 - Dá nova redação à letra h do .art. 39 e
do art. 133, do Regulamento
para os Centros de Preparação
de Oficiais da Reserva (Decreto nv 22.392, de 31 de dezembro de 1946). Ainda não foí
publicado no D. O,
, 525

47.489 -

Decreto de 24 de dezembro de 1959 - Transfere,
sem aumento de despesa, função da Tabela Numérica Es...l
pecíal de Extranumerário-mensalista da Divisão de Fomento
da PrQdução
Vegetal, para
idêntica tabela da Inspetoria
Regional de Fomento Agrícola
no Estado do Espírito Santo da
mesma Divisão de Dep .• ambos
do Ministério da Agrlcultura.
Ainda não foi publicado no D.

47.49{} -

523

47.484 - Decreto de 24 de dezembro de 1959 - Concede au-

. 47.486 -

pags.
Alegre para idêntica tabela
da Coudelaria de Campinas.
Publicado no D. O. de 31 de
dezembro de 1959
524

50

O

525

Decreto de 24 de dezembro de 1959 - Regula o
abastecimento de trigo, estabelece normas para sua comercialização e industrialização e
adota providências relacionadas com a defesa da produção
nacíonal, Publicado no D. O.
de 24 de dezembro de ,1959 ...• 525

47.491 -

47.492 - Decreto de 24 de dezembro de 1959 - Dispõe sôbre
o uso, ocupação temporária de
bens de emprêsas de navegação
marítima, e dá outras providências. Publicado no D, O.
de 24 de dezembro de 19059 ....

5"31

Decreto de 2:6 de dezembro de 1959 - Modifica o
Decreto nO 45. o-a9, de 5 de dezembro de 1958, que criou a Comissão de Supervisão de órgãos Autônomos, e dá outras
providências. Publicado no D.
O. de 28 de dezembro de 1959. 5·32

47.4-93 -

ATOS 00 PoDER ExECUTIVO

Págs.
47.494 - Decreto de 26 de dezembro de 1959 - Altera o
Quadro de Distrtbuíção de Canais de VHF, constante do
Anexo UI das Normas o Plano
de Atribuição e Distribuição de
Canais para o Serviço de Televisão no Brasil. aprovados
pelo Decreto nl? 3'1.385, de 21
de novembro de 1952. Publicado no D. Q. de 26 de dezembro de 1959
,....... 533

47.495 - Decreto de 26 de dezembro de 1959
outorga
concessão à Superintendência
das Emprêsas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional para instalar uma estaef o de radíotelevisão em Brasilia. Publícado
no D. O. de 26 de dezembro
de 195B
534
47.49-6 - Decreto de 26 de dezembro de 1959 - Concede reconhecimento à Faculrlade de
Medicina do Triângulo Mineiro
Ainda não foi publicado no
D. O . . "

&34

47.497 - Decreto de 28 de dezembro de 195~ - Dispõe sôbre
a função de Comandante do
Destacamento de Base Aérea
de Florianópolis Ainda não foi
publicado, no D. O. por falta.
de pagamento
, 53'4

47.498 - Decreto de 28 de dezembro de 1959 - Transfere da
Prefeitura Municipal de Santa
Cruz do Sul para a Comisão
/Estadual de Energia Elétrica
do Rio Grande do Sul Ri concessão para a producão e fornecimento de energta elétrica.
ao Municínio de Santa Cruz do
Sul, Estad-o do Rio G'-ande do
Sul. Ainda não publicado no
D. O.
5134
47.499 - Decreto de 28 de dezembro de 1959 - Transfere da
!Prefeitura Municipal de Arroto
do Meio .para a Comissão F--staduaI de Energia Elétrica a
concessão para a produção e
fornecimento de energia elétrica ao Município de Arroio do
Meio, Estado do Rio Grande do
'Sul. Ainda não foi publicado
no D. O.
535

Págs.
47.500 - Decreto de 28 de dezembro de 1959 - Autoriza a
Oompanhia Fôrca e Luz Cataguazes - Leopoldina a ampliar
suas instalações de energia elétrica. Ainda não foi publicado
no D. O
535

Decreto de 28 de dezembro de 1959 - Autoriza a
São Paulo Líght S. A.' - Serviços de Eletricidade e reconstruir e ampliar a linha· de
transmissão São José dos Cam..
pos-jacareí, no Estado de São
Paulo. Ainda não foi publicado
no D. O ...••....••..•......• 535

47.501 -

47.5/}2 - Decreto de 28 de dezembro de 1959 - Transfere da
Emprêsa Fôrça e Luz de santo
Antônio do Ampar-o para 91
'Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. a concessão para
distribuição de energia elétrica
no Município de Santo Antônio
do Amparo, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências .Ainda, não foi publicado
no D. 0,
535
47.:503 -..-.

D~reto

de 28 de de-

zembro de 1959 ,- Autoriza a

Companhia Luz e Fôrça Huilla
Branca a remover a linha de
transmissão de Curvelo a Gustavo da Silveira. Ainda não foi
publicado no D. O.
&35
0.604 - !Decreto de 28 de dezembro de 1959 - Tra,nsfere de
Filoteo de Godoy para a Companhia Fôrça e Luz de Oanápolís S. A. a concessão para a
produção e fornecimento de
energia elétrica ao município
de Canápolis, Estado de Minas
Gerais. Ainda não foi publicado no D. O. .
,' 535

47.505 - 'Decreto de 28 de dezembro de 1959 - Transfere de
Licfnio Notini para a Emprêsa
de Eletricidade Dívínópolís Cajuru S. A. e desta para aCentrais Elétricas de Minas
Gerais S.A. (OElVIIG) a concessã-o para a produção e fornecimento de energia elétrica
aos municípios de Divinópolis e
Carmo do Cajuru, Estado de
Minas Gerais. Ainda não foi
535
publicado no D.

°. ... ,......
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47.50'6 -

Decreto de 28 de dezembro de 1959 - Autoriza o
Estado da Bahia a construir
linhas de transmissão de energia, elétrica. Ainda não foi publicado no D. O.
535
47.5lY7 - Decreto de 28 de dezembro de 1959 - Fixa a distribuição, em cada Arma. e em
cada pôsto, das funções gerais
dos oficiais do Exército, a vigorar a partir de 24 de dezembro de 1959. Publicado no D.
O. de 28 de dezembro de 1959 535
Decreto de 23 de dezembro de 1959 - Autoriza a
cidadã brasileira Maria 02'lina
Lobato a pesquisar areias Ilmenítícas, nos municípios de
Japaratuba e Japoatá, Estado
d~ '8ergi:pa. Ainda não foi pu-bl1cado no D. O
L...... &37
47 . 509 - Decreto de 28 de dezembro de 1959 Autoriza
Ohaves e oía., a pesquísar gipsita no município de Santanópole, IEstado do Ceará. Ainda
mão foi publicado no D. O. 537
47.510 - Decreto de ~'8 de dezembro de 1959 Autoriza o
'Cidadão brasíleíro Firmo da
Mata Fagundes a pesquisar
bauxita, argila 'e Ieucita no município de Andradas, Estado de
47.5C\S -

lM1nas Gerais. Ainda não tOl

publícado .no D. O. ..... . . .

537

4'7.'511 - Decreto de 28 de de:-.
zembro de 1959 Autoriza. 3.
cidadã brasileira Maria oeltna.
:yobato a pesquisar' areias ílmemítlcas no município de Japa.-

ratuba, Estado de SergiI1e.
<Ainda não foi publicado no
D. ,0

'

637

4'7.'5:12 - Decreto 'de 28 de dezembro de 1959 - tAutoriza Sí]1~, Areal, 'MJáa'mores e Granitos
S. A. a lavrar mármore no município de Oachoeíro do rtaoernertn, EstaJdo do IEspírito Sãntb. Ainda não foi publicado no
D. O.
53?
47. S1S - Decreto 'de 28 de dez-embro de 1059 - Ooncede à
Indústria e Comércio I'Mag_
nebock" Ltda, autorização pa1'2. funcionar como emprêsa de
mineração. Ainda não foi publicado no D. O
53'7

Págs.
Decreto ide 28 de dezembro de 195-9 - Autoriza a
Srderurgica Frei \Leopoldo Ltda.
eIFlREL - a pesquisar minérios de ferro, manganês e dolomita IUO município de Itauna, :IDstado de Minas Gel'ais.
lAinda não foi publicado no
D. ·0
,.•.."
W1
4!1 .'515 - iDacreto de 28 de dezembro de 1959 - Autoriza. o
cidadão brasileiro tKurt Warter Dl'eher a lavrar ametista e
cítrtno, no município de Caetíté, Esta,do da Bahia. 'Ainda
não foi publicado no D. O. ,. 5M
4
- Decreto de 2-8 de dezembro de 19'59 Oonc€'Cle à
(Minera.çw lRondônia Ltda. autorização para funcionar como
emprêsa de mineração. cAind8J
mão foí publicado no D. Q. •• fR1

4'7.61'4 -

FI.61'6

4t1.517 - !Decreto de 2:.B de dezembro de 1~5-9 - Auto-rza o
cidadão brasileiro José ::F'rento
a pesquisar dolomita no município de trrussanga, Estado
Ide Santa Catarina. Ainda não
foi publicado no D. O. ....•• /537
4'1.'513. - Decreto de 28 de dazembro de 1959 -'- Autoriza o
cídadão brasileiro [l/.[elquiad~
Alevíde Cardoso a
pesquisar
mica no município de oonselheiro iPena, Estado de Minas
Gerais. Ainda não foi publicado .no D. O.................. 538
47 .5-19 - Decreto lCie 28 de dezembro de 1959 - Concede à
[Mineração J:tajubatiba ILimitada, autorízação para runctonar como emprêsa de mineração. ,Ajnda não foi -publicado
no D. ,O.
538
-47.520 - Decreto "de 218 de -dezembro de 1959 - tAutoriza a
cidadã brasileiro Ma. i!3, CeUna

Lobato a pesquisar areias ilmenítícas no município de Bana.
dos Doqueiros, Estado de Sergípe. J!,inda. não foi publicado
no D. O. .
'. . . . . .

roa

47.521 - Decreto de 28 de 'dezembro de 1959 Autoriza
[Brasil Construtora S. A. a pesquísar água mineral no muniriícípto de Itamonte, Estado
de Minas Gerais. Ainda não
foi ;pul11icado no D. O. •..••.

fii38
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47.522 _. Decreto de 28 de dezembro de 19'59 - Auto' iza o

cidadão brasileiro tSilvério Mendonça de Magalhães a pesquisar !Caulin, feldspato 'e míca
mo município de Tombos, Estado de 'Minas. Ainda não fOi
publicado no D. O. o......... 638

47.523 - Decreto de 28' de dezembro de lSS.9 - Autoriza a
Industrial São Tomé Limitada a
a lavrar quartzito sericítico no
município ide BI::l,[vendi, Estado,
de tMinllS Gerais. Ainda não
foi .publicado no D. 'O.
1536
47. '5'1.'4 - lDecreto de 28 de dezembro de 1958 Autoriza o
cidadão brasileiro Leonel José
Gomes a pesquísa1' magnesíta,
no munícípío de Brulru3id:o, E:<:;tado da Bahia. Ainda .não f~
'Publicado no D. O.
638
41.5&5 - !Decreto iCIt) 28 de dezembro de ,1959 - Autoriza o
cidadão braísleíro David Dequech a pesquisar quartzo no
município de Tubarão, ffi1stado
de Santa, Catarina. Ainda não
foi !publicado no D. O.
008

Decreto de 28 de dezembro de 19S.9 - Autoriza o
cídadão ibrasíleíro (David 'DeQU~iCh a pesquisar Quartzo no
muníoípío de Tubarão, iEstado
de santa Catarina. Ainda não

47.62'6 -

foi publicado no D. D.

de Andrade

a

li3$

pesqutsar

feldspato no município de São
Sebastião .da Grama, Estado
de São P'aulo. :Ainda não foi
!publicado no D. O. ..... . .. fi.36
47.-52'8 - (Dwreto de 28 de dezembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasileiro Fràncjsco
Ferreira Castello Branco a pes-

quísar areias ümeníttcae no.
município de Barreirinhas, Estado do Maranhão. Ainda não
foi -publicado no D. o: ...... 6e39

4"'.'6:2,9 - Decreto de 23 de dezembro de 1959 ~ Regula a tri-

butação adicional das pessoas
jurídicas sôbre os lucros em relação .ao capital social e às

zembro de 19'59 .,............

6@

[)acreto de 2S de dezembro de ,W59 - 'Transforma
em extranumerárlo-mensalista
da União o pesosal do E3tabelecímento Comercial dê:' lM:a~
terial de Intendência do Ministério da Guerra, pago por
economias administrativas, amparado por decisão judícíal e
de oue trata a Lei número
"3.705, de 24 de dezembro de
1959. Publicado no D. O. de
29 de dezembro de 19-59 .....
544

47. $30 -

o

Decreto de 29 de denembro de 1959 llmtoriza o
funcionamento da Faculdade
de Medicina de Santa Catarina. :Ainda nâofo! publicadono
D. O., por falta de pagamen-

4:7.531 -

to

'$4;6

o

Decreto de 29 'de dezembro de :1959 - !Autoriza o
funcionamento de Curso. Ainda não foi publicado no D. O.
por falta de pagamento
64'6

4!l.53t2 -

4/7.6133 - Decreto de 29 de dezembro de 19'5-9 - Concede re-

4'1.527 - Decreto de 128 de dezembro de 1-959 - Autoriza o
cidadão brasileiro JlOão FerreiTa

reservas, ,de acõrdo com as dísrposições tia. [Jei nl? Z .S'6~i, de 4
de setembro de 1956, modif'icaldas ;pela Lei número 3.470,
de 12-8 de novembro de 19;1,8. Publicado no D. O. de 28 de de-

conhecimento a curso. Ainda
mão foi publícado no D. O., por
falta de pagamento ... . . . .. 545
Decreto 'de 29 de dezembro de 19'-59' - Concede .l'econhecimento -a Cursos. Ainda
não fol publicado no D. D. por
falta ·de pagamento ....
M6

Jfl .534 -

o

.'.

o

•

•

417 . 535 - Decreto de 2,9 de dezembro de 1959 - Aprova a

\designação dada ao Conjunto
de ilhas destinadas ·à instalação da. Cidade Universitária
<la trníversídade do BrasiL Aínda não foi publicado no D. O. MS

~l •53'8

- IDecreto de 2'9 de dezembro de 1959 - Di~põe sôbre
.6
transformação em mensalista, de extranumerários cont1'3.t8.iClOS do -Ministério da Educação e Cultura, e dá outras
iprovidências. iJ? u b 1 i c a d o no
D. O. (];e 4: de janeiro de 1900 648
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;Págs.
4(1. .5,:n - Decreto de 29 de dezembro de 1'95-9 - Abre, ao Ministério da Educação e Cul-

tura, o

crédito especíal de
(trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), para
atender ao :pagamento de BJUxílíos 'relativos ao exercício de
1'949 e destinados a obras par~
assístência là maternidade e à
infância, no Estado de Santa
Catarina. 'Publicado no D. O.
'de -29 de 'dezembro de ,1!J59 •• 5'43
IOr$ 350.a'DO,DO

traordínárío de lI\.1iensalistas da.

'5'48

[),eoreto de ~9 de dezembro de 19'59 - Inclui fun..

47.ô39 -

ções gratificadas no Quaaro
(Permanente do O\JIinisbério da.
Fazenda e dá outras providências. lPublicado no D. D. de 2gi
de dezt.trnbro de '1959
MS
Decreto de 29 de de-

zembro de 1959 - Dispõe sôbre
a Fa:culdade de Odontologia da.
549

Publicado

no D. O. de '29, de dezembro de
'19'59 ... ,..... 1, .' • • • • • • • • • • • • , . , 549

47.5:42 - Decreto de '30 de dezembro de 1959 ~ Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios

Decreto de 30 de de-

47..550 -

Decreto de 30 de de-o
zembro de 1'95.9 - Autoriza a
eídadã brasíleíra Maria iCielina.
Lobato a pesquisa'raTeias ílmenítícas no município .de Ja!paratu'ba. Bstrudo de Sergipe.

Ainda não foi

ínnteriores, o crédito suplementar ide o-s 2. -50'0. iJQ,O,'ÜO p.aTa o

D. O

fim que especíríca. IFublicado
no D. O. de '30' de dezembro
,...

[)ecla"'a sem
decretos números
218.63.4, 28"{$'35, 00. &36, de 13 de
setembro de 1.9'5(}. Ainda não
f.oi publícado no D. D.
'500

lAutoriza· a.
Mineração :CaeiJé Mirim S. A.,
,~ pesquisar 'diamante e ouro
no município de Itupiranga, Estado do !Pará. Mnda não foi
~ublica.do no D. O.
55,1

nistério da Fazenda, e dá ou-

,

Decreto de 3J{} de dezembro de '1959 - Autoriza Industría! São Tomé Limitada. a
lavra,'! quartsito sencílíco no
município 'de iBa8IPendi. !Estado
d3lMinas Gerais. Ainda não foi
publicado no D. O.
650
47.'5!4B - Decreto de ~O de de-

4'1.547 -

zembro ide 19-59 -

ção da Tabela única :cre IElxtranumerárío Mensalista do Mi~
nístério da iEducaçãoe Cultulia para idêntica. tabela do Mi-

de 1959

Dle,creto de 30 de dezembro de 1959 '- Autoriza o
cidadão brasileiro David Dequeeh -a pesqulsar quartzo no
município de tubarão, tEstado
de santa. iOatarina. Ainda não
foi publicado no D. O. . ',' . , . 550

47,549 -

sem aumento de despesa run-

provídêncías.

munícípío de Tubarão, Esta,do

ereíto 'os

47.5411 - Decreto de !29 de dezembro de 1-9-59 - Transfere

tras

5-50

zembro de 11'9;5'9 -

Universidade do IRecife. \Publicado no D. O. ide 29 de dezembro de 1959

'....

4/1.546 -

Universidade do Brasil e dá;
outras providências. !Publicado no D . .o. de 29' de dezem-

47.540 -

publicado no D. O

47.545 - Decreto de .3Jl) de de ..
zembro de 1959 - Autoriza o
cidadão brasíleíro David De.quecha rpesquisar quartzo no

'de Sa:nta Catarina. Ainda não
foi publicado no D. O.
550

41.538 '- Decreto de 29 de dezembro de 19'59 - [nclui função gratificada no Qualdro Ex-

de .19\5'9 ,••.•....•. '. . . . • • . . . .•

Decreto de 3() de de ...
zemoro de 1959 - Autoriza o
cídadão brasileiro Patrí-cio Rodrigues Oaldeeno a .p::squisar
cassiterita, columbia no município de :Araquaí, Estaido ,de
(Minas Gerais. Ainda não foi,

47.'544 -

47-.'551 -

4!1 .'S'4!3 - Decreto de 30 de dezembro de :19'59 - Suprime carg.o extinto. Publicado no D. O.
de 3'0 de dezembro de 1959 .' 500

;5501

1J:ecreto de 300 de de-

zembro de 'Ul'59 -

5-50

publicado no

,

Autortza a

cidadã brasíleíra Maria oelína
lLobato a !pesquisar areias tí-

menítícas nos municípios de
iPacSituba. e Japoatã, ,Estado de
iS[{t'gi:pe. Ainda não foi publicado no D. O... 1.
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47.5&3 -
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Decreto de 30 de dezembro de 19,59 - Autoriza a
Organização Brasileir,a. de Minérios Ltda. - Obramíl a ~8S
quisar ealcáreo no município de
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no D. O •.................... 55'1

47.554 -

.yz.555 -

í

oobrac -

prêsa

mineração.

de

Ainda
561

Decreto de 30 de dezembro de 1959 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do caQ)ital social da The Prudentíal
lAissu:rrance Oornpany Limited.
Publicado no D. O. de 30 de
cezembro de 1951
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47.561 - Decreto de 30 de dezembro de 1959 - Abre, ao Ministério da Justiça. e Negócios
Interiores, os créditos especiais
que especifica, na, imJ:portância.
total de 01'$ 26. ~ 73 .48!3.2'Ü'. Publícado no D. O. de 30 de aezembro de 1959
552
4.7.5612 - Decreto de 30 de r:'ezembro de 1-959 - Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, os créditos esoeeiais

que especíríca, na' Importância
total de c-s 520. 581,ÚO. Publicado no D. O. de 3i} de dezembro de 195'9,
552

47.564 -

553

Decreto de 30 de de-

zembro de 1959 - Altera o § 2.<>
do art. SS do Regulamento
para os serviços da divida rederal interna tundada e do
meio circulante. Publícado no
D. O. ce 3D de dezembro de
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,.....

553

Decreto de 30 de de-

zembro de lS59 - Abre, ao Deipartamento Administrativo do

Serviço Púhlíco, o crédito especial de Cr$ 1. 50G.000,00. para
o fim que especifica. 'Publica.-

Bárbara, Estado de Minas Geraís. Ainda não foi publicado

do no D. O. de 30 de dezembro
S52

Decreto de 30 de dezembro de 1~59 Renova \)
Decreto n.o 40. 92ü, de 13 de f0vereíro de 1957. Ainda não foi
publicado no D. O.
552

47.5518 -

'Decreto de 30 de dezembro de 1959' - Renova o
Decreto n.s 41.970, de- 3 de
'agôsto de 1957. Ainda não foi
vublicado no D. O. ........•. 552

47.559 -

Decreto de 3{} de de-

zembro de 1959 - Ret1fi.ca o
art. 1.° do Decreto n.s 4B. 287,
de 29 de junho de 1959. Aínds,
não foi publicado no D. O. .. 552

47.565 -

47.557 -

no D., O .........•...........

47.5i}O -

mero 45.400. de 6 de fevereiro
ce 1959'. Publícàdo no D. O.
de 30 de dezembro de 1959 "

autorização para funcíonar como emnão foi publicado no D. O. ..
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47.556 - Decreto de 31 de dezembro de 1959 - Abre, ao Ministério da E(ucação e CultUl'a,
o crédito especial de
.
Cr$ 1. 000. oee.oo para atender
às despesas com a ereção de
um monumento comemorativo
do I Centenário do Nascimento do Presidente Julio Bueno
Bran-dão. Publicado no D. O.
de 31 de dezembro de 1959 •.. .55'4
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47.,567 - Decreto dé 3'1 de dezembro de 1959 - Declara de
utUidwde pública e autoriza a

desapropri&ção e aceitação de
doação do domínio direto do
respectivo t-erreno, de imóvel
que menciona, necessário ao
Ministério da Guerra. Puhlicado no D. O. de 2 de janeiro
de 19ÜO ••.........•.......••.•

554

4<7 .5S~ -

Decreto de 3'1 de dezembro de 1959 - Transfere,
sem aumento de despesa, funções de Tabelas Numéricas Especiais de Exliranumerárío-

555

Decreto de 31 de dezernbro de 1959 - .AJprova as
e5peciíicações paea a classífícação e, fiscalização da exportaçã-o da Pimenta Co Reino.
Ainda não foi publicad(). no
.............•...•..•...

47.5'77 -

555

Docreto de 31 de dezembro de 1959 - Oria Parque
N.a.cional de Araguará, íntegrante da S~ão de Parques e
Florestas Nacionais do Serviço
Florestal do Mínístérío da Agri·cultura. Ainda não foi publicado no D. O.
55-5
47.571 - Decreto de 3,1 de dezembro de 1959 ....:... Altera a lota.ção ce reJVaa:ti~óes atendidas
pelos Quacl:ros Permanente e
SUfPlementar do Ministério da
Agricultura. Ainda não foi publícado no D. O.
. . . . . 555

4'7.5'70 -

47.5'72 - Decreto de 31 de dezernbro de 1959 - Concede o
abono provisório aos servidores
{la Universidade Rural de Pernambuco. Publicado no D. O.
de 31 d-e ~ezembl'O de 1959 .... 555
47.573 - Decreto de 31 de dezembro de 1959 - Inatíbui, no
Ministério da. Agricultura, a
Oomíssão Nacional de Avicultura (ONIA). Ainda não foi
publicado no D. O.
Decreto de 31 de dezembro de W59 - - Cria na Comissão Nacional de Energia.
Nuclear a Superintendência do

47.574 -

Decreto de 31 de deAprova a1teracões íntrcduzídas nos F..s-ta tu tos, inclusive aumento de
<:a~:)ital social, da Oompanhia do
Seguro.s Aliança cio Pará. Ainda não foi publicado no Ir.O»,
por falta de pagamento
558

sembro de 1959 -

47.5ô9 -

D. O.

411.575 - Decreto de 31 de dezembro de lf)59 - Reti.1ica a.
Tabela Numérica de Mensalistas da Comissão Federal de
Abastecímen to e Pl'eços e dá
outras provioências. 'Publicado
no D. O. de 31 de dezembro
de 1959 .............•.......•. 556
417 .:5'76 -

mensalistas do- Ministério da
Agricultura, çuemenciona.
Ainda não foi publica.do no
D. O .... :.....................
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Projeto Manbucaba, e eã outras
~TOvidência.s. Ainda não foi
(publicado no D. O.
556

Decreto de 31 de de-

zembro de 1959 - Autoriza R.
Símon & Cía , Ltda , a comprar
pedras preciosas. Ainda não foi
publicado no D. O.
656
Decreto de 31 de dezembro de 1959 - Autoriza estrangeira a adquirir, em revigeração de aforamento, a fração ideal do domínio útil do
terreno de marinha que menciona, no Distrito Fec'!e.ral.
,Ainda não foi publicado no

47.573 -

D. O.

i56
De{:reto de :n de dezembro de 1959 - Autoriza estrangeiro a adquírír o lote de
terreno nacional Interior que
menciona .sítuado no Distrito
Federal. Ainda não foi publicado no D. O.
655

47.5-79 -

47.580 -

Decreto de 31 de de-

zembro de 19'59 -

Abre, pelo
Ministério da Viação e Obras
Públicas .o crédito especíal de
Or$ 186.000.0{l{),DO, nara o fim
que menciona. PÜbli-c.a-do no
D. O. de 31 ~e dezembro de
195,9 •...••....... ~ . . . . . . . . • . . • 656

Decreto de 31 de dezembro de 1959 - Abre. pelo
Ministério da Viação e Obra."
Públicas, o crédito especíal de
Cr$ 2.550. OO{),{)(}, para o fim
que menciona. Publicado no
D. O. de 3'1 de dezembro de

4:7.5&1 -
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no Diário Oticuü - S~ç.ão I -de 2 de julho de 19-53) - Retificação - Retificado no D.O.
de 12 de outubro de 1959 ".. 561
43.921 - Decreto de 20 de junho
de 19'58 Altera o Decreto
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dade "Navecal" Navegação Ca,tarinense Ltda.
autorização
para continuar a funcionar!
como emprêsa de navegação de
cabotagem. R e t í f i c a d o no
D. O. de 1 de dezembro de
1959

,',.,

,',.,

,

57'1

4'6.59-5 - Decreto de 14 de agôs,to de 1959 - Concede à Cempanhía de Seguros Phoenix
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24 de outubro de 1959
$39
4.-6 . SUB -
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Figuram -neste volume os decretos que, expedidos no quarto
trimestre de 1959, foram publicados no «Diário Oficial» até o
segundo dia útil do trimestre seguinte.
As datas de publicação, retificação e reprodução estão indí...
cadas ·no índice.
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DECRETO N9 46.946 OUTUBRO DE 1959

DE

1Q

DE

"Siâemine-Iâinas-Saaita
Concede à
Catarina, Mineração, Siderurgia Limitada" autorização para funcionar
como eniprêsa de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv L, da ConstitUição e nos
têrmos do Decreto-lei n? 1.985,· de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Artigo único, É concedida à "Sidemine - Minas Sar..ta Catarina,
Mineração, Siderurgia Ltda." constituída .por contrato [par.ticular .de 8 de
setembro de 1959. com sede nesta Capital, autorização para funcionar como
emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis
e -regulamentos em vigor ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta
autorização.
.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de
1959; 13'8.0 da Inidependênda e ']tI.o da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N9 46.947 OUTUBRO DE 1959

DE

2

DE

Transfere da EmP1'êsa Dorense de
Eletricidade para a li Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A," a
concessão para distribuir energia
elétrica no município de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, e dá

outras providências.

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

tígo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Águas, (Decreto n Q 24.643, de 10
de julho de 1934) combinado com o
artigo 1<'> do Decreto-lei nv 7,062, de
22 de novembro de 1944;
. Considerando que pela Resol'lção
n Q 1.721, de 23 de julho de 1959, o
Conselho Nacional de Aguas e 8nergia
Elétrica se manifestou favoràvelmente às medidas, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
"Centrais Elétricas de Minas Gel'ais
S. A." a concessão para dístrtouír
energia elétrica no município de Boa
Esperança, Estado de Minas Gerais.
concessão essa de que era titular a
Emprêsa Dorense de Eletricidade.
Art. 29 Os bens e instalações da

Emprêsa Dorense de Eletricidade que,
no momento, existirem em função exclusiva dos serviços de distribuição de
energia elétrica para o referido município, ficam desvinculados da concessão ora transferida.
Parágrafo único. A Emprêsa Do~
rense de Eletricidade só poderá retírar de serviço os bens e instalações
desvinculados, quando a "Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. ' assumir os serviços de energia elétrica,
utilizando-se do novo sistema de distribuição que deverá substituir totalmente o já existente e mediante autorização prevista no artigo 64 do
Decreto nv 41.019, de 25 de fevereiro
de 1957.
Art. 3Ç1 Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se
a 41 Centrais Elétricas de Minas GeraÍS
S. A." não satisfizer as seguintes
condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional de Produção Mineral, do Ministério da Agiicultura, dentro de noventa (90) dias.

4

Aros ao

PoDER ExECUTIVO

a contar da publicação dêste Decreto,
os estudos, projetos e orçamentos das
obras a serem executadas, bem como
o programa' de substituição total d8.S
instalações existentes.
II
Inicíar e concluir as obras nos
prazos que forem determínados pelo
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único.
Os prazos aos
quais se refere êste artigo poderão ser
prorrogados pelo Milústérío da Agricultura.
Art. 49 A concessão ora transterida, fica subordinada às determinações
do Decreto l1Q 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 59 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de
.i-.

1959; 138.0 da Independência. e 11.G da

República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario MenegTtettt,

DECRETO N9 46.948 OUTUBRO DE

DE

2 DE

1959

outorga à Centrais Elétricas de l:íinas
Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétrica em Boooim1a,
Estado ele Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, ~ artigo 87, inciso I, da oonstítuíção, e
mos têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas,. (Decreto n9 24.643, de 10
de julho de 1934);
Considerando que pela Resoluçáo
n Q 1.726 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétríca, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A.
(CEMIG)" concessão para distribuir
energia elétrica à cidade de Bocaiuva,
Estado de Mínas Gerais.
Art. 2Q Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro
do prazo que lhe fôr determinado pejo
Ministro <!:a ~ricultura.
Art. 39 As tarifas do fornecimento

de energia elétrica serão fixadas pelo
Ministério da Agricultura, e trienal-

mente revistas.

.Art. 49 A presente concessão ficará
sujeita as normas do Decreto nq ..
41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energia elétrica.
.Art. 59 1!:ste Decreto entra em Vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam~se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de
1959; 138.0 da Independêncía e 11.0 da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

DECRETO NQ 46.949 OUTUBRO DE 1959

DE

2

DE

Transfere da Emprêsa Luz .e Fôrça de
Areias para a Prefeitura Municipal
de Areias a concessão para a 1)TO~
duçã» e fornecimento de energia
elétrica ao município de Areias, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constit'.liçâo, e
nos têrmos do artdgo 150 do Código
de Aguas, (Decreto n Q 24.643, de 10
de ju~o de 1934);
Considerando que pela Resolilção
n 9 1.217, de 16 de outubro de 1956.
o Conselho Nacional de Aguas e znergla Elétrica autorizou a transferêncía
dos bens e instalações da Emprêsa
Luz e :Força de Areias para a f1rere1~
tura Municipal de Areias; decreta:
Art. 1q Fica transferida para a
Prefeitura Municipal de Areias a concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica no muníorpío
de Areias, Estado de São Paulo, de
que era titular a Emprêsa Luz e Fôrça de Areias, de conformidade com o
registro de manifesto nQ 340 do Livro A-3.
Art. 2Q Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro
do prazo determinado pelo -Minist.ério
da Agricultura.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
da Agricultura.
Art. 49 :G:ste Decreto entra em Vigor na-data de sua publicação.
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Art. 5Q Revogam-se as disposições

em contrárío.

DECRETO N<l 46.951 OUTUBRO DE

Rio de Janeiro. 2 de outubro de
1959; 13B~ da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSC1-mK

Mario M eneçhetti,

DECRETO NQ 46.950 OUTUBRO DE 1959

DE

2

DE

Transfere de Marcos Malucelli e Irmãos Ltda .• para a Companhia Paranãense de Energia Elétrica a concessão para a distribuição de energia elétrica no município de Morretes, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o nrttgo 87, inciso I, da Constituição, e

nos têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas, (Decreto nQ 24.643, de 10

de julho de 1934);

Considerando que pela Resolução
nv 1.562 a medida foi julgada conveniente pelo. Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. lQ Fica transferida para a
Companhia Paranàense de
Energia
Elétrica a concessão para distribuição
de energia elétrica no município de
J/.Iorretes, Estado do Paraná, de que
era titular Marcos Malucelli e Irmãos
Ltda., de conformidade com o registro 189 do Livro A-2.
Art. 2Q Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se
':a. concessionária não assinar o contrato disciplinar da concessão,. ~(J~t~O
do prazo determinado pelo Minístérto
da Agricultura.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de enerzía elétrica serão fixadas e
trienalm~nte revistas pelo Ministério
da Agricultura.
Art. 49 ~ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de
1959, 1389 da Independência e 719 (~a
República.
JUSCELTI-rO KUBITSCHEK

Mario M eneçhetti .

DE

2

DEl

1959

Declara de utilidade pública a faixa
de teria destinada à passagem das
linhas de tranemiseão da Companhia Hidroelétrica ão- Rio Par(Lo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 151.
letras b e c, do Código de Aguas, e no
Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho
de 1941. decreta:
Art 1Q E' declarada de uttlldade
públiéa a faixa de terra de~tinada à
passagem, aérea ou subterrânea, das
linhas que constituem o sistema de
transmissão da oompanhía Hidroelétrica do Rio Pardo. autorizado pelo
Decreto nO 45.856, de 22 de abril de
1959.
Art. 29 A faixa de terra menciona-

da no artigo anterior terá 30 metros
de largura em tôda a extensão das linhas de transmissão autorizadas pejo
referido Decreto n 9 45.856.
Art. 3Q A Companhia Hidroelernea do Rio Pardo fica autorizada a
promover a desapropriacão do domi..
ruo pleno das glebas onde tal se fIzer
necessário para a passagem das linhas
de transmissáoreferidas no artigo 19
dêste Decreto.
Art. 49 Quando não fôr necessário
proceder-se à desapropriação do domínio pleno, fi-ea constituída em favor da Companhia Hidroelétrica do
Rio Pardo. e para o fim indicado, fb·
servidão necessária de praticar, todos
os atos de construção, manutenção e
conservação das linhas de transmissão de energia elétrica de seu sistema
e de línhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares para sua operação, bem como suas possíveis alterações e recons ...

trução.

§ 10 Os proprietários das áreas de
terra. atingidas pelas linhas de transmissão, limitarão o uso e gôzo das
mesmas ao que fôr compatível com a
existência da servidão abstendo-se,
em consecüêncía, de pratíoar, dentro
das mesmas, quaisquer atos que impeçam ou lhe causem dano. incluídos
entre êles os de ergue'!' eonstrucões ou
de fazer plantacões de elevado porte.
§ 29 A Companhia Hidroelétrica do
Rio Pardo fica autorizada a promover, no caso de impedimento oposto
pelos proprietários ao exercício da servidão, as medidas judiciais necessá-
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rias ao seu reconhecimento, podendo
utilizar-se, ínclusíve, do processo de
desapropriação, nos têrmos do artigo 40 do Decreto-lei n9 3,365, de 21
de junho. de 1941.
Art , 59 Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei nl? 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n Q 2,786,
de 21 de maio de 1956, a promoção de
servidão ou de desapropriação das
áreas de terra constantes dêste Decreto é declarada de caráter urgente.
Art. 69 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2de outubro de
1959; 138Q da Independência e 719 da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO Nº 46.952 -

DE

2 DE

OUTUBRO DE 1959

Autoriza o Departamento de Aguas e
E7Jergia Elétrica do Estado de São
Paulo a construir linhas de transmissão.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, íncíso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 5° do Decreto-Ieí número 852, de 11 de novembro de 1935,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Departamento de Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo a construir os
seguintes trechos de Iínha de transmissão e respectivas subestações, do
ststema de Barra Bonita, primeira
. etapa do aproveitamento progressivo
da energia hídráultea, cuja concessão
lhe fôra outorgada pelo Decreto número 35.641, de 10 de junho de 1954:
a) Barra Bonita Jurumirim com,
aproximadamente, 111 km de extensão.
b) Barra Bonita Bariri com,
aprcxímadamente, 50 km de extensão.
c) Barra Bonita - São Carlos com,
aproximadamente, 90 km de extensão.
§ 19 As linhas de transmissão autorizadas, destinam-se a futuras interligações com sistema de outras concessionárias, cujas
efetivações, em
época oportuna, deverão ser requeridas aos órgãos competentes.

§ 2Q Por ocasião da aprovação dos
projetos serão, fixadas pelo Ministro
da Agricultura as demais características técnicas das linhas de transmissão e subestações.
Art. 29 A presente autorização fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3Q Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório, se o concessionário não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Mi,nistério da Agricultura, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicação
dêste Decreto, os estudos, projetos e
orçamentos.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos a serem fixados pelo Ministro
da Agricultura,
Parágrafo único. Os nrazos a oue
se refere êste artigo poderão ser prorrog-ados por ato do Ministro da Ag1icultura.
Art. 4° O presente Decreto entra em
vigor na data da sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 719 da.
República.
JüscmLINO KUBITSCHEK

Jl!I ária M eneçhetti

DECRETO N.Q 46.953,
DE

DE

2

DE OUTUBRO

1959

Dispõe sôbre as Faculdades de Arquitetura das Universidades do Recife e âa Bahia .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
atendendo ao disposto na Lei número 1.254, de 4 de dezembro de
.L950. e na Lei n. Q 2. 3:~7, de 20 de novembro de 1951, decreta:
Art. V? Os cursos de Arquitetura
das .Escolas de Belas Artes das Universídades do Recife e da Bahia passam a constituir, respectivamente. a
JI'acuIdade de Arquitetura da Universidade do Recife e a Faculdade de
Arquitetura da Universidade da Bahía.
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Art. 2.9 São criadas duas funções
de Diretor, 1"0-1, duas de Secretã.rio,
:F G - 5, e duas de Chefe de Portaria,
FG-7, distribuídas igualmente às Faculdades aludidas no artigo anterior.
Art. 3.9 Dos cargos aos quais se rerere a alínea a do art. 1.9 da Lei
n,v 2.337, de 20 de novembro de 1954,
23 são destinados à Faculdade de Arcuítetura e 14 à Escola de Belas
Ãrtes, ambas da Universidade do ReI

cife.
Art. 4.9 Dos cargos aos quais se
refere o item II do art. 7.9 da Lei
9
n. 1.254, de .4 de dezembro de 1950,
27 são destinados à Faculdade de
Arquitetura e 12 à Escola de Belas

Artes, ambas da Universidade da
Bahia.
Art. 5.9 E' assegurado aos protessóres catedráticos efetivos das disciplinas comuns aos dois cursos da Escola de Belas Artes da Universidade
do Recife o prazo de 3G dias, a contar da vigência dêste decreto. para o
exercício do direito de opção, cabendo
ao Reitor apostilar os titulos dos que
o fizerem.
Art. 6.9 A nova situação dos cargos,
que passam a integrar as Faculdades
de Arquitetura das Universidades do
Recife e da Bahia, será declarada
pelos respectivos Reitores, nos títulos
de nomeação dos interessados.
Art. 7.9 As despesas decorrentes da
execução do art. 2.Q dêste decreto serão custeadas pelos recursos próprios
das Universidades a que são destinadas as funções pelo mesmo criadas.
Art. 8.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

N9 46.954 DE
OUTUBRO DE 1959

2

julho de 193'1);

Considerando que

pela

DE

Transfere da Emprêsa Fôrça e Luz de
Queluz Ltda. para a Prefeitura Municipal de Queluz a concessão para
a produção e fornecimento de energia elétrica ao município de Quelu?:,
Estado de São Paulo.

o Presidente da Repúbl1c-a usando
da atríbuíção que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Constituição, e nos

H.esolução

nl? 930, de 4 de dezembro de 1953,

o

Conselho Nacional de Aguas e Energia
Elétrica autorizou a transferência dos
bens e instalações da Em:prêsa Fôrça
e Luz de Queluz Ltda. para a Prefeitura Municipal de Queluz, decre ta:
Art. l° Fica transferida para a Prefeitura Municipal de Queluz a concessão para a produção e forneCImento de energia elétrica no município de
Queluz, Estado de São Paulo. de que
era titular a Emprêsa Fôrça e Luz de
Queluz Ltda., de conformidade com
o Registro do Manifesto :uI? 136, do Livro A-3, da Divisão de Aguas, do Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura,
Art. 29 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se a
concessionária não assinar o contrato
disciplinar da concessão, dentro do
prazo determinado pelo Ministério da
Agricultura.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revista-s pelo Ministério
da Agricultura.
Art. 4º Êste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
e111 contrário.
.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario M eneçhetti

DECRETO NI? 46.955 OUTUBRO DE

Clovis Salgado.

DECRETO

têrmos do artigo 150 do Código de
Aguas, (Decreto nº 24.643, de io de

DE

2

DE

1959

outorga à Comissão Estadual de- Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul concessão para distribuir
energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstituição, e
nos têrmos do artigo 10 do Decretolei nv 2.281, de 5- de junho de 1940,
combinado com o artigo 39 do Deereto-lei n 9 3.753, de 25 de outubro de
1941, decreta:
Art. 10 É outorgada à Comissão Estadual de Energia Elétrica do Estado
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do Rio Grande, do Sul concessão para
distribuir energia elétrica no município de Osório, Rio Grande do Sul,
ficando autorizada a montar usina
geradora termelétríca e a construir
o sistema de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas da instalação.
Art. 2 Q A presente concessão ficará
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3CJ Caducará o presente titulo,
independentemente de ato declaratório, se a concessionária não satisfizer.
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto, os estudos,
projetos e orçamentos relativos à usina e- ao sistema de distribuição.
Ir ,- Assina! o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho de aprovação da res"
pectíva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
In - Requerer à Dívisão de Águas,
do Deuartamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta «(lO) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que rorem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por' ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
da energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas,
Art. 5</ Findo o prazo da concessão,
deverá. a concessionária requerer ao
Govêrno Federal que a mesma seja
renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 6(1 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,

contados a partir da data do registro
do respectivo contrato pelo TriQunal
de Contas.
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 2 de outubro da
1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 46.956 OUTUBRO DE

DE

2

DE

1959

Transfere da Prefeitura Municipal de
Rio Grànde para a Comissão Estadual de Energia Elétrica a concessão para a produção e torneeimento de energia elétrica ao muni..
cipiq de Rio Grande, Estado ao
Rio' Grande do Sul.
Ó Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere a artigo 87, inciso I, da constituição, e
nos têrrnos do artigo 150 do Código
de Aguas (Decreto n 9 24.643, de lO
de julho de 1934),
Considerando que pela Resolução
n Q 1.2<63, de 22 de fevereiro de 1957,
o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica. autorizou a transferência dos bens e instalações da Prefeitura Municipal de Rio Qrande para
a Comissão Estadual de Energia Elétrica, decreta:
Art. 1ÇI Fica transferida para a 00missão Estadual de Energia Elétrica
a concessão para. a produção e fornecimento de energia elétrica no município de Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul, de que era titular a.
Prefeitura Municipal de Rio Grande.
Art. 2l? A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto ..
41.019, de 26 de fevereiro de 1957, que
regulamenta os serviços de energia
elétrica.
Art. 39 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contado da. publicação
ào despacho da aprovação da respec-

Aros
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Uva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
II - Requerer à Divisão de Águas,
do Departam.ento Nacional 'da Produção Mineral, do Ministério da Agrí»
cultura, mediante
arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4Q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas.
Art. 51? Findo o prazo da concessão,
deverá a. concessionária requerer ao
Govêrno Federal que a mesma seja. renovada, na forma que, no respectivo
contrato, deverá estar prevista.
Art. 69 A presente concessão vigorarã. pelo prazo de trinta (3D) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas.
Art, 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de
1959; 1389 da Indepe~dência e 719 da
República.
JUSCELINO

KunITS;CHEK.

Mário Jltfeneghetti.

DECRETO

N9 4.:6.957 OUTUBRO DE 195-9

DE

2

DE

Estabelece a freqüência de 60 ciclos
por segundo no sistema elétrico âa
S. A. Emprêsa Fôrça e Luz de tâoaiUirim.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e
Considerando que pela Resolução
n 9 1. 712, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica estabelecida a rreqüêncía de. 60 ciclos por segundo no sistema elétrico da S. A. Emprêsa Fôrça
e Luz de Mogi-Mirim, Estado de são
Paulo.
Parágrafo único. A transformação
das instalações existentes, da. concessionária e dos consumidores, de 50

9

para 60 ciclos por segundo, será executada. progressivamente, conforme
plano a ser apresentado ao 'Departamento de Aguas e Energia Elétrica
do Estado de Sáo Paulo, aã referem(Zum do Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica.
Art. 29 ~ste decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DEORETO NQ 4:08.958 OUTUBRO DE

DE

2

DE

195-9

Outorga à Prefeitura Municipal de
Ctucô, Estado do Rio Grtuuie (1.0
N arte, concessão para distribuír
energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso r, da Oonstituição, e
nos têrmos do art. 10 do Decretolei nv 2.281, de. 5- de junho de 1940,
combinado com o art. 39 do Decretolei n 9 3.763, de 25 de outubro de
1941, decreta:
Art. 19 lt outorgada à Prefeitura
Municipal de oaícó, Estado do Rio
Grande do Norte, concessão para distribuir energia elétrica no munícípío,
ficando autorizada a montar uma usina geradora terrnelétrtca e a construir
o sistema de distribuição na respectiva sede municipal.
Parágrafo único. Em portaria do Ministro da Agricultura, por ocasião da
aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas da instalação.
Art. 29 A presente concessão ficará
sujeita às disposições elo Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente título,
independentemente de ato declaratório, se a 'concessionária não satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
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vias, dentro do prazo de cento. e oitenta (180) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto, os estudos,
projetos e orçamentos relativos à usina e ao sistema de distríbuícâo.
Il - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da Agricultura.
lI! - Requerer à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos
neste artigo poderão ser prorrogados
por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do fornceimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Águas.
Art. 59 A presente concessão vigorará plo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato pelo Tribunal
de Contas.
Art. 69 Findo o prazo da concessão,
deverá a coneesslonáría requerer ao
Gov-êrno Pederal que a mesma seja
renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 79 :ítste decreto entra em vigor
na data da. sua publicação.
Art, 89 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 71/) da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneçheiti.

DECRETO N9 46.959 - DE 2
OUTUBRO DE 1959

DE

Autoriza a Companhia Fôrca e Luz
do Paraná S. A. a ampliar SWlS
instalações.

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

87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 2.059, de 5
de março de 1940;
Considerando que pela Resoluçã.o
n 9 1.390, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a companhia Fôrça e Luz do Paraná S. A. a
ampliar suas instalações, mediante a
montagem de um grup o termelétríco em sua usina localízada em
Curitiba, Estado do Parana..
§ 1Q As características do grupo
gerador serão fixadas oportunamente
pelo Ministro da Agricultura, por
ocasião da aprovação do projeto.
§ 29 A ampliação se destina a
melhorar o suprimento de energia
ao sistema da Companhia Fôrça e
Luz do Paraná S. A.
Art. 2{l Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório, se a interessada não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro do prazo de noventa (90) dias, a contar da data da
publicação dêste Decreto, projeto e
orçamento da obra de ampliação.
TI - Iniciar e concluir a instalação
do grupo nos prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura.
Art. 39 A interessada fica sujeita
às demais normas do Decreto número
41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energia elétrica.
ArL 49 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.

Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, 2 de outubro de
1959; 13-8.° da Ind€fi)endência e 71.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneçhetti.
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DECRETO NQ 46.960
OUTUBRO DE 1959

DE

2

DE

Autoriza a Comissão Estadual âe
Energia Elétrica do Estado do Rio
Grande do Sul a amplzar suas
instalações.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos Decretos-leis ns. 3.763,
de 25 de outubro de 1941, e 2.281, de
5 de' junho de 1940;
Considerando que, pela Resolução
n q 1. 710, a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a Comissão
Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul a ampliar
as suas instalações de produção oe
energia: elétrica, mediante a montagem de um grupo diesel-elétrico,
na localidade de Santa Maria, 'no
referido Estado.
& 1Q As características técnicas do
referido grupo e das obras complementares a serem executadas serão
'fixadas pelo Ministério da Agricultura, na oportunidade da aprovação
dos projetos.
§ 29 A ampliação, ora autorizada.
destina-se à' melhoria das condições
de fornecimento de energia elétrica
ao município de Santa Maria.
,Art. 2Q Caducará a presente autorização independente de ato declaratórío, se a interessada não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Pl'o~
dução Mineral, do Min;istério da
Agrtcultura, dentro do prazo de cento
€ oitenta (180)
dias, contados da
<lata da publicação dês te Decreto,
os estudos, projetos e orçamentos das
.obuas a serem executadas.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da. Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 3Q A interessada fica sujeita
às demais normas estabelecidas pelo
Decreto n Q 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.

Art. 4Q O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 'de outubro de ,19'59;
1389 da Independência e 719 da Re~
J.)l1blica.
JuscEUNO

KUB!TSCHE~.

Mario M eneçhetti.
I)

DECRETON9 46,961 OUTUBRO DE 1959

DE

2

DE

Outorga à Companhia Hidrelétrica da
Rio Pardo concessão para o aproveitamento progressivo de enerqta
hidráulica de um trecho da rio
Pardo compreendido entre a ioz do
rio Lambari e o reservatório da
usina Euclides da Cunha situado
nos municípios de Oaconâe e São
José do Rio Pardo, Estado de São
Paula.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 150 do Código de
Aguas (Decreto n 9 24'.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 19 Él outorgada à Companhia
Hidrelétrica do Rio Pardo concessão
para o aproveitamento progressivo da
energia hidráulica de um trecho do
rio Pardo, compreendido entre a foz
do rio Lambari e o reservatório da
usina Euclides da Cunha, situado nos
municípios de Caconde e São José
do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
respeitados os direitos de terceiros.
§ 19 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos. serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência da etapa inicial. bem como das subseqüentes, à
medida que forem sendo aprovados os
respectivos projetos.
§ 29 O aproveitamento destina-se à
produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica para serviço público, de utilidade pública e para comércio de energia elétrica na zona
de concessão da concessionária.
Art. 2CJ A presente concessão fica
suieíta às disposições do Decreto
Q
n 41.019, de 2ô de fevereiro de 1957.
que regulamenta os servíçcs de energia elétrica.
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Art. 39 Caducará o presente título,
Independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à. aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicação
déste Decreto, o projeto do aproveitamento hidrelétrico, observadas as
normas técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
TI - Assinar o contrato díscíplínar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publica-ção do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da.
Agricultura.
IH - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbaçâo
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de aeôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que
terem autorizadas, se necessárias.
Paràgrafo único. Os prazos referidos
neste artígo poderão ser prorrogados
por ato' do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Águas.
'Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e permanente da proâução,
transmísaão e distribuição. da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão à União.
§ 19 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Fed~ral que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas,
desde Que faça a prova de que a
União não se opõe à utilização dos
bens objetos da reversão.
§ 2Q A concessionária deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vígêncía
da concessão, entendendo-se, se o
não fizer, que' não pretende a renevaçao.

Art. 69 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos.
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas.
Art. 7Q Revogam-se as dísposíções
em contrarío,
Rio de Janeiro, 2 de outubro ce
1'959; 13'8." da Independência e '111.0 da,

Repúbl1ca.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO NQ 46.962 OUTUBRO DE 1959

DE

2

DE

Concede autorização à Emprêsa de
Luz e Fôrça de Florianópolis S. A.
'Para vender dois grupos geradores
diesel-elétricos.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, inciso I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 19 do
Decreto-lei n Q 7.062, de 22 de novembro de 1944, e o que requereu a Emprêsa de Luz e Fôrça de Florianópolis
Sociedade Anônima,
Considerando que o Conselho Nacional de Aguase Energia Elétrica
pela Resolução n Q 1.714, de 21 de julho de 1959, reconheceu a conveniência
da medida pleiteada. pela requerente,
decreta:
Art. 1Q É concedida à Emprêsa. de
Luz e Fôrça de Florianópolis S. A.,
com sede em Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, autorização para a
venda de dois (2) grupos geradores
diesel-elétricos com as seguintes características : o primeiro, com motor
marca. Worthington, de potência de
746 B.H.P., e gerador marca General
Electric, de potência de 750 kVA; e o
segundo, com um motor marca Ingersoll-Rand, de potência de 350 BHP
e gerador marca General Electric. de
potência de 312 kVA.
Art. 29 'f.:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J9,neiro, 2 de outubro de
1959; 138.0 -da Independência e 71.0 da

Eepública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneçhetti.
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DECRETO N9 4ô. 963 - DE 2
DE OUTUBRO DE 1959

( >\:)

Concede autorização para funcionar
como empréea de energia elétrica a
S. A. Indústria e Comércio Concórdia, no Estado de Santa Catarina.

Ainda não foi publicado no D. O.,
por falta de pagamento.
DECRETO N° 46.964
OUTUBRO DE 1959

DE

2

DE

Autoriza a execução de obras em diversos municípios do nordeste do
Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n Q 1, da Constituição:

Considerando o que expôs o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, no processo do Ministério da.
Viação e Obras Públicas n 9 19.359-59.
referente à execuçâo de serviços de
abastecimento de água ~ diversos municípios do nordeste do Estado da Bahia, decreta:
Art. 19 Fica o MiIÚstéri'Ú da Viaçáo
e, Obras Públicas autorizado a realizar. diretamente, serviços de águas na
zona nordeste do Estado da Bahia,
compreendendo os municípios de Arací, Nova Soure. Cipó. Ribeira do Pombal, Ribeira do Amparo, Cícero Dantas, Antas, Parípfranga, Tucano, Itiúba, Cansanção, Monte Santo, Euclides
da Cunha, Jacobina, Riachão do Ja.cuípe, Maracás, Saúde, Itaberaba, Ibiquer a e outros.
Art. 2Q A execução dos serviços de
que trata o art. F' correrá à conta da
reserva especial prevista no art. 20,
§ 19 , da Lei n 9 1.004, de 24 de dezembro de 1949, fixado o limite das despesas em Cr$ 8.000.000.00 (oito milhões
de cruzeiros).
Art. 39 ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 2 de outubro de
1959; 138Q da Independência e "ll'? da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto
Maurício Chagas Bicalho
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DECRETO NI? 4ô. 005
OUTUBRO DE 1959

DE

3

DE

Autoriza a Comissão do Vale da são
Francisco a contratar I em nome da
União,
operação suplementar de
crédito, junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, destinada a complementar recursos para
construção da barragem de Três
Marias, no rio São Francisco, e dá
outras providências.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r. da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica a Comissão do Vale do
São Francisco autorizada a contratar,
em nome da União. com o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, operação suplementar de »rédíto, de antecipação de receita, no valor de Cr$ 858.500.000.00 (oitocentos
e cinqüenta e oito milhões e quínnentos mil cruzeírosj , para assegurar as
disponibilidades financeiras necessârias à construção da barragem de
Três Marias, no fio São Francisco.
Art. 2Q As cláusulas do contrato a
ser celebrado são as constantes do
anexo a êste decreto.
Art. 3Q O Ministro da Fazenda expedirá ao Banco do Brasil ~. A. os
atos complementares à execução do
presente decreto, tendo em vista o
disposto na Cláusula Terceira do contrato que a êste acompanha. e relativa à transferência, à ordem do
BNDE, da importância de ors
.
85'8.500.000,00 (oitocentos e cinqüenta
e oito milhões e quinhentos mil cruzeiros), por conta da arrecadação dos
adicionais do ímpôsto de renda, para
os fins espectrícos do projeto de Três
Marias, nos têrmos do art. 7Q , da Lei
n 9 2.973. de 26 de novembro de 195~.
nas seguintes datas e montantes:

o-s
-

outubro de 1959 .. 425.00().OOO,OO

-- maio de 1960 .... 438·500.000,00
Art. 4~ O Tesouro Nacional liberará, nas épocas correspondentes aos
encargos contratuais, as dotações orçamentárias anuais da Comissão, destinadas à barragem de Três Marias,
de modo a permitir o atendimento
dos compromissos financeiros assumidos perante o Banco Nacional do De-
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do contrato n Q 72, assinado entre o
senvolvimento Econômico, nos têrmos
B::rDE e a União, e do contrato da
suplementação a ser assinado.
Art. 5Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Armando Falcão
Maurício Chagas

ntcauu:

Contrato de Financiamento mediante
abertura de crédito fixo que entre
si fazem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e a União
Federal, com a interveniência da
Centrms Elétricas de Minas Gerais"
S. A. (CEMIO) , para construção da
Barragem de "Três Marias", na
jorma abaixo:

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, autarquia Federal,
com sede na rua 'Sete de Setembro
n Q 48, nesta Cidade. Capital Federal,
neste instrumento abreviadamente denominado Banco, por seus representantes legais, senhores
e
.................. ,. . respectivamente,
Presidente e Diretor-Superintende; a.
União Federal, adiante denominada
simplesmente Creditàda, representada.
neste ato, pela Comissão do Vale do
São Francisco, dor avante denominada
Comissão, na forma do disposto no
Decreto nl?
, de
de
.
de 1959, publicado no Diário Oficuü
da União da mesma data, na -:lessoa
de seu Diretor-Superintendente Senhor
, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XII, XIII, XX e
XXIV do art. 33, do Regimento da
Comissão aprovado pelo Decreto número 29.807, de 25 de julho de .1H51;
e a Centrais Eletricas de Minas Gerais S. A. (CEMIG), doravante denominada CEMIG, sediada na Ave~
nida Afonso Pena, 726 - 229 andar,
em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, aqui representada pelos Senhores
e
.......................... , respectivamente Presidente e Vice-Presidente
da referida emprêsa na forma do dís-

posto no art. 19, item V, dos seus
Estatutos Sociais, arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nv 57.336 e publicados no
Minas Gerais (órgão oficial dos podêres do Estado), de 30 de maio de
1952.

Considerando que:
A Creditada, através da Comissão, assinou em 11 de junho .de
1956, convênio com o Govêrno do Estado de Minas Geras, com a ínterveníêncía da CEMIG, para a construção da barragem de "Três Marias",
no Rio São Francisco, e obras C.)1'r6latas, instrumento êste publicado no
Diário Oficial da União, de 16 de junho de 1956, dorovante simplesmente
denominado Convênio, pelo qual roí,
nos têrmos da Cláusula Terceira, delegada à CEMIG, pelo Govêrno do
Estado de Minas oeraís; a execução
das referidas obras, incumbindo à Comissão, nos têrmos da Cláusula Décima Primeira, do Convênio, obter junto ao Banco financiamento que permitisse .andamento mais acelerado das
obras;
II - O Convênio foi registrado pelo
Egrégio Tribunal de Contas da União,
em sessão de 22 de agôsto de 1 956.
li! - O Banco, devidamente autorizado pelo Exeelentfsstmo
Senhor
Presidente da República. conforme
despacho exarado .na Exposição de
'Motivos, do Ministério da Fazenda, de
n 9 1.040, de 13 de setembro de 195;fi,
assinou, em 31 de dezembro de 19iJu,
contrato de empréstimo com o "Export-Import Bank of Washington", no
qual se prevê a aplicação de parcela
dos recursos assim obtidos no ~ina~1
ciamento do projeto de aumento de
produção
hidrelétrica
denomínado
"Três Martas"
.IV - De aeôrdo com os estudos
precedidos,
constantes do processo
BNDE n Q F-17/59, a realização do
projeto demanda maior contrfbulçâo
financeira, tornando-se necessária a
suplementação ao crédito anteriormente concedido, através do contrato
de financiamento nl? 72. assinado entre o Banco e a Creditada, em 14 de
maio de 1957, e registrado pelo Tribunal de Contas da União. em ;tQ de
julho de 1957;
V - O ritmo atual da obra já atingiu o desvio completo do Rio São
Francisco, para dentro dos condutos
forçados, iniciando, portanto, etapa
I -
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irreversíVel da construção da. obra,
com volume de terra correspondente
a' 1/3 da barragem;
VI - O disposto nos artigos 6, letra
a da lei nv 2.599, de 13 de _:!temb~o de 1955 e 36 da Lei nl? 2.973. de
26 de novembro de 19543;
As partes antes mencionadas têm
justo e acordado .0 que se contém
nas cláusulas seguíntes:
PRIMEIRA
Crédito

Natureza do Contrato, valor e rínalidade do Crédito
O Banco abre à Creditada um crédito fixo na importância de Cr$ ....
858.5ú,:).<J(}Ú,OO (oitocentos e cinqüenta
e oito milhões e quinhentos mil cruzeiros) para a suplementação dos recursos destinados à execução do pr Jjeto de construção da barragem de
denomlnada
regularização
fluvial,
"Três Marias", no Rio São FranclSco, e obras correlatas. projeto. êsse
aprovado pelo Banco. A oredítada,
através da Comissão e na forma prevista no Convênio, se obriga a aplicar os fundos fornecidos pelo Banco,
única e exclusivamente na execução
do projeto acima especificado, de
acôrdo com a sua descrição, específícacões técnicas e orçamento, constante dos Processos. BNDE F-192j56 e
F-17/59.

Parágrafo único. Qualquer modifícacão no projeto, especificações ou orçamentos, dependerá de prévíaaprovagão do Banco, por escrito.
SEGUNDA

Disponibilidade do Crédito

o crédito será posto à disposição
da Creditada, em parcelas semestraís,
nas seguintes datas e importâncias:
l~

parcela lI? de
janeiro de 1960
2~. parcela 1Q de
julho de 19ôú •••..
3~ parcela 1q de
janeiro de 1951 ...

Total

o-s
35{}. 000.000.00
350.000. O'ÜO,<lO
lêS. 500. ODÚ,<JO

85a.500.<lOO,OO

Parágrafo único. Qualquer alteração da Tabela constante desta oláusula dependerá de prévia aprovação
por escrito do Banco.
TERCEIRA
Utilização do Crédito

O crédito será utilizado pela oredi-

tada dentro do esquema de dísponíbilid~de descrito na Cláusula anterior
e tendo em vista o disposto nesta
Cláusula e na seguinte, na sede do
Banco. à medica <las suas necessidades, para a realização do pr:~jeto, POl'
meio de cheques, saques, recibos, r equísíções, ordens de pagamento, prestação de garantia a terceiros, inclusive as prestadas pelo Banco à conta
do contrato de financiamento n Q 72,
ou abertura de crédito, depois de:
I registrado êste contrato pelo
Tribunal de Contas da União:
li expedido pelo Mínístro da
Fazenda, ao Banco do Brasil S. A.,
o expediente relativo ao disposto no
artigo 39 do Decreto n9 ....•. , de ....
de
, de 1959 e efetivada a
transferência da llJ. parcela de Cl'$
425.0OO.000,<JO;

lir - aprovados pelo Banco os se~
guintes documentos que lhe deverão
ser entregues pela Creditada, através
da Comissão, de acõrdo com modelos
fornecidos pelo Banco;
a) programação geral da execução
de todo o projeto acompanhada do
orçamento de custo provável dos serviços e das aquisições de materiais e
equipamentos, assim como do plano e
cronograma de aplicação;
b) cronograma do desenvolvímsnto
técnico provável do empreendimento,
em medidas físicas de cada item do
projeto e em correspondência «orn o
plano e cronograma de aplicação previstos na letra a; anterior;
c) programa detalhado dos serviços.
materiais e equipamentos correspondentes à. parte a ser custeada medíante utilização por conta da prímeíra parcela do crédito;
d) orçamento das despesas correlatas, que deverão ser efetuadas me~
diante utilização por conta da primeira parcela do crédito.
Parágrafo primeiro. Para poder
utilizar a parcela subseqüente a segunda, a creditada deverá comprovar,
previamente, a aplicação das parcelas

Aros
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antecedentes, excluindo-se a ímedíatamente anterior.
Parágrafo Segundo. O B.anco poderá recusar ou suspender a utilização
do crédito se:
a) a Creditada deixar de cumprir
qualquer das obrigações por ela assumidas _neste instrumento;
b) alguma importância
fornecida
pelo BANCO rõr irregular, inadequada ou indevidamente aplicada;
C) as obras, serviços, materiais ou
equipamentos tenham sido realizados
ou adquiridos em desaeôrdo ou com
omissão das condições da Cláusula
Terceira.
tParágrafo Terceiro. O Banco poderá, sempre <::ue o preferir, efetuar diretamente os pagamentos das aquísições ou serviços previstos no projeto
financiado, para o que a Creditada
lhe dá, pela presente cláusula, expressa e irrevogável autorização.
Parágrafo Quarto. A Creditada utilizará o total do crédito até o dia 15
de julho de 1961, sem prejuízo de, antes ou depois desta data, poder o
BANCO, ao abrigo da Cláusula Décima Quinta e dos Têrmos estabelecidos neste instrumento, prorrogar ou
reabrir, respectivamente, a utíüzaçâ»
dos fundos remanescentes. mediante
expressa autorização, independente de
outra formalidade ou registro.

QUARTA
Fiscalização da execução do projeto
e da aplicação do crédito.
A execução do projeto e aplicação
dos fundos fornecidos pelo BANCO
serão sujeitas à fiscalização dêste,
comprometendo-se a Creditada, a fim
de utilizar o crédito e ate final execução do projeto. a fazer com que a
Comissão:
a) apresente ao BANCO os contratos relativos à execução de serviços,
ou aquisição de materiais ou equipamentos, destínados à execução do
projeto;
b) não altere, sem prévio consentimento por escrito do BANCO, os
planos de execução, especificações,
normas, orçamentos, contratos de
construção ou de serviços, empreitadas, tarefas ou encomendas que hajam sido autorizadas pelo BANCO;
c) permita e facilite a fiscalização,
por funcionários do BANCO ou peritos por êste contratados, da exe-

ExECUTIVO

cução do projeto financiado, com
êles cooperando no sentido de possibilitar a plena realização do mesmo
projeto, dentro dos padrões técnicos
aprovados, e facultando a êsses funcionários ou peritos o livre acesso às
obras e instalações;
d) forneça, trimestralmente, um relatório pormenorizado das condições
técnicas, economícas, financeiras e
admínístratívas da execução do projeto, de acôrdo com os. modelos fornecidos pelo BANOO.
Parágrafo Primeiro. O Banco poderá. recusar ou modificar as díscrímínações de aplicação das parcelas
do crédito, os programas de execução
dos serviços, orçamentos, planos de
aquislçâo e especificações técnicas de
materiais e equipamentos, contratos e
normas de execução dos serviços mencionados nesta olãusule.
Parágrafo Segundo. A fiscalização
do BANCO, aqui regulada tem por
finalidade a. verificação da boa aplícacão do crédito. não criando responsabilidades para o BANCO nem eximindo a Creditada de suas obrigações de ftscalízaçâo e diligência na
administração do empreendimento.
QUINTA
Obrigações Diversas
Até final liquidação de tôda a di-

vida decorrente

dêste

contrato, a

oredttada se obriga a determinar à

Comissão que:
I - mantenha o BA!N!CO constantemente informado da situação econômica. financeira. técnica e administrativa. da execução do projeto, e
responda, prontamente, por escrito, a
.qualquer pedido de informações do
BANCO;
II - mencione, obrigatàriamentJe, a
cooperação do BANCO como entidade

rínancíadora, sempre que faça dívutgação ou publicidade, por qualquer
meio, do projeto financiado.
SEXTA
Contabilização do Crédito

O crédito terá a sua uti1ização contabílízada nos livros da Creditada e

nos do BANOO, em conta. especial
destinada à sua movimentação, obrigando-se a Creditada a lapçar em sua
escrita em ordem cronológica, as retiradas que fizer por conta do crédí-
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to; bem como a contabilizar a aplicação das mesmas, dístrfbuídas em títulos correspondentes aos itens do
projeto referido na otáusuía Primeil'a e obedecndo à discriminação de
verbas, serviços e .nateríaís prevista.
na Cláusula Terceira. A Creditada
se obriga, outrossim, a fazer com que
a Comissão arquive, em ordem, os
comprovantes de aplicação do crédito.

Certeza e Liquidez
A Creditada reconhecerá como pro-

va do seu débito os saques, requísíções, cheques, recibos e ordens que
emitir ou assinar, bem como qualquer
lançamento do BANOO sob aviso; e
o BANlOO. por sua vez, os recibos e
'comunicações que assinar, emitir ou
expedir pelos recebimentos em dinheiro a crédito .:a Oredítada.. Dêsse
modo. fica expressa e plenamente assegurada, a qualquer tempo, a certeza
e liquidez da divida da Creditada,
compreendendo os cálculos de juros,
comissão, taxá de fiscalização e outras despêsas, que com o principal,
formarão o débito.
OITAVA

Comissão de Abertura

Pela abertura do crédito o BANCO
cobrará à Creditada uma comissão
de Cr$ 8.500.{lÜO,{)O (oito milhões e
quinhentos mil cruzeiros), que lhe
será debí tada, na abertura da conta,
como parcela inicial de utílízação ,
NOiNA
Juros
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quer prejuízo da exigibilidade imediata da dívida e demais cominações de
direito e dêste contrato, no caso de
impontualidade da Oreditada, no pagamento de quaisquer -prestações do
principal ou acessórios previstos neste
contrato; sendo contados os juros com
elevação da taxa sõbre todo o saldo
devedor desde a data do vencimento
da. prestação não paga, até a data da
regularização do contrato, se o BANCO concordar com a purgação da
mora e não preferir exigir imediatamente tôda a divida na forma da
Cláusula Décima Quarta.
DWIrMA

Taxa de Fiscalizaçáo

Para atender às despesas de fiscalização da execução do projeto financiado, bem como das obrigações assumidas no presente contrato, o BANCO cobrará à Creditada, semestralmente, em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano de execução do
contrato, no vencimento ou na liquidação do mesmo, uma taxa de fiscalização equivalente a 0,5% (meio por
cento). calculada sôbre o saldo devedor existente
nestas datas. Essa
percentagem será reduzida a 0,25%
(vinte e cinco centésimos por cento),
a partir do início do período de amortização. O BANOQ cobrará, também.
à Creditada, tôda e qualquer despesa
que fizer para segurança, regularlzação ou realização dos seus direitos
credítôrios ,
Parágrafo Único. A Creditada pagará a taxa de fiscalização e as despesas referidas nesta Cláusula. dentro
de 3.0 (trinta) dias, da data da emissão pelo BANCO do aviso de débito.

As Importâncias fornecidas pelo
DÉCTMA PRIMEIRA
BANCO à oredítada, bem como as
Capitd,lização de AcessórioS'
importâncias que lhe forem devidas
-a título de despêsas. vencerão juros
Todos
os acessórios previstos neste
compensatórios de 9,5'% (nove e meio
contrato. como juros vencidos, taxa
por cento) ao ano. Os juros devidos
de fiscalização e qualquer outra desaté 15 de julho de 1961 serão contapêsa acumularão ao capital, para
dos e cobrados, semestralmente, a 15
efeito de contagem de juros. desde a
de junho e a 15 de dezembro de cada
data em que o BANCO 05 debitar, em
ano. Os juros devidos a partir do iniseus livros, à Creditada.
cio da amortização (Cláusula Décima
Segunda) serão pagáveis juntamente
DlWDMlA SEGUlNDA
com as parcelas de amortização do
principal, calculados pelo Sistema da
Amortização
e Resgate
Tabela Price.
O principal do crédito será pago
Parágrafo único. A taxa serâ eleao BANDO em 19 prestações semesvada. de 1% (um por cento), independentemente de aviso e sem qual- trais, iguais e sucessivas, com venci-
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mentes para 15 de junho e 15 de dezembro de cada. ano, no valor de
,. cada uma, incluíCr$
dos os juros compensatórios de 9,5%
a. a., devidos a partir de 15 de julho
de 1961, calculados pelo sistema da
Tabela Príce, vencendo-se a- primeira prestação em 15 de dezembro de
1961, obrigando-se a Creditada a liquidar com a última prestação, em
.... de ..'..... , .. , ... de 19", tôdas
as responsabilidades resultantes do
presente contrato.
DÉOIíMA

TERCEIRA

Lugar do

Pagam.ento

A Creditada liquidará. tôdas as suas
obrigações resultantes dêste contrato,
na s-ede do BANCO.
DÉOIMA QUARTA

Renda Tributária da União, correspondentes aos quantitativos necessários e expressamente vinculados ao
BANCO para o pagamento de encargos
financeiros relativos ao presente contrato, em cada exercício considerados:
II - vigente a lei orçamentária relativa a cada exercício, acima referido,
liberar em favor do Bfu~CO, nas datas fixadas neste instrumento, as
ímportãnctas vinculadas na forma do
inciso anterior;
In - não autorizar nem permitir
à Comissão movimentar os recursos
vinculados para outro fim, que não
o do pagamento das obrigações financeiras neste contrato assumidas,
DJt0IMA SEXTA

Centralização dos recursos necessáM
rios à execução do projeto

OOCTIvIA QUINTA

A Creditada se obriga a fazer com
que a Comissão deposite no -Banco,
em conta especi-al vinculada, o saldo
das dotações de que dispõe ~, bem
ainda. a totalidade dos recursos constantes das dotações inscritas nos crçamentos da Creditada, de 1959 a
1.9 .. '. ou decorrentes da lei espeetal,
para fins de realização do projeto,
na forma do art. 10 da (,e1 nv 2.599,
de 13 de setembro de 1955, e art. 49
de Decreto n Q 41.M5.
Parágrafo único. A movimentação
da conta vinculada será efetuada Jlelo Díretor-Superíntendente da Comissão, medi-ante prévia autcrlzação
do Banco, correspondente ao cada se-

Delegação em garantia ou reserva
irrevogável de meios de pagamento.

DÉCIMA SJtTIMA

Vencimento extraortiinôrio e exigi.,.
bii.idade imediata da dívida.

A falta de cumprimento de qualquer das obrig-ações da Creditada, assumidas por êste instrumento, ou por
aquêle já assinado em .. ,
.
ou se ocorrer a paralisação da execuçâo do projeto, para o qual é concedido o crédito previsto neste contrato, poderá o BANCO considerar
vencido o contrato ou contratos existentes, e exigir o total da divida dêle
ou dêles resultantes, independentemente de aviso.

Para atendimento dos serviços de
amortização e juros e demais encargos contratuais, a Creditada, nos têrmos do art. 6, letra a, da Lei n 9 2.599,
da 13 de setembro de 1955, e do artigo 36 da Lei n 9 2.973, de 26 de novembro de 1956, se obriga, em complemente ao disposto na Cláusula
, . . . .. do Contrato nv 72, através do
Poder E.,'(€cutivo, a:
I - fazer constar das suas propostas orçamentárías, a partir de _....
inclusive, até
(exercícios orçamentários de ,..... a .... ,., inclusive), no anexo da Presidência da República, Comissão do Vale do São
Francisco, item Regularização Fluvial, as dotações até o limite legal de
0,4% (quatro décimos por cento) da

mestre.

Liberação dos dotações

con-stan~3S do
orçamento da creditada destinadas
ao projeto

A creditada se obriga a liberar, em
favor da- Comissão na forma do artigo 6, da Lei n\l 2.955, de 13 de setemere de Hl55, e para os fins indicados na Cláusula anterior, as dotações constantes do seu Orçamento,
nos exercícios de '" a .. ínclusíve, e
destinada à Comissão, para. a e.!i:ecução do projeto ünancíado.
DÉOIMA OITÁVA
Ritmo de execução das obras

A Oreditada dá

ao Banco,

pela

presente expressa e írrevogáve! auto-

Aros no

rização pM'a determinar à CEMIG,
em função do Convên-io a mocírícação e/ou retardamento do ritmo de
execução do projeto. O retardamento das obras será determinado pelo
Banco à OEMIG, por conta e risco da
Creditada, e na medida e proporção
do não cumprimento. pela cr,edita1a,
do disposto nas CláusUlas Décima
sexta e Décima Sétima..
DftCIMA NONA
Não exercício de direitos

Fica expressamente ressalvado que
o não exercício de qualquer díreíto

ou faculdade que assista ao Banco,
no presente contrato, no caso de
atraso no pagamento ou inadimplemento de qualquer das obrigações as...
sumidas, neste contrato, pela Oreditada, não afetará ou prel udícará
aquêle direito ou raculdade do Banco, nem será interpretado como uma
renrmcía aos mesmos, que os pode:rá exercer, a qualquer tempo, não sé
naquele como em futuros casos de
inadimplemento da Creditada.
VIGÉSIJMA

Solução de controvérsias
As controvérsias porventura oriun-

das do presente
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conta-ato entre o
Banco e a Creditada serão drnmídas
nos têrmos e condições fixadas nos
parágrafos seguintes:
Parágrafo primeiro. A parte interessada comunícará ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda a
divergência então existente, apresentando, desde logo, e por esertto, a-s
razões do seu proceder.
Parágrafo segundo, O Excelêntíssime Senhor Ministro da Fazenda notificará a parte reclamada para. que
esta, no prazo improrrogável de 10
dias, contados do recebimento da notificação. responda às razões da parte reclamante.
Parágrafo terceíro, Vencido o prazo referido no Parágrafo anterror e
apresentadas ou não as razões da.
parte recíamade, o Excelentíss1o:to Senhor Ministro da Fazenda dentro de
oínco dias submeterá a questão ao
Excelentissimo Senhor Presidente da
República, que decidirá afinal.

VIG:f:SIMA PRIMEIRA
Representante autorizado

Para efeito da utilização do crédrto
por êste contrato aberto e cumprimento das obrigações neste ínstrumento assumidas, à exceção do disposto nas ClâusuIas Sexta Déctrna,
Quinta, DécIma Sexta, Décima Sétima, a Creditada será representada,
perante o Banco, pelo Díretot..··Superíntendente da Comissão.
VIGESIMA SEGUNDA
Registro no Tribunal de Contas
ela União

o presente contrato s6 entrará em
vigor depois de registrado no Egrégio Tribunal de contas da União, não.
se responsabilizando a Oredítada por
indenização alguma se o registro fõr
neg-ado.
VIG:f:SlMA TEROEIRA
Fôro do contrato

o fôro dêste contrato será o da.
Oapital Feder.a.l.
Presente a CEMIG. por seus representantes legais, in principio qua..
lifioados, e na qualidade de executo..
ra do projeto nos têrmos do Convênio, assume a obrigação de reaíízar
a parte hídrelétríca do aludido pro ..
jeto, tão logo o andamento das obras
de construção da barragem o permita, e de forma a haver coincidência
entre o término da construcão da
barragem e a instalação da primeira
unidade geradora, construção das Unhas de transmissão e subestações
abaãxadoras .
E, por estarem justos e contratados, nos têrmos e pela forma acima,
os contratantes assinam o presente
instrumento. diante das testemunhas
abaixo. em 6 (seis) vias. de igua\.
teor e paira um só efeito.
Rio de Janeiro, ... de '" de 1959.
- Pelo Banco ."
Presidente. . .. Diretor-Superintendente.
Pela Creditada ... Diretor-Superintendente da Comissão. P-ela
CEMIG ... , Presidente. - ... VicePresidente .
~esten1Ur.U1as:

•.•.•.....•.•.••••••

20

ATOS DO PODER

DECRETO N° ,46,966 - DE 3
OUTUBRO DE 1959

DE

Restabelece iuneôes de extranumerário-mensalista nas Tabelas Numéricas de
Extranumerário-mensalista
das Universidades do Rio Grande do
Sul e Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o arcígo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Ficam restabelecidas, a partir de 28 de fevereiro de 1957, 1 função de Assistente de Ensino. referência 27 da Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista da Universidade do Rio Grande do Sul e 1 tunçao
de Fotógrafo, referência 21, da Tabela Numérica de Extranumerário-mensalista da Universidade do Brasil, suprimidas pelo Decreto nv 41.064, de 27
de fevereiro de 1957, publicado no
Diário Oficial de 28 subseqüente.
Art . 29 ~ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, em 3 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 71° da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

ExEcunvo

Abastecírnento e Preços, Serviço de
Alimentação da Previdência Social,
etc., compromissos êsses que ascendem a eis 47.13(}.OOO,OO (quarenta e
Bete milhões, cento e trinta mil cruzeiros) ;
b) continuação dos serviços de assistência médico-social, alimentar e
de transportes. nas hospedarias de
Ma~áus, Belém, Fortaleza, Oorinto e
TIha das Flôres, e nos Postos de Imigração;
c) assístêncía aos 15 ,387 nordestinos encaminhados, em fins de 1958
e principio de 1959, à Amazônia, de
conformidade com o planejamento
feito em colaboração com o Senhor
Ministro da Viação e Obras Públicas,
encaminhamento êsse que reclama
providências complementares para a
definitiva fixação dos mígrantes naquela região.
Art. 29 • Fica o Ministro da Fazenda autorizado a entregar até o limite de Cr$ aO.OCl'Q,OO'Ü,()O (oitenta milhões de cruzeiros), as Importâncias
destinadas ao Instrtuto Nacronal de
Imigração e Colonização para atender a êsses encargos e que tenham
sido requisitadas pelo Ministério d~
Agricultura.
Art. 39, l!:sse Decreto entrará em vigor na data de sua publícacão. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 5 de outubro de
1959; 138~ da Independência e 71l? da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

DEORE-TO

N9 46.967
BRO DE

- DE 5
1959

DE OUTU-

Instituto Nacional de Imigração e coIonização. Antecipação de recursos
para o fim que especifica.

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

tigo 87 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no Decreto
n 9 45.363, de 29 de janeiro de 1959,
decreta:
Art. 19 , Ficam excluídas das restrições do art. 99 do Decreto n Q 45.363.
de 29 de janeiro do corrente ano as
despesas a serem efetuadas com os
seguintes encargos do Instituto Nacional de Imigração' e Colonização:
a) liquidação de débitos exístenres
com o 'comércio em geral, com a diocese .de FortaleZa, Marinha de Guerra, Lóide Brasileiro. Costeira. Rêde
Ferroviária, Comissão Federal de

Jorge da Paço Matoso Maia
Maurício Cluutas Bicallu:
Ernânf do Amaral Peixoto
Mano M eneahetti
Fernando Nóbrega

DECRETO

N9 46.9'6-8 DE
BRO DE 1959

6

DE OUTU-

Autoriza o cidadão brasileiro José
Marinho Tomasi 'Q, lavrar minério
de ferro no municipio 1.e Itabira,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1. ~8'5. de 29
de janeiro de 1MO (Código de Mm9.s).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro JoSé Marinho Tomasi a lavrar minério de ferro em terrenos de
propriedade de Euclides Gonçalves

Aros

DO PoDER

Barcelos e outros, no lugar denominado Rio do Peixe, dístnto e município
de Itabína, Estado de Minas GeralS,
numa área de cento e oitenta e quaC1'O hectares, vínte e sete ares e cinqüenta e nove centrares {184,2'7'59 naJ
denmitada por um polígono irregular
que cem um, vértice a cento e vinte e
oito metros (128 rm no rumo verdadeiro trinta e um graus nordeste (619
NEJ do centro da ponte sôbre o Rio
de peixe. na rodovia Belo Horizonr,ertabíra e os lados, a partir dêsse vertíce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e oitenta
metros (280. fi), trinta e um graus
nordeste (31 9 N/E); setecentos e vinte
metros e quarenta centímetros (720,40'
m) , quarenta e oito graus noroeste
(489 NW); duzentos cinqüenta e quatrc, metros (2M mj , oitenta e dois
gra us e cinqüenta e oito minutos noroeste (82 958' NW); cento e quatorze
metros e noventa centímetros (114,90
m) , cinqüenta e sete graus e eínqüenta e seis minutos noroeste (57%5'
NW); cento e vinte e quatro metros
e trinta e oito centímetros (124,38 m)
set-enta e - três g:r:aus sudoeste (739
SW); cento e noventa e sete metros(197 m) , trinta e três graus e doze
minutos sudoeste (33<! 12' SW); vinte
e três metros e setenta centímetros
(23, '70m). oitenta e cinco graus e
trinta e oito minutos sudoeste (l)5<? 3,8'
SW)· cento e trinta e oito metros e
cinqÜenta centímetros (13'8,50 m) , cinqüenta e cinco graus e doze minutos
noroeste (55 9 12' NW); trinta e dois
metros e trinta. e dois centímetros
(3~,32 01), oeste (W); vinte e três metros e seis centímetros (23,06 m) , doze
graus e trinta minutos noroeste (12 9
30' NW); cinqüenta e seis metros e
trinta centímetros (56,30 m) , trinta e
quatro graus noroeste (349 NW); cL.'1qüenta e quatro metros e quarenta
centímetros (54,40 m», oitenta e dois
graus sudoeste (152 9 SW); cento e cinqüenta metros (150 m) , cinqüenta e
oito graus sudoeste (589 SW); cento e
oitenta metros (180 m) , oitenta gra.is
sudoest-e (809 'SW); mil e oitenta e
dois metros (1.082 m) , vinte e seis
graus e vinte e um minutos sudoeste
(269 21' SW); quinhentos setenta e
sete metros e cinqüenta centímetros
(577 ,5{) rm, trinta graus trinta minutos sudeste (309 3'0' SE); mil quinhentos oitenta e nove metros e sessenta
centímetros (1.5M,60 m) , cinqüenta e
três graus trinta minutos sudeste (539
3(1' SE); trezentos e vinte metros (320
m) , sessenta e sete graus e sessenta c
um minutos sudeste (679 61' SE); no-
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venta metros (90 m) , vinte e nove
graus nordeste (29 9 NE); cento e trínta -e dois metros quarenta centímetros
(132,40 m) , sessenta e um graus sudeste. Esta autorização é outorgada
mediante as condtçôes constantes do
parágrafo único do artigo 28 do Codigo de Minas e dos artigos ;3.2, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo CódigO,
não expressamente mencionadas neste
decreto.
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de dezembro de 19'51. uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o artigo 2Q do citado Regulamento ou de outras substâncías discriminadas pelo Conselho Nacíonal de
Pesquisas.
.AJ.'t. 21? O concessíonárío da autorização fica obrigado a recolher <lOS
cofres públicos, na forma :la lei, os tríbutos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. €Ia do Código de Minas.
Art. SI? Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer 11M
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e :~8
do Código de. Minas,
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 51,\ O concessíonárto da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mine:ral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art; 69 A autorízacão de lavra terá
por título êste Decreto, que ...erá
transcrito no livro próprio da. Divisão
de Fomento, da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após a pagamento da taxa de três'. mil e setecentos cruzeiros (Cr$ 3,700,00) .
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
'Rio de Janeiro 6
outubro de
lS59, 13B9 da Independência e 719 da
República.

de

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mária M eneohetu <
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DECRETO N\' 4:6.969 OUTUBRO DE 1959

DE

7

DE

outorga concessão à Companhia Tetetõraca de Minas Gerais para ezecuter serviço radiotelefônico público interior. através de "cabos hertzianos" entre Rio de Janeiro e
Belo Horizonte.

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n r, da Constituição, atendendo ao que requereu a Companhia Telefônica de Minas Gerais, com sede
em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, e em vista do disposto no artigo 59, n 9 Xli da mesma Constituição decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão 2:.
Companhia Telefônica de Mm,as oe~
raís para executar, de acôrdo com o
Decreto-lei n Q 1. 291, de 25 de maio
de 193:9, sem monopólio ou privilégio
de espécie alguma, serviço radiotelefônico público interior, através de
cabos hertzianos" entre as cidades
do Rio de J,aneiro e Belo Horizonte,
estabelecendo para êsse fim, sem ônus
para o Govêrno Federal, estações de
rádio em micro-ondas em Belo fIorízonte, Casa de Pedras, Barbacena,
Juiz de Fora e Petrópolis,
Parágrafo único. O contrato -íecorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas
e deverá ser assinado dentro de 50
(sessenta) dias. a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ser considerada.
j(

nula a concessão

Art; 2Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de outubro
de 19.5~; 1389 da IndepenJ'l~ncia e
71 9 da República.
JrrsCEUNo KUBITSCHEK.

Ernani do Amarei Peixoto.

DECRETO

N9 46,970 DE
OUTUBRO DE 1959

7

DE

Concede à Companhia Guanabara de Comércio e Indústria
autorização para funcionar como
emprêsa de mineração.

O Presiden te da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n 9 I, da Constituição e nos têrmos

ExECUTIVO

do Decreto-lei n 9 1. 985, de 29 de
de 1940 (Código de Minas),
Decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia. Guanabara de Comércio e Indústría, constituída por assembléía d-e
3 de setembro de 1959, com sede neste. capital, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, rícando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização,
Rio de Janeiro. 7 de outubro de
1959, 138~ da Independência e 71 q da
República..

~aneiro

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneçhettt

DECRETO

N.9 46.971 _ DE
OUTUBRO DE 1959

7

DE

Inclui [unções gratificadas no Quadro
Permanente do Minis'tério da Justiça e Negócios Interiores, e dit outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1.'> Ficam tnoluidas- no Quadro
Permanente do Ministério da Justiça
e N(;'gócíos Interiores as funções gratificadas abaixo discriminadas, com
os respectivos símbolos, que íntegrarâo a lotação do Arquivo Nacional..

Símbolo FG-2
1 - Chefe do Serviço de Documentação Escrita. (S. D. E.).
1 - ohere do' Serviço de Pesquis~
Históricas <S. P. H.).
1 - Chefe do Serviço de Re-gistro
e Assistência (S. R. A. ) .
1'- Assistente do Diretor.
Símbolo FG~3
1 - Chefe da Seção de Administração (8. A.).
1 - Chefe da Seção de Consultas
(8.

ce».

1 - Chefe da Seção do Poder iLeglslatívo (8. P. L.).
1 - Chefe da Seçáo dos Ministé-

rios <8. M.).
1 - Chefe da Seção de Documentação Histórica (S. D. H.).

Aros

1 - Chefe da Seçáo de Mapas (S.
Mp.).
1 - Chefe da Seção de Micro-fílmE:'S (8. Me.).
1 -
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Símbolo FG-4
Chefe da Seção de Restaura-

çâo <S. R.).
1 - Chefe da Seção de Fonofotografia (S. F.).
1 - Encarregado da Biblioteca.
1 - Encarregado da Turma de Publicações (T. P. ) .
1 Encarregado da Portaria e

Zeladoria.
1 - Secretário do Diretor.
Art. 2. 9 A despesa com a execução
dêste decreto correrá à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 3.9 1l:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.9 Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, em 7 de outubro
de 1959, 138.9 da Independência e
71.9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando FaZcão
S. Paes de Almeida.

Art. 251 • O presente decreto entrará em vigctl' na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de outubro de
1959; 13:8.~ da rndependência e 7'1.9 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Falcão.
S. Paes M Almeida.

DECRETO N9 46.973 OUTUBRO DE 19-59

DE

7

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
iunçõee de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários-mensalistas do Ministério da Agricultura,
que menciona.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição. decreta:
Art. 19 Ficam transferidas, com os
respectivos ocupantes, as seguintes
runções das Tabelas Numéricas Especiais de ExtranUmerários-mensalistas,
do Ministério da Agricultura, abaixo
indicadas:
I - uma (1) função de Feitor,
ferência 22, ocupada por Olavo Barbosa Fonseca. da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista do Serviço Nacional de Pesquisas
Agronômicas, para idêntica tabela do
Instituto Agronômico do Oeste, ambas do Centro Nacional de Ensino e
Pesquisas Agronômicas;
TI - uma (1) função de Auxílíar
de Protocolo, referência 20, ocupada
por Adernar Leopoldino de Andrade,
da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Escola
Agrotécnica "Vidal de Negreiros" para igual tabela da Escola de Agronomia do Nordeste em Areia, subordlnada à superintendência do Ensino
Agrícola e Veterinário;
III - uma (1) função de Auxiliar
de Curso, referência 22, ocupada por
Léa Therezinha Almeida Millan, da
Tabela Numérica Especial de Extranumerárío-mensalísta do Instituto de
óleos. do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, para idêntica tabela do De-

re-

DE':CRETO N.9 4tL972 -

DE

7 DE

OUTUBRO DE 1959

Autoriza a polícia Militar do Distrito
Federal a realizar despesas pelo
Artigo 48 do código de Contabilidade da tmuio e dá outras providên-

cias.

a Presiüente da República, usando

da atribuiçáo que lhe confere o Artigo

87, item I da Constituição, decreta:
Art, 1.9 . Fica a Polícia Militar do
Distrito Federal autorizada a realizar,
no corrente exercício, despesas com
aquisição de forragens e outros alimentos para animais, além' do crédito
orçamentário próprio e até o limite
de Cr$ 7.'Ü{lO.OOO,OO (sete milhões de
cruzeíros) , nos têrrnos do parágrafo
1.9 do Artigo 48 do Código de Contabilidade da união, devendo o Ministério da Fazenda incluir a referida
importância na proposta geral de créditos suplementares do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores.
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partamento Nacional da Produção
Mineral; e
Dl - uma (1) função de Reflorestador, referência 18, com seu
ocupante, Geraldo Pimenta Lira, da
Tabela Numérica Especial de Extranumerárío-mensalísta da Floresta Nacional do Ararípe - Apodi, em Fortaleza - Ceará - do ServiçoFlo~
restal, para idêntica tabela da Inspetoria Regional de Fomento Agrícola no mesmo Estado, da Divisão de
Fomento da Produção Vegetal do
Departamento Nacional da Produção
Vegetal.
Art. 29 Este decreto entrará. em
'ligar na data. de sua publícaçao ,
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de outubro de
1959, 138 Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO K~ITScmx.

Mario M eneghetti.

DEORETO N.9 46.974 - n:E: 7 DE
OUTUBRO DE 1959
Altera a lotaçõo de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar, do Ministério da Agricultura.

O Presidente da Riepú'blica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item l, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 • Fica alterada a lotação numé..íca de repartições' atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do Ministério da Agricultura, aprova-da pelo Decreto n.'? 37.583, de 11 de
julho de 195·5, para efeito de ,serem
transferidos um cargo da carreira de
Agrônomo e um cargo da carreira de
Agrônomo de Plantas Têxteis, com ,?S
respectivos ocupantes, Joaqunn peIxoto Luna e Esmerino Gomes parente,
o primeiro da lotação permanente da
Rêde Vítívínícola do Sul, do Instituto
de Fermentação, do Serviço Nacional
de pesquisas Agronômicas, do Centro
Nacional de Ensino e pesquisas Agronômicas, parà igual lotação da Divisão de Fomento da produção vegetal,
do Departamento Nacional da Produção vegetal e o segundo da lotação

permanente da Inspetoria Regional do
Fomento Agrícola em Fortaleza, no
Estado do Ceará, da Divisão de Fomento da Produção vegetal, do Departamento Nacional da produçáo Vegetal
para idêntica rotação da Rêde VitiVinícola do Norte, do Instituto de Fermentação, do serviço Nacional de Pt;lsquísas Agronômicas, do centro NacIOnal do EOSino e Pesquisas Agronômicas.
.Art , 2.9 • Este decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação.
Art, S,t~ Revogam~se as ~sposições
em contrárío,
Rio de Janeiro, em 7 de outubro de
1959; 1385' da rndependência e T1.9 da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçtietti .

DECRETO N 46.9'75
De 7 DE OUTUBRO DE 1959
Altéra a lotação de repartiçôes atendidas pelos Quadros Permanente ~
Suplementar do Ministério da. Aartcultura.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. lI? Fica alterada a lotação numérica de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura, aprovada pelo Decreto n 9 37,583, de 11 de
julho de 1955.. para efeito de ser
transferido um cargo de carreira de
Biologista, com o respectivo ocupa~
te Cid Holanda Távora, da lotaçao
p~rmanente da Superintendência do
Ensino Agrícola e Veterinário - Sede
- paraígual lotação do Serviço de Expansão do Trigo.
Art. 29 itste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam~se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de outubro de
1959., 138'? da Independência. e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária' M eneçhetii
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Abre~

pelo Ministério da Agricultura,
o crédito especial de Cr$ 500.000,00,
para ocorrer a despesas de tõâa e
qualquer natureza efetuadas com a
IV Festa Nacional do Trigo e Expostção Agro-Pecuária e Industrial no
Município de Caràzinho, Estado do
Rio Grande do Sul.

87, item I, da Constituição e tendo em
vísta o disposto no. artigo 59 da Lei
nv 3,483, de 8 de dezembro de 19-58,
regulamentada pelo Decreto n 9 45.360,
de 28 de janeiro de 1959, combinado
com a Lei n Q 2.284, de 9 de agôsto
de 1954, decreta:

Art. 19. Fica transformada, na forma do anexo, em mensalista, a função de extranumerérío-contratado de
Engenheiro Calculista e Projetista de
Estruturas portuárí,as e· Hidráulicas,
O Presidente da República, usando
do Departamento Nacional de Portos;
da autorização contida na Lei n 9 2.494,
Rios e Canais, ocupada por Oarmine
de 26 de maio de 1965, modificada peFucei, a qual passa a integrar a Talas Leis ns. 2.859, de 29 de agõsto
bela única de Extranumerário-mende 1956 e 3.~23, de.27 de novembro de
salista, Parte Suplementar, do Mirus1957, e tendo consultado -o Tribunal
tério da Viação e Obras Públicas
de Contas e ouvido o Ministério da
aprovada pelo Decreto n 9 27.SW, de
1"azenda, nos têrmos do art. 93 do Re22 de fevereiro 'de 1950.
gulamento Geral de ~ontabilidade Pública, decreta:
§ 19. O abono provisório concedido
Art Q 19 E' aberto, pelo Ministério da.
pela Lei n Q 3.531, de 19 de janeiro de
Agricultura, o crédito especial de .. ,
1959, continuará a ser pago ao serviCr$ 600.0'Ü{),OO (quinhentos mil crudor de que trata êste decreto, na base
zeíros) , para ocorrer a despesas de
do salário anteriormente percebido
tôda e qualquer natureza efetuadas
como contratado.
com a IV Festa N acíonal do Trigo
§ 29, A transformação de que trata
êste artigo prevalecerá a partir de
e Exposição Agro-Pecuária e Industrial realizadas em outubro de 1954, 14 de julho de 1959, data do término
no muníeípío de oaràaínho, Estado
do contrato do servidor.
do Rio Grande do Sul.
Art. 29. O órgão de pessoal expedirá
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
para o servidor atingido pelo dísposto
vigor na data de sua publicação.
neste decreto, uma portaria declaraArtQ 39 Revogam-se as disposições
tória da nova situação.
em contrário.
Art. 3~\ A despesa com o custeio da
Rio de Janeiro, 7 de outubro de
função transformada a que se refere
1959, 1389 da Independência e n 9 da
êste decreto, no corrente exercício,
República.
continuará a ser atendida pela dotaJUSCELINO KUBrl'SCH:EK
ção de contratado constante do Orçamento em vigor, até que seja reajusMário Meneghett't
tada a discriminação' orçamentária
S. Paes de Almeida
à nova rubrica de extranumerário
mensalista .
DEOREI'O NI? 46.977 - DE 7 DE
Art. 49. f:ste decreto entrará em
OU'l'UBRO DE 1959
vigor na data de sua publicação.
Art. 5Q, Revog.am-se as disposições
Dispõe sôbre a transformação, em
.
em contrário.
mensalista, de extramumerário-conRio
de
Janeiro,
em
7 de outubro de
tratado do Ministério da Viação e
1959; 1389 da Independência e 719
Obras Públicas e dá outras provida República.
&ncias.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto

~

O)

MINISTtRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PrJBLICAS
TABELA úNICA DE EX'!" RANUMERáRIO MENs.AL!STA
Parte Suplementar

SITUAÇÃO ANTElUOR

SITUAÇÃO NOVA

----Número
de

II

J

11----------------------------

I

Função de contratado

I

funções I

I
1

IEngenheiro
I

I

I

I Salário
I
! Cr$
I
I

I

Calculista e Projetista dei
Estruturas Portuárias e Hidráulicas
do D. N. P. R. C
1 14.420,00

,

I

I
.!

I
I\

!

I

,

I

Número
Função de referência única

de

Ref.

funções

1

>

~

rFl

8
calculista e
'II Engenheiro
Estruturas Portuárias
I

-

l

I

Projetista dei
e Hidráulicas I

::a

28

I
I
I
I
I Obs: Ao servidor enquadrado nesta]
I
função fica assegurada a diferença I

I

de salário de Cr$ 1. 420,00 (mil qua-l
trocentos e vinte cruzeiros) men-]
sais. o direito à persepção desta I
diferença cessará quando por qual-I
quer modo, o servidor fôr benefí-]
cíado com acréscimo de retríbuí-]
Cão a ela igual ou superior, ressal-]
vada a hipótese de gratificação adí-]
cíonal por tempo de serviço.
I

1

I

I

I
I
I
I
I

I

I

-----------------------------~~

~

~

Aros

DECRETO

N.9 46.978 OUTUBRO DE" 1959

DE

27

DO. PODER

ExECUTIVO

7

DECiflvETO N.Q %.979 OU'I'UBRO DE 1959

DE

Altera o Regimento do Departamento
Nacional de Iluminação e Gás, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, aprovado pelo Decreto número 2().283, de 28 de dezembro de
1945, e dá outras providências.
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da oonstttuíção, decreta:
Art. 1Q O art. 37 do Regimento do
Departamento Nacional de Iluminação e Gás (D.N.I.G.), do Ministério da Viação e Obras PUblicas, aprovado pelo Decreto n. Q 20.283, de 28
de dezembro de 1945, passa a vigorar com a seguinte redação:
Il Art. 37. serão substituídos, automàtícamente, em suas faltas ou
impedimentos ocasionais, até 30
(trín ta) dias:
a) o Diretor do D.N .1.G. por
um Diretor de Divisão de sua
indicação, designado pelo Ministro de Estado;
b) os Diretores das Divisões de
Iluminaçâo Pública, de Instalações Elétricas e de Gás e o Chefe do serviço de Administração
por um dos Chefes de Seção, designado pelo Diretor do D.N .1.0..
mediante indicação dos respectivos Diretores e Chefe:
c)
o Diretor do Laboratório
Central por um dos servidores do
mesmo Laboratório, designado pelo Diretor do D. N .I. G., mediante indicação do respectivo Diretor; e
d) os Chefes de Seção das Divisões e do Serviço de Administração, inclusive Arquivo, Biblioteca e Portaria, por um dos respectivos servidores designado pelo
competente Diretor de Divisão ou
Chefe do Serviço, mediante indicação dos referidos Chefes de
Seção. "
Art. 2~ F~ste decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de outubro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Ernani do Amaral peixoto

7

DE

DE

Altera o Regulamento para a Escola
Naval.
O Presi-dente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. V'. São alterados o artigo 23
e seus parágrafos do Decreto número
41. e4S de 31 de julho de 1957 Regulamento para a Escola Naval, que
passará a ter a seguinte redação:
"Art. 29 Anualmente, serão destinadas vagas, correspondentes no mínimo
a 5% do total de alunos procedentes
do colégio Naval, para candidatos que
hajam terminado, com média seis ou
superior, o último ano do curso cientifico do Colégio Militar, entre si classificados de acõrdo com as médias das
notas finais obtidas nas disciplinas
dêsse Colégio e que fazem parte do
Concurso de Admissão à EScola Naval.
§ V~. As vagas que, por deficiência
de candidatos que satisfaçam às condições do artigo ~, não forem preenchidas poderão ser completadas por
candidatos procedentes do colégiO Militar porventura excedentes na classí,ficação a que se refere o artigo 2G,
dêste Regulamento, respeitada a exigência da média de aproveitamento
igualou superior a seis.
§ 2.Q Esses candidatos deverão satisfazer as condições estabelecidas nos
artigos 20 e 21 dêste Regulamento,
exceto quanto ao concurso de Admissão tl •
Art. 2.9 . O presente decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 7 de outubro de
19'59: 13'8.9 da rndeoendêncía e 7'V~ da
República.
<

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge

DECRETO

do Paço
Maia.

Mattoso

N.9 46.9'8"0 DE
OlTI'UBRO DE 1959

Cria uma

7

Embaixada do Brasil
Tunísia

DE

na

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso 1, da Constituição, decreta:
Art. V'. Fica criada uma Embai..
xada do Brasil na Tunisia, com sede
na capital daquele país.

Aros DO PoDER EXEcUTIVO
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Artigo 2,9. Este decreto entrará em
vigor na data- de sua publicação,

Rio de Janeiro, em 7 de outubro de

1959; 138.9 da tndependêncía e 71,9 da.

Rppúblíca,

tuiçâo, são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e
põem em perigo o bem-estar do individuo, da família e da comunidade.
Considerando que, com relação
repressão do tráfico de mulheres e
crianças. estão em vigor os seguintes instrumentos internacionais:
1. Acôrdo Internacional de 18 de
maio de 19-04 para a repressão do tráfico de mulheres brancas. emendado
pelo Protocolo aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas a 3
de dezembro de 1948.
2. Convenção Internacional de 4
de maio de 1910, relativa à repressão
do tráfico de mulheres brancas, emendada pelo Protocolo acima mencionado.
3. Convenção Internacional de 3{}
de setembro de 1921 para a repressão do trá.t'ico das mulheres e crianças, emendada pelo Protocolo aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas a. 20 de outubro de 1947.
4. Convenção Internacional de 11
de outubro d' 1933 relativa à repressão do tráfíc de mulheres maiores.
emendada pelo Protocolo acima referido,
Considerando que a Liga das Nacões havia elaborado em 19·37 um
projeto de Convenção para ampliar
o campo de ação dos' aludidos instrumentos e
Considerando que a evolução ocorrida depois de 1937 permite concluir
uma convenção que unifique os instrumentos acima mencionados e inclua o essencial do projeto da Convenção de 1937, com as, emendas que
se julgou conveniente introduzir;
à

JUSCELINO KUBITSCHEK.

HoráCZo Lajer.

DECRETO N;Q 46.S81- OUTUBRO DE

DE

8

DE

1959

Promulga, com o respectivo Protocolo Final, a Convenção para a repressão do tráfico de pessoas e do
lenocínio, conciuiâa em Lake SUccess, Nova York, em 21
março
de 1950, e assinada pelo Brasil em
5 de outubro de 1951.

ae

o

Presidente da República:
o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo n,v
6, de 11 de junho de 1958, com o
respectivo Protocolo Final, a Convenção para a repressão do tráfico
de pessoas e do Ienocínío, concluída
em Lake Success, em 21 de março
de 195.0, e. assinada pelo Brasil em 5
de outubro de 1951; e tendo sido depositado, a 12 de setembro de 1958,
junto ao Secretário Geral da Organízacào das Nações Unidas, o Instrumento brasileiro de ratífícacão da
referida Convenção e seu Protocolo
Final:
Decreta que a mencionada Convenção e respectivo Protocolo Final,
apensos por cópia ao presente Decreto, sejam executados e cumpridos tão
inteiramente como neles se contém.
Rio de Janeiro, em 8 de outubro
de 1959. 138.9 da Independência e 71.Q
da República.
Havendo

JUSCELINO

EM

CONSEQüí!:NCIA, AS
CON.TRAlllA.lNr.rES

PARTES
NO

CO.N!V~M

SEGUINTE:

KUBITSCJ-o:EK.

Horácio Lajer,

CONVENÇAO PARA .li. REPRESSAO
DO TRf..FiIC:O DE PESSOIAS E DO
~'100íNU:O

PREÂMBULO

Considerando que a prostituição e
o mal que a acompanha, isto é, o trafico de pessoas para fins de prcstí-

ARTIGO I

As Partes na presente Convenção
convêm em ,punir tõda [)essoa que.
para satisfazer às paixões de outrem:
1. aliciar. induzir ou desencamínhar para fins de prostituição, outra
pessoa, ainda que com seu consentimento;
2. explorar a prostituição de outra pessoa, ainda que com seu consentimento.

ATOS DO PoDER ExECUTIVO
ARTIGO 11

As partes na presente Convenção
convêm igualmente em punir tôda
pessoa que:
1. Mantiver, dirigir ou, conscientemente, financiar uma casa de prostituição ou contribuir para êsse financiamento.
2.. Conscientemente, der ou tomar
de aluguel, total ou parcialmente, um
imóvel ou outro local. para fins de
prostituição de outrem.
ARTIGO

3

Deverão ser também punidos, na
medida permitida pela legislação nacional, tôda tentativa e ato preparatório efetuados com O fim de cometer
as infrações le que tratam os Artigos
1 e 2.
ARTIGO

4

Será também. punível na medida
permitida pela legislação nacional, a
participação intencional nos atos de
que tratam os Artigos 1 e 2 acima.
Os atos de pai tícípação serão considerados, na medida permíbída pela
legíslaçâo
nar I anal. como infrações
distintas, em todos os casos em que
for. necessário a. sim
proceder para
impedir a tmpuní dade.
ARTIGO 5
Em todos os casos em que uma pessoa ofendida fôr autorizada pela legislação nacional a se constituir parte civíl por causa de qualquer das
infrações de que trata. a Presente
Convenção, os eetrangeíros
estarão
igualmente autoi izados a se constituir
parte cívíl, em igualdade de condições, com os nacionais.
ARTIGO

6

Cada Parte na presente Convenção
convém em adotar tôdas as medidas
necessárias para abrogar ou abolir
tôda lei, regulamento e prática admínístratíva que obriguem a inscrever-se em registros especiais, possuir
documentos espeeíats ou conformarse a condições excepcionais de vigilância ou de notificação as pessoas
que se entregam ou que se supõem
entregar-se à prostituição.
ARTIGO

7

Qualquer condenação anterior pronunciada em Estado estrangeiro por

um dos atos de que trata a Convenção. será, na medida permitida pela
legislação nacional, teimada em consideração:
1. Para estabelecer a reincidência.
2. Para declarar incapacidades, perda ou interdição de direito público ou prívado ,
ARTIGo

8

Os atos de que tratam os Artigos
1 e 2 da presente Convenção serão
considerados como casos de extradíção em todos os tratados de extradícão, concluídos ou por concluir, entre
Partes na presente Convenção.
As Partes na presente Convenção,
que não subordinem a extraéíção à.
existência de um tratado, reconhecerão de agora em diante os atos de
qu~ tratam DS Artígoe 1 e 2 da preEiente Convenção como caso de extradiçâo entre elas.
A extradição
será concedida de
acôrdo com o direito do Estado ao
qual foi requerida.
ARTIGO

9

Os nacionais de um Estado, cuja
legislação não admitir a extradição
de nacionais que regressaram a êsse
Estado após haver cometido no estrangeiro qualquer dos atos de que
tratam os Artigos 1 e 2 da presente
Oonvenção, deverão ser julgados e punidos pêlos tribunais de seu próprio
Estado.
Esta disposição não será obrigatória se, em caso análogo e que ínteressal' a Partes na presente Convenção,
não puder ser concedida a extradição
de um estrangeiro.
ARTIGO 10
As disposíções do Ar tigo 9 não se
aplicarão quando o réu tiver sido julgado em um EstMO estrangeiro e. em
caso de condenação, se cumpriu a
pena ou se gozou. do beneficio de comutação ou reduçào ckl pena prevista
pela Lei do referido Estado estrangeiro.

ARTIGO

11

Nenhuma. das díspostçôes da presente Oonvenção POclU9 ser ínterpretada come preiud.r-ial à situação de
uma Parte na oonvencão com referência à questão geral da competência da nrtsdíção penal em direito internacional.

Aros-
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A presente Convenção não afeta o

princípio de que os atos a que se re~
fere deverão,
em cada Estado, ser
qualificados, processados e julgados
de acôrdo com a legislação nacional.
ARTIGO

13

As Partes na presente Convenção
serão obrígadas a executar as cartas
rogatórias relativas às infrações de
de acôrdo
que trata a Convenção,
com as leis e costumes nacionais.
A transmissão de cartas rogatórias
será efetuada:
1. Por comunlcacão direta entre as
autoridades judiciárias;
2. Por correspondência direta en~
tre os Ministros da Justiça dos
dois Estados, ou por comunicação direta, de outra autoridade
competente do Estado requerente ao Ministro da Justiça do Es~
tado requerido;
3. Por intermédio do representante
diplomático ou consular do Estado requerente no Estado recuerido; êsse representante enviará.
diretamente as cartas rogatórias
à autoridade judiciária competente ou à autoridade indicada
pelo Govêrno do Estado requerido e dela receberá diretamente os documentos necessários à
execução das cartas rogatórias.
Nos casos 1 e 3, uma cópia .da carta rogatória deverá ser, na mesma
ocasião, encaminhada à autoridade
superior do Esta'do requerido.
Salvo .acõrdo em contrário, a carta
rogatória deverá .ser redigida' no ídíoma da autoridade requerente, ressalvando-se ao Estado requerido o direito de solicitar uma tradução em
seu próprio idioma, devidamente autenticada pela autoridade requerente.
Cada Parte na Presente Convenção
comunicará a cada uma das outras
Parte,~ Contratantes a forma ou formas de transmissão dentre as acima
mencionadas que admítírá para as
cartas rogatórias da referida Parte.
Até que um Estado faça tal comunicação, o processo em vigor para
cartas rogatórias será mantido.
A execução das cartas rogatórias
não poderá. ocasionar o reembôlso de
quaisquer direitos ou despesas, salvo
as de perícia.
Nenhuma das disposições do presente Artigo deverá ser interpretada
como compromisso
das Partes na
presente Convenção em admitir uma

EXECUTIVO

derrogação de suas leis, no que se refere ao processo c aos métodos empregados para estabelecer a prova eDl
matéria penal.
AATIGO

14

Cada uma das Partes na presente
Convenção deverá criar ou manter um
serviço encarregado de coordenar e
centralizar os resultados das ínvesttgações relativas às infrações de que
trata a presente Convenção.
~sses serviços deverão reunir tôdas
as informações que possam facilitar a
prevenção e a repressão das infrações
de que trata a presente Convenção e
deverão manter estreitas relações com
os serviços correspondentes dos demais Estados.
ARTIGO

15

autoridades encarregadas dos
serviços mencionados no Artigo 14
fornecerão as autoridades encarregadas dos .serviços correspondentes nos
demais Estados, na medida permitida
pela Legislação nacional, e quando
julgarem útil, as seguintes Informações:
1.- dados pormenorizados relativos a
qualquer Infração ou tentativa
de infrações de que trata a presente Convenção:
2. dados pormenorizados
relativos
às investigações, processos, detenções, condenações, recusas de
admissão ou expulsões de pessoas culpadas de qualquer das
infrações de que trata a presente
Convenção, bem como aos deslocamentos dessas pessoas e quaisquer informações úteis a respeito das mesmas.
As

As informações que serão fornecidas compreenderão notadamente a
descrição dos delinqüentes, suas impressões digitais e fotografia, indicações sôbre os métodos habituais, autos policiais e registros criminais.
ARTIGO

16

As Partes na presente Convenção se
comprometem a adotar medidas para
a prevenção da prostituição e para.
assegurar a reeducação e readaptaçâo
social das vítimas da prostituição e
das Infrações de que trata a presente
Cunvenoác bem como a estimular a
adoção dessas medidas por seus serviços públicos ou privados de caráter
educativo sanitário, social, econômico
e outros serviços conexos.

Aros
ARTIGO

31
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17

No que se refere à imigração e emigração. as Partes na presente Convenção convêm em adotar ou manter
em vigor, nos limites de suas obrigações definidas pela presente Convenção, as medidas destinadas a combater o tráfico de pessoas de um ou outro sexo para fins de prostituição.
Comprometem-se principalmente:
1. à promulgar os regulamentos
necessários para a proteção dos
imigrantes ou emigrantes, em
particular das mulheres e, crianças, quer nos lugares de partida
e chegada quer durante - a viagem;
2. a adotar disposições para organizar uma propaganda apropriada destinada a advertir o público contra os perigos dêsse tráfico;
3. a adotar medidas apropriadas
para manter a vigilância nas estações ferroviárias, aeroportos,
portos marítimos, em viagens e
lugares públicos, a fim de impedir o tráfico internacional de
pessoas para fins de prostituicão'
4. ã adotar as medidas apropriadas
para que as autoridades competentes estejam ao corrente da
chegada de pessoas que pareçam
J'prima racíe" culpadas, coautoras ou vitimas dêsse tráfico.

des e assegurar a manutenção,
provisoriamente, das vitimas do
tráfico internacional para fins
de prostituição, quando destituídas de recursos, até que sejam
tomadas tôdas as providências
para repatriação;
2. A repatriar as pessoas de que
trata o artãgo 18, que o desejarem 0U que forem reclamadas
por pessoas que sôbre elas tenham autoridade e aquelas cuja
expulsão foi decretada conforme
a lei. A repatriação não será efetuada senão depois de entendimento com o Estado de destino,
sôbre a identidade e >t nacíonalídade, assim como sôbre o lugar
e a data da chegada às rronteíraso Cada uma das Partes na
presente Convenção facilitará o
trânsito das pessoas em aprêço
no seu -terrítórto , Quando as
pessoas de que trata a alínea
precedente não puderem pessoalmente arcar com as despesas de
repatriação e quando não tiverem cônjuge, nem parentes. nem
tutor que pague, por elas, as
despesas de repatriação estarão
a cargo do Estado onde elas se
encontram ate à fronteira, pôrto
de embarque ou aeropôrto mais
próximo na direção do Estado
de origem e, em seguida. a cargo do Estado de origem.
ARTIGO

ARTIGO

18

As Partes na presente Convenção
convêm em tomar, de acôrdo com as
condições estipuladas pelas respectivas legislações nacionais, as declarações das pessoas de nacionalidade estrangeira que se entregam à prostituição, a fim de estabelecer sua identidade e estado civil e procurar quem
as induzi u a deixar seu Estado. Tais
informações serão comunicadas às
autoridades de Estado de origem das
rererídas pessoas para eventual repa-

tríação.

ARTIGO

19

As Partes na presente Convenção se
comprometem, conforme ~s condições
estipuladas pelas respectivas legislações nacionais, e sem prejuízo de processos ou de qualquer outra ação motivada por infrações a suas disposições, e tanto quanto possível:
1. A tomar as medidas apropriadas para prover as necessída-

20

As partes na presente Convenção
convém, se já não o fizeram, em adotar as medidas necessárias para exercer vigilância nos escritórios ou agências da colocação. para evitar que as
pessoas que procuram emprêgo, especialmente as mulheres e crianças, fiquem sujeitas ao perigo da prostituição.
.
ARTIGO

21

As Partes na Presente Convenção
comunicarão ao Secretário Geral da
Organização das Nações Unidas suas
leis e regulamentos em vigor e posteriormente, cada ano, os novos tex. tos de leis ou regulamentos relativos
à matéria da presente Convenção, assim como tõdas as medidas que tomarem para aplicar a Convenção. As
informações recebidas serão publicapelo Secretário
das periàdicamente
Geral e enviadas a todos os Membros
da Organização das Nações Unidas e
aos Estado5 não membros aos quais a

.3.2
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presente Convenção tiver sido oficialmente comunicada, de acôrdo com as
disposições do Artigo 23.

ExECUTIVO

A denúncia ·proàuzirá efeítos, pl1ra
a Parte ínteressada, um ano depois
de recebida pelo Secretári'Ü Gera.l da
Organização das Nações Unidas.

ARTIGO 22

Se surgir entre as Partes na presente Convenção qualquer dúvida, relativa à sua interpretação ou aplicação, e se esta dúvida não puder ser
resolvida por outros meios será, apedido de qualquer das. Partes em Iití<gio, submetida à Côrte Internacional
de Justiça.
ARTIGO 23

A presente Convenção será aberta a

.assínatura de todos os Estados Membros da Organização das Nações Unidas e de qualquer outro Estado convidado para êsse fim pelo Conselho
Econômico e Social. Ela será ratificada e os instrumentos de ratificação
serão depositados junto ao Secretário
Geral da Organização das Nações
Unidas.
Os Estados mencionados no parágrafo primeiro. que não assinaram ao
Oonvenção, poderão a ela aderir. A
adesão se fará com o depósito de um
instrumento de adesão junto ao Secretário Geral da Organização das
Nações Unidas.
Para os fins da presente Convenção, a palavra "Estado"· designará
também tôdas as colônias e territórios sob tutela, dependentes do Estado
que -ãssina ou ratifica a Convenção,
ou que a ela adere, assim como todos OS territórios que êsté Estado represente no plano internacional.
ARTIGO

24

A presente Convenção entrará em
vigor noventa dias depois da data do
depósito do segundo ínstrumento de
ratificação ou de adesão.
Para cada um dos Estados que ratificarem ou aderirem depois do depósito do segundo instrumento de ratífwação ou adesão, ela entrará em tligor noventa dias depois do depósito
por êste Estado de seu ínserumento de
ratíncacão ou de adesão.
ARTIGO

25

Ao término lia prazo de cinco anos

a parti'!" da en trada em vigor na presente Convenção, qualquer Parte na.
Convenção pode denunciá-Ia por notífícação escrita endereçada ao SecretáTio .Geral da Organízação das Nl3.cões

Unidas.

ARTIGO 26

O Secretári.o Ge1"ail da Organizaçâo
das Naçõoo Ulldas notificará a todos
OIS Estados Membros da Organízacão
das Nações Unidas e aos Esta.dos não
membros mencionados no Artigo 23:
a)
As assinaturas, ratificações e
adesões recebidas nos têrmos do artãgo 23;
.
b)
A da.ta da entrada em vigor da.
presente Convenção nos têrmos do artigo 24;
c) -Ai!, denúncias recebidas nos têrmos do artigo 25.
ARTIGO 27

Ca;da uma das Partes na presente
Oonvenção . se compromete a tomar,
conforme sua Oonstítuíção. as medidas legíslatívas ou outras, necessártas
a assegurar a aplicação da Convenção.
ARTIGO

28

As disposições da presente Conven-

cão anulam e substituem, entre as
Partes, as disposições dos instrumentos
internacionais mencionados nas alíneas 1. 2. 3 e 4 do segundo parágrafo
do Preâmbulo; cada um dêles será
consíderado caduco, cuando tôdas as
Partes neste instrumento se tornarem
Partes na Presente Convenção.
Em fé do que. os abaixo assinados,
devidamente autorizados por seus' Governos. assinaram a presente oonvencão. aberta à assinatura em Lake SU~
cess, Nova York, aos vinte e um de
março de mil novecentos e cinaüenta,
uma cópia da qual devidamente autentícada será enviada pelo Secretário
Geral a todos os Estad.os Membros da
Orsanizacão das Nações Unidos e .!lOS
EsooJclos não membros de que trata o
artigo 23.
l'ROTOCOLO FINAL

Nenhum-a das dísposíções d-a presente ConrvençâJo poderá ser interpretada em detrimento de qualquer legislação que, para a antícacão das disposições destinadas à supressão do
tráfico internacional de pessoas e do
lenocínio, preveja. condições mais rigorosas do que as est1pulada.s na pre-

sente Oonvençâo.
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M dísposíções dos artig<>s 23 a 26,

tnclusíve, da Convenção aplícsr-se-ão
ao presente Protocolo.
A presente é a tradução oficial, em
idi.-üma português, do texto origína e
autêntico da Convenção Para a S\lpressão do TrMico de PessC'2S e do
Lenocinio, e do respectivo. P rctocoío
Final concluid<o.5 em Lake Su-c{less,
Nóv-a York, a, 21 de março de 1950.
Secretaria de Estado das Relações
Exteriores, Rio de Janeiro. D. T"., em
4 de setembro de 1859. - A.lOllsiO .Rcgi.s Bittencourt, Chefe 17.a DiviS9.odc

Atos, Corigressos e oonrerêncías Internacionais.

DECRETO

N9

48.982

OUTUsno

DE

DE

8

DiE

19'59

EXECUTIVO

cártas das mencionadas Comissões,
nesse Banco.
Art. 29 As autorizações de pagamentos relativos. às despesas orçamentárias enquadradas no Plano de
Atividades aprovado pelo Ministro do
Trabalhú, Indústria e comércio são
de competência e responsabilídade,
respectivamente, do Diretor-Geral da
Secretaria. da Comissão do Impôsto
Sindical e do Presidente 'da Comissão
Técnica de ortentacão Sindical.'
Art. 3Q O presente Decreto entram
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
R.:io de Janeiro, B de outubro de
19>5'9; 13Bl? da Independência 'e 719 da
República.
JUSC!:LI!iO KUBITSClIEK.

Dispõe sõore a movimentação das
contas bancártas da eIS e da

Fernando

Nóbrega.

eTOS.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o araígo 87, ítem I. da Oonstítuíção Federal, decretaArt. lC> E' da exclusiva competência do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio a movimentação das
contas bancárias em nome da, Comissão do Impôsto Sindical e da
Comissão Técnica de oríentacão smdical, no Banco do Brasil. § 1Q Poderá o Ministro do Trabalho. Indústria e Comércio, sempre
que julgar conveniente à melhor execução dos serviços da Comissão de
Impôsto Sindical e da Comissão Técnica de Orientaçâo Sindical autorízar a abertura, rio Banco d'o Brasil.
de conta especial de Tesouraria, para
cada uma daquelas Comissões a ser
movimentada, respectivamente, pelo
Diretor-Geral da Secretaria e pelo
Tesoureiro da eIS\ e nelo Presidente
e pelo Tesoureiro da CTOS.
§ 29 A conta a que se refere o parágrafo anterior será constituída mediante transferência, mensalmente de
ímportâncía correspondente. no mâ,x1mo, ao valor de um duodécimo 01'ça!TI~ntárl0, através de instruções do
M1n.lstro do Trabalho, Ind ústrta e' Comércio ao Banco do Brasil e a débito. respectivamente, das contas ban-

DE01~TO

N.Q 46.S83 1959

DE

8

DE OUTUBRO DE

Altera a· Tabela única de Bxtraiuimerôrio-mensaueta
do
Depttrtnmenta Adrnini3tratú;o do Sernico
Públtco.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 3'1, item 1, da Constituição, deereta:
Art·. 1. 9 Fica alterada, na forma
da tabela anexa, a Tabela única de
Parte
Extranumerário··mens9Jista Permanente - do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art; 2,l? A despesa cem a. execução do disposto no presente derreto correrá à conta da dotação orçamentária própria, consignada, no
Orçamento da União. para o Departamento Admínístrattvo do Serviço
Público.
Art. 3.\1 este decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 8 de outubro
de 1959; 138. da Independéncía e
71. Q da RepúbUca.
ç

JUSCELINO

KWITSCHZK

Armanâo Falcão

DEPARTAMENTO ADMINISTRA TIVO DO
TABELA UNIe"

SERVIÇO PúB:LlCO
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DECREI'O N'" 46.9,84 OUTUBRO

Concede à
Comércio
torização
préea. da

DE

DE

8

DE

Hl5S

Sociedade de Navegação e
]};totonave IJimitada aupara funcionar como emnavegação de cabotagem.

especial de Cr$ 31.400.237,30 <trinta e
um milhões quatrocentos mil duzentos
G trinta e sete cruzeiros e trinta centavos: , para completar o pagamento
do que é devido & Companhia Ferroviária Este B:'asil21ro e apurado nos
têrrncs do art. 2c.> do Decreto n 9 24.321,
de 1 de junho àe Hl34,

O Presidente da ReplíÍblica usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n Q 2.7'84.
de 20 de no "lembro de 1910, decreta:
Artigo único. E' concedida à 80cie...

dade de Navegação e Comércio Motonave Limitada. com sede nesta cidade do Rio de Janeiro, autorízação
para funcionar como empresa de na-vegação de cabotagem, com o capital
de ors 1. O{JO , 000,00 (um milhão de
cruzeiros), dividido' em 1.000 (mil)
cotas do valor unítárío de Cl1$ ••.
1.0{){l,OO (um mil cruzeiros), distribuído entre três (3) cotistas. do qual
mais de 60% (sessenta por cento)
detido por cidadãos brasileiros natos,
consoante contrato de constituição social, por meio de instrumento particular, firmado a 8 de julho de 1959,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente autorização.

Art. 29 ti.:ste decreto entrará em
vigor Da data de sua publicação. revogaôas as disposições em contrário.
Rio dê Janeiro. 8 de outubro de
1959; 138 9 d9. Independ.ê;:;.cir::. e 719 da
República...
JUSCELINO

KUBITSCI'IE:{ .

Ernani do Amara.l Peixoto,

S. Paes de Almeida.

DECRETO

N9

46.9S$

OUTUBRO DE

DE

8

DE

1959

é

Dispõe sõbre o uso e a ocupação de
emorêscs de transporte marítimo e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87 nv I da Constituição e,
Considerando que, nos têrmos do
art. 141, § 16 da oonstítuíeão, as autoridades competentes poderão usar
Rio de Janeiro, S de outubro de
de propriedade particular, se assim
1959; 13,89 da Independência e 719 da
o exigir o bem público, ficando, todaRepÚlblica.
via, assegurado o díreíto à indenizaJUSCELINO KUBITSCHEK..
ção ulterior;
Fernando Nóbrega.
Considerando que, pelos
Decretos
ns. -16.115, de 22 de maio de 1059 e
46.119, de 23 de maio de 1959 e atendendo às circunstâncias nêles mei-cíoDECRETO NQ 46.985 - DE 8 DE
nadas de grave perturbação da ordem
OU'I'UBRo DE 1959
pública, então ocorrida, foi determinada a ocupação temporáría de bens
e servíços das emprêsas Frota BarAbre, peto Ministério da Viação
reto S. A.. FTota Carioca 8. A.. e
e Obras Públicas, o crédito espeoía. Cantareira e víacão Fluminense,
cial de Cr$ 31,400.2'87,30, para o
e outros;
.
fim que menciona.
Considerando que as providênoias
o Presidente da República, usando tomadas, durante a ocupação, restada autorização contida no art. 19 da
beleceram 2. normalidade dos transLei n 9 3.497, de 21 de dezembro de 1958, portes marítimos coletívos entre o
e tendo ouvido o Ministério da. Fa- Distrito Federal e NiteróI;
zenda e o Tribunal de Contas, em
oonsiderando que. pelo Decreto nucumprimento ao determinado no armero 46.508. de 20 de julho de 1959,
tígo 93 do Regulamento Geral de oonforam declarados de utilidade pútabílídade Pública, decreta:
blica, para fins de desapropriação,
alguns bens até então sujeitos à
Art. lQ Fica aberto, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, o crédito ocupaçâo temporária;
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Considerando -que, em execução do
decreto de desapropriação, foi a Comissão de Marinha Mercante, por seu
representante, investida da posse provísôría dos bens desapropriados;
Considerando, porém, que decisão
de 6 do corrente mês do Juiz da 4:~
Vara da Fazenda Pública da Justiça
do Distrito Federal mandou restituir
às emprêsas mencionadas os bens expropriados, por entender insuficiente
o depósito prévio, oferecido pela Comissão da ldarinha. Mercante;
Considerando que, tomadas tõdas as
providências para cumprimento
da
decísâo judicial e efetuada a diligência com a presença do próprio Juiz,
os marítimos e auxílíares incumbidos
de guarnecerem as embarcações entregues aos reoresentantes das referidas emprêsas se declararam imediatamente em greve;
Considm'ando que a si tuação criada com s greve e o exacerbamento
dos .ânimos das populações ínteressadas do Rio de .Janelro e de Niterói
constitui srave ameaça à incolumidade de pessoas e bens em .causa;
Considerando que o poder público
não pode cmitír-se em tais circunstâncias e deve tomar imediatamente
as medidas adequadas à manutencão
da paz e da ordem públtca e, no caso.
prover 9. normalização dos transportes coletivos entre o Distrito Federal
e Niterói, decreta:
Art. 1Q Ficam sujeitos à ocupação
temporária, pelo prazo de 60 dias, as
bens e serviços da Frota Barreto
S. A., Frota Carioca S. A. e Cia.
Oantareíra e Viação Fluminense e
E-staleiros Cruzeiro do Sul S, .A., concessíonârtos e permissionários dos
serviços de transporte marítimo de
pessoas e bens entre Niterói e o Distrito Federal.
Art. 2Q A etetrvacão da medida autorizada no artigo· anterior far-se-á
mediante a nomeação de um Superintendente para administraras referidas emprêsas.
Art. 3Q Findo o prazo de ocupacão,
as emprêsas serão indenizadas 'dos
prejuízos. se houver.
Art. 4Q A Comissão de Marinha
Mercante baixará as instruções que forem necessárias à execução dêste De-

creto.

Art; 59 Fica nomeado Superintendente das referídas emprêsas o Capitão-de-Mar-e-Guerra Heitor Plai-

sant Filho, que tomará imediat?"n~~'t:.~e
as providências e medidas necessárias
à regulariza-ção dos serviços das referidas emprêsas, podendo requísitar
os servidores públicos que julgar necessários.
Art. 69 ~ste decreto entra em vigor
imediatamente, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 8 de outubro de
1959; 138'? da Independência e 71C? da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Armando Falcão

Jorge do Paço Mattoso Maia
S. Paes de Almeida
Ernani do Amaral Peixoto

Fernando NOD1'ega

DECRETO N9 4$.987 OUTUl3RO DE 1959

DE

1'D

DE

Estabelece as di7'etrizes bàsicas para a
implantaçâo no País de Centros de
Processamento de Dados, de fábricas ae oouunitaâores eletrônicos "e
suas partes componentes e dá, outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
Artigo 8"1, inciso r, da oonstitmcêo.

decreta:

Art. 1Q Ficam estabelecidas, pelo
presente Decreto, as diretrizes básicas
relativas à implantação 110 País de
Centros de Processamento de Dados e
de fábricas de computadores eletrônicos e suas partes componentes, respeitadas as atribuições esp2~'ificas aos
órgãos governamentais e os atos executivos- referentes ao desenvolvimento
d essas indústrias.
CAPITULG I

Das Definições

Art. 29 Para fins dêste Decreto
entende-se por computador eletrônico:
a) computador eletrônico digital máquina eletrônica, capaz de executar
seqüências de operações arítmétícas ou
lógicas de acôrdo com programas flexíveis armazenados em sua memória.

ATOS DO

PoDER

proce:3sr,ndo informações COdifíc~d0.s e
incluindo substancía:.m ente órgãos de
cornanac, crgàos da 2Jl'r:1.z,z.;'ila111e.nto
de dados (memórias), unidades aritméticas d.e operação, órgãos de smeronizaçâo e érgâos de entrada e saída
de dados:
à) computador eletl'ên:~:~ l1r,~'),16g~co
- máquina eletrônica, capaz de resolver equacôes ou sistemas de equações
algebrtcas ou íntegro diferenciais por
meio d~ analogias elétricas e íncluíndo
substancialmente órgãos de programação flexível, amplificadores operacionais, multípltcadores, geradores de
função e ô!'gác& de entrada e saída,

Parágrafo único. Os equipamentos
auxiliares de codificação, translação,
transrerêncla, redução, processamento
e 8.rm87.enftmento secundário ele dados
são genertcamen;e cesignados como
equipamento períréríco.
Art. 39 São considerados Centros de
Processamento de Dados (OPD) pala
fins dêste Decreto, os conjuntos o.e
computadores eletrônicos com equipal

mento perírértco adequado para, seu

efle&z ernprêgo e que se destinem a
fins que concorram direta ou rndiretarnente para o deaenvolvimento do
Faís.
Parágrafo único, Poderão ser incluídas néste artigo as ínstalaçôes de
computauores usados em símulação e
contrôle de processos índustrtaís desde
que concorram diretamente para o desenvolvimento econômico do Pais.
.Art. 49 Sao consíderadas fábricas,
oara fins dêste Decreto, as empresas
nacionais que fabriquem equipamento
eletrônico de cálculo e/ou suas partes
componentes ou, ainda, as que --:e destínem a mental' computadores eletrônicos com peças de fabrtcacão própria
Ou recebidas de outras fontes.
CAPiTULO

I!

Das Propostas
A.rG. 59 As propostas de Instalação
d.e centros da Pl'ocCSSamel1to de
Dados WPDJ deverão ser submetidas
~\ apreciação do GEACE sob a forma
de projetos, que demonstrem:
a)
a adequação do Centro de Processamento de Dados (GPD) aos fins
propostos;
b) a capacidade técnica e adrnínístratíva da organízação proponente e,
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na hipótese de tratar-se de instituição
particular, sua capacídane financeira;
C) .e.. existência ce demanda atual
ou potencial dos serviços do Centro
de Processamento de Dados WPD).
que justifique sua instalação; e
d) ~,possibilidad2 de obtenção do
pessoal nCQ8s~i:'1O paru a operação do
Centro de Processamento de Dados
(CPD) .
Art, 6'.> As propostas d.e empreendi-

mentos destinados à montagem e/ou
fabric3.(;áo de computadores e seus
componentes deverão sar suometídas à
sprecíação do GEAOE sob a forma de
projetes, que demonstrem:
(i) a capacidade U,clüca, n,drni.nistratava e flnanceíra da emprêsa:
b)
a viabilidade técnica do empre(;üô.ir.:tel'lto e o emprêgo de tecnologias
modernas que assegurem à indústria
produtividade competitiva;
c)
a existência de mercado atual
ou potencial para seus produtos:
d) as passi~i1idadas
de emprêgo
crescente de materiais nacionais;
e)
a rentabilidade econômica e 50cíal :1,0 emprendímento;
/) a conveniência de sua Iocaâízacão, com vistas à dísponíbílídade dos
meios de produção;
g)
a disponíbílídade de técnicos
próprios ou de assístêncía técnica contratada. capaz de assegurar adequada
pl' oo'utividad e;
h) os planos de formação e ades-

tramento de técnicos e- operários nademais; e
i)
o programa de producão previsto para cineo anos.

Art. 7.<> O Grupo Executivo para
Aplicação de Oomputadores E}etrõnicos do Conselho do- Desenvolvimento
(GEACE) oportunamente publicará.

normas detalhadas de apresentação de
pl'opo-sta.s para os esrupreendírnentos
referidos nos artigos 5Q e 69 deste
Decreto.
CAPÍTULO III

Dos incentivos

Art. 8,° O Governe poderá ad:rrütir
os incentivos para instalação de Oentros de Processamento de Dados
(OPD) ou fábricas, cujos projetos venham a ser aprovados pelo GEAGE;
a)
concessão de fínanciamento e
suoseríção de ações pOr parte de en-
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tídades oficiais de natureza bancária,
obedeci-dos os dispositivos legais e os
oritéríos regulamentares l;:ua lhes forem aplicáveis;
b)
classíncaeão do empreendimento corno essencial ao processo de desenvolvimento econômico ou à segurança nacional e de relevante ínterêsse para a economia nacional;
c) concessão de pl'ivi:légios outros
que sejam ou venham a ser legalmente autorizados.
§ L o Nos casos de projetos para a
prooução de materiais definidos no
artigo 4,0 e seu parágrafo conjuntamente CDm outros tipos de materiais
OU em quantidades superiores às necessídades dos computadores, os incentivos que forem autorizados sômente se aplicarão à parcela dos ínvestímentos e aos bens destinados aos
compu tadores eletrônicos.
§ 2,° Os
incentivos mencionados
neste artigo não se aplicarão à aquisição de serviços ou equipamentos relativos a computadores eletrônicos no
exterior quando existam tais serviços
~ equipamentos disponíveis de produç.5.LJ nacional, desd-e que tais ecuípamentes sejam de qualídade comprovada pelo Instituto Nacional de Tecnologia do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou outro órgão 1<8gabnente auto~do.
O disposto neste parágrafo não se
aplica a elementos integrantes de conjuntos desde que o valor dêsses elementos não represente pareela substanctal em relação ao todo,
CAPiTULO

IV

Das .obrigações

Art. 99 Os empresários que tiverem

seus projetos aprovados para a instalação de ocntros de Processamento
de Dados (CPD) ou fábrica ficarão
obrígados:
a)
3, observância dos prazos que
forem estabelecídos para : as respectivas instalações,
b) ao cumprimento dos programas
aprovados de Op21't1.Ç8.0 ou f2.brícaçâo e de nacionalização, justificandó
previamente 8.$ alterações que, 'P0rventura, 1161es venham a ser ÜÜ1'Oduzidas:
c) ao fo~'necímento, ao Govêrno, dos
elementos de custos de produção, possíbílitando flscaliZf.ção pelas autoridades fedcl'ais competentes, durante
a ínstalaçào e a operação, ~.té completa arnortização dos empréstímos
governamentais;

d) à cooperação pem1anente com
o Gov6rno nos programas d,ê ínstruÇáD e adestramento, ínclusíve aceitando estagiários nos Centros de Proceesamento de Dados (CPD) ou nas
fâbl'icas, sem ônus para o Poder Público, e nas condições que forem nreviam..e nte acordadas com o GEAOE,
CIIPÍI'ULO

V

Das invportaçôes
Art. 1'0. As Importações de equipamentos para centros de Processamento de Dados <OFD} ou rábncas,
sem similar nacional registrado, e
destinados à reanzação de projetos
aprovados pelo GEAOE poderão efeLUar-se nas seguintes condições:
a) sem cobertura. cambial, a título
de investimento estrangeiro no Pais,
na forma do Capítulo V do Decreto
n.... 42.820, de 16 de dezembro da
1057. e
b) com financiamento estrangeiro,
ate
limite da proporção dos capitais brasíleíros efetivamente aplicados na emprêsa, mediante registro na
Superintendência da Moeda e do Crédito (SUJ.VlOO), nos têrmos da Capítulo IV do citado D8c::.'eto número

°

42.820.
Art. 11. Em fb., ver das fábricD.s e
dos Centros de Processamento de

Dados (CPD) , que tenham seus pro-

gramas aprovados, será autorizada a
importação dos materiais, partes
componentes e sobressalentes, sem
similar nacional, necessários à rea-

lização dêsses programas, dentro das
verbas fixadas pelo Conselho da
SlJMOO.

§ 19 O Conselho do Desenvolvimento apresentará ao referido Conselho
da SUMOC, no devido tempo, a previsão das necessidades cambiais referentes a cada semestre, para execução dos programas que forem aprovados pelo GEACE.
§ 2(} Dentro dos limites das verbas fixadas pelo Conselho da 81]1100,
o Conselho do Desenvnivirnento estabelecerá a quota cambial de cada
empresa, para o fim do dísoôsto nêsse
artigo.
Art. 12, O oonseího do Desenvolvimento proporá ao Conselho de Política Aduaneira. que, inicialmente, os
materiais, partes componentes e sobressalentes necessários à operação
de Centros de Processamento de Da.dos (oPD) ou fábricas, cuja impor-
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tação considere imprescindível, por
da produção nacional
"cara tomece-Ics em tempo útil e
com caraotertstícas técnicas adequadas, sejam classificados na categoria
geral de ímportacão e gozem de tratamento tarifário .ravorecído.
Parágrafo único. Quando julgar
necessário, o Con~eli1() co Dese:nvol;limenta proporá ao Conselho de Polítíca Aduaneira a suspensão das facilidades previstas nêste artigo.

incapacidade

CAPí:rULO

VI

Da iormcção de. pessoal especializado
Art. 13. O GEACE recomendará
aGS órgãos competentes a instituição

de facilidades pala a entrada no
pais de técnicos e operários especializados que sejam necessários à
indústria de computadores ou à operação das centros de Processamento
de Dados (CPD).
Art, 14. O GEACE organizará a
classificação do pessoal necessário à
operação e à manutenção de Centros
de Processamento de Dados (CPD)
e providenciará a instituição de cursos para a formação de pessoal especializado, sempre que possível em
estabelecimentos de ensino dos diferentes níveis sob a Jurisdição do Ministério da Educação e Cultura,
§ 19 O GEACE promoverá o reconhecimento das funções ligadas à
operação e à manutenção de oentros de Processamento de Dados
(CFD) para fins de classificação
dos cargos nos quadros do serviço
público,
§ 2Q O GEACE promoverá a inclusão de matéria referente a computadores e sua técnica como disciplinas em cursos regulares,
J

CAPíTULO VII

Das Disposições Gerais
Art. 15. Oompete ao presidente do

GEAGE:
superintender os trabalhos do
GEAGE e representá-lo oficialmente;
b) promover a execução das medidas que forem aprovadas pelo
Cl)

GEAGE;
c)
promover, quando necessário.
reuniões conjuntas com outros órgãos
da Administração Pública.
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Art. 16. As decisões e resoluções
do GEll.C:E serão tomadas por maioria de votos com a presença da, pelo
menos. cinco (5) de seus membros.
Parágrafo único. Na ausência do
presidente um dos membros presentes será tndícado por maioria de votos nara nresídír a sessão.
Art. 17: o GEACE especificará as
características de Centros de .Processamento de Dados <CPD) a ser errado em órgão oficial adequado e tonim'á providências para sua instalacão, decidindo «uanto aos computadores. ao equipamento periférico. à modalidade de aouísícão. sua localização
e o modo de operação.
Art. 18 O GEACE promoverá a
dívulaacão das possibilidades dos Centros de Processamento de Dados (CP
D) de modo a incrementar a demanda pelos seus serviços,
Art. 19. Ficam estabelecidos os seguintes prazos máximos a contar da
data da anrovacâo dêste Decl'.eto para o recebimento de propostas pelo
GEACE:
a) três (3) anos para a instalação
dos Centros de Processamento de Dados. e
b) quatro (4) anos para a instalacão de fábricas,
. Art. 20. Fica revogado o artigo 5\1
do Decreto nC? 45,832. de 20 de abril
de 1959.
Art. 21. O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposi-ções em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de outubro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.'
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Falcão.

DECRETO NÇl 46.988 OD'TUBRO DE 1959

DE

10 m::

Altera a totaeão de reparticões atendidas pelos "Quadros Permanente e
SupZernentar do Ministério do Trabalho} Indústria e Comércio.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 10 Fica
alterada, a lotação
numérica e nominal de repartições
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atendíeas pelos Quadros Permanente
e SUplem.8:ntar GO Ministério do Traoalho. Indústría e Comércio, aprovada
pelo Decreto nv 23.975, de 23 de ousuoro de 19·17, para efeito de ser
transfertdo um cargo da carreira de
Inspetor do Tl'a.balho, ocupado por
:C.ourdes do Amara! Süva, da lotação
permanente da Delegacia Hegional. do
Trabalho, no Esta~o do Rio de Janeiro, para igual lotação do Departamento Na.cional do Trabalho.
ArC. 2'? :Êste decreto entrará em
vígor na data de sua publicaçâo .
Art. 30 Hevogam-se as disposições
em contrario,
Rio de Janeiro, em 10- de outubro
de 1959; 1389 da Independência e 71º
da República.
JUSCELINO

KUB!'I'SCH.EK,

Fernando Nóbrega.

DECRETO Nº 46.989 OUTUBRO DE 1959

DE

10

DE

Altera reüacão de dispositivqs do Decreto n(} 37.494, de 14 de junho de
1955, que regulamentou o Fundo
Nacional do Ensino Medio.

o

Presidente da República, usando
«a atribuição que lhe confere o artigo
87, ítem I .. da Constituição, decreta:
Art. 19 A redação dos artigos 89 e
seus parágrafos e 71, integrantes do
Decreto n 9 37.494, de 14 de junho de
1955, passará g, ser a seguinte:
"Art. 89 O Conselho de Administração compor-se-á dos seguintemembros, para os quais, excluído o
prímeír 0, serão indicados suplentes
eonvocáveís no ensejo de licença ou
ausência eventual do titular:
Diretor Geral do Departamento Nacional de Educação;
Diretor do Departamento de Administração:
Diretor do Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos;
Diretor do Ensino Secundário;
Diretor do Ensino Comercial;
Diretor do Ensino Industrial;

nepresel1t3..nte de
Pais de li'arnilia;

Associações de

Representante do Ensino OficiaL
de Grau Médio:
~~1,ep:ese~1t8,nte
de Associaçôes de
Classe de Estabelecimentos Particulares do Ensino Médio;
Representante ~e Associações
~e
Classe de Professores de EstabelecImentes Particulares de Ensino Médio.
§. 1o 0.5 quatre últimos membros e
os nove suplentes, acima rererídos,
serão designados, slmultãneamente,
pela Ministro de Estaào da Educação
e Cultura, sendo de dois anos o seu
mandato.
§ 29 Sempre que a categoria tiver

constituído assocíacão ou entidade
sindical de grau superior e de âmbitonacional, a escolha do representante
e do suplente .se fará entre 03 nomes
ele uma . lista sêxtupàa apresentada.
por essa organízaçâo máxima, tanto
ao renovar-se regularmente o mandato, como no caso de afastamento definitivo do titular ou do substituto
empossados, no transcurso do biênio,
hipótese em que a nova designação
será feita para apenas completar o
período normal.

Art. 7I. Até quando o Oonselho
de Administração considerar conveniente, poderão ser concedtdos subsídios de manutenção, nos termos dêste
Regulamento, a estabeíecímentos de
ensino de gráu médio. situados nos
Territórios e no interíor dos Estados
e que, satísreítas as demais exigências
do artigo 30, .mantenham, pelo menos,
metade das disciplinas regidas por
professôres registrados no órgão competente, não se aplicando a regalia
em cidades onde esteja funcionando
Faculdade de Filosofia reconhecida. há
mais de seis anos",
Art. 29 Entrará o presente Decreto em execução na. data em que fôr
publicado, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de J~meiro, em 10 de outubro de
1959; 1389 da. Independêncía e 719 da.
República,
JUSCELINO

KUBJ.',n3CHEK,

Clovis Salgado.

Aros DO PoDER

DECRETO N9

~6

990 - DE 10
1959

DE

OUTUBRO DE

Concede reconhecimento aos cursos
de História Natural e lIlatemãtica
da Faculdade de Filosofia, Ciências

e Letras do Instituto Senta creuia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. contere o artigo 87, ítem r. da Constituição, e nos
têrmos do artigo 23 do Decrete-lei
n<) 4121, de 11 de maio de' 1938, deereta:
Artigo' único, lt concedido reconhecimento aos cursos de Histórta Natural e de Matemática da Faculdô.de
de Filosofia, Ciências e Letras do
Instituto Santa trrsula mar:,t.ida pela
Assocíacão da .companhía de Santa
Drsula e sítuada no Distrito Fedel'al.
Rio de Janeh'o, em 10 de outubro
de 1959, I3S'? da Independência e '719
da República.

41.
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arti6 0 87. inciso I, da Constituição...
e nos têrmos do Decreto-lei n9 2.063.
de 7 de março de 1940, decreta.
Art , 19. Ficam aprovadas as alterações. introduzidas nos Estatutos. inclusive aumento do capital social de'
Ci'S 125.NJ'D.OOO,OQ (cento e vinte e
cínco milhões de cruzeiros) para Cr$'
150.0op.{)CO,OO (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros), da Companhia
Paulista de Seguros, com sede na oapltQ! do Estado de São Paulo, autortsadg a funcionar pelo Decre~o nv .,
ti. 054" de 30 de maio de 1&D'6, conterme deliberação da Assembléia Geral
Extrao:,dinária realizada em 18 de
agõsto do corrente ano,
Art.. 29
A Sociedade continuará
jntel~ralment2 sujeita às leis e regu.Ii'Ji:lent08 vigent'cs. ou que venham a"
vil;or::u', sóbre o objeto da autorizaç0:0 a que alude aquêlc Decreto,

R'lo de .ranerro. 10 de outubro de

JUSCELINO KUBI'l'SCREK.

1959: 138Q da Independência e 71Q da-

Clóvis Salgado.

Bi'lp·J.blica.
JUSCELINO

DECRETO N° 46.991 OUTUBRO

Declara

DE

DE

10

DZ

1959

de utilidade públicr;t. a As-

sociação União Geral dos Cegos,

com sede no Distrito Federal.

O Presídente da República, atendendo ao que requereu a Associação
União Geral dos Cegos, com sede
nesta Capital, a qual &1t.isfa.z às exigências do artigo 1Q da Lei 91, - de
28 de agôsto de 1935, e usando da
atribuição que lhe confere o artigo
2" dessa- Lei, decrete:
Artigo úníco , E' declarada de utíIídade pública, nos têrrnos da referida Lei a Associaçâo União Geral dos
Cegos, com sede no Distrito Federal.
Rio de Janeiro, em 10 de outubro
~

1959, 1380 de Ind.ePendência e 71'1

da República.
JusCEr,TNo KUBITSCHE'X.

Armando
DEC'E~E:'I'O

Falcão.

alterações

N9 46.992
introâuzuias

DEOR.2;TO N<'> 46" 9S3
DE 10
OUTUBRO m: 19'59
APJ'cva

alterações

iniroâuzuias

DZ

nos.

Bstat7ttos, inclusive aumento do capital de responsabilidade da Peari
AssuràneB Compa17.'J! Limiteã .

O Presidente da RepúbUca usando
da atribuição que lhe confere o artIgo 87, inciso I, da Constituição, e'
nós têrmos do Decreto-lei n 9 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. lQ Ficam aprovadas as alterações 'introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento .do capital ele 1'es-ponsabnídade
de
c-s 3.200.000,00
(três mílhões e duzentos mil cruzeiros) para o-s 8,50,0 {)(}D,CO (oito milhões e Quinhentos mil cruzeiros)
da Pearl Assurance oompany Limíted, com sede em Londres, Inglaterra, autorízaca a funcionar no País
nelo Decreto nv 17.720. de 9 de mar~ço de 1927, conforme resoluções tomadas por sua Díretoría, em reuniãorealisada em 8 de abril do corrente
J

DL 10 ,DE OUTU3RO DE 1959

Â'J)mva

Km~rrS(:HE.K.

Fernando Nóbrega.

nos

Estatutos, inclusive aumento do capital social da. Comaumtua Paulista
de Seguros,

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

ano.
Art; 2<? A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham 8:'
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VigC'T9X, sóbre O objeto da autcrízaçâo a que aJuC13 aquele Decreto.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de

195s; 1359 da

da República.

Il1c1ê"Ge::ld~ncia

e

-

7l?

J''JSCI.!-;L);NO KUBITSCHEiL

Fernando Nooreua,

DEDRETO N9 46. 994 m:: OUTUBRO DE 1959

ID

DE

Concede

permissão, em caráter per!!, Cia, tnâustruü Celulose
e Papel Guaioa "Cehipa" (Seção de
Celulose). com setie no Estado do
Rio Grande do Sul, pata funcionar
aos domingos e feriados civis e religiosos,

nuinenie,

Aínda nâo foi publicado no D. O.,
por falta de pagamento.
~S. 995 DE
OUTUBRO DE 1959

DECRETO NO!

10

DE

Abre, ao Ministério da Educactio e
Cultura, o crédito especial dé ....
Cr$ 1, C{JO .OOO,Oú para auxiliar a
Casa dos Artistas do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.371, de 12 de março de 1958, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 1. 000.000,00 (um milhão
de cruzeiros), destinado à Casa dos
Artistas do Rio de Janeiro, com o
fim específico de ser aplicado no "Retiro dos Artistas", sito em Jacare~
paguã.
Art. 29 O crédito de que se trata
será autornàtícamente registrado pelo
Tribunal de Contas e distribuído ao
Tesouro Nacional.
Art. 3\l O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de outubro
de 1959; 138Q da Independência e 719
da RBpública,
JUSCELINO KUBI'rSCHEK.

S. Paes de Almeida.
Clovis Salgado.

EXECUTIVO

DECRETO N9 46.GS6 OUI-U'BRO DE 1959

DE

10

Dl?;

A uioriza o seroico do Patrimônio da
União a aceitar a doacão do terreno oue menciona, situado 7W Município de Murcelíno Ramos, no Estado do Rio G7'cmde do Sul.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, número I, - da Constituição e de
acõrdo com os art. 1.1-65 e 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Sel'vico do Patrimônio da União autorízado a aceitar,
mediante retificação e ratificação da
respectiva escritura, a doação que o
Munícípto de Marcelino Ramos. no
Estaç'lo do Rio Grande do Sul, fêz à
União Federal, do terreno com a área
de 1.0'62 m2 (mil e sessenta e dois
metros quadrados). situado naquela
cidade, tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob
o nv 123.103-59,
Art. 2(,) Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de prédio para Agência PostalTelegráfica local.
Rio de Janeiro. em 10 de outubro
de 1959; 138Q da Independência e 719
da República,
,JUSCELINO KUBITSCHEK.

Sebastiao Paes

de

Almeida.

Brnani do Amaral P·eixoto.

DECRETO NQ 4S. 997 - DE: 10
OUTU1lRO DE 1959

DE

Transfere, sem aumento de despesa)
junção da Tabela Numérica Especial de Extranumerário~mensalista
do Minietérío da Viação e Obras
Públicas, que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica transferida com a respectiva ocupante, Olaríce Menezes de
Figueiredo, a fun-ção de Atendente,
referência 17, da Tabela
Numérica.
E.special de Extranumerário-mensalista do Denartamento Nacional de Estradas de- Ferro, para idêntica Tabela
do Departamento de Administração

A.'ros

do Ministério da Viação e Obras Púbicas.
Art. 29 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em con trárío .

Eilétl'ic2.S do 1\·Is..r8..n hâo S.A. (CEMllR),

deCi"2ta:
A:rt. 19 lt

DE

Suprime carço extinto,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item l, da Constituição, e nos
termos do artigo 19 , alínea n, do Decreto n 9 3.195, dê 14 de abril de 1941,
decreta:
Art. 19 Fica suprimido um (1) cargo de Tesoureiro-auxiliar
(Ribeirão
Preto), símbolo OC-7, do Quadro TIl
- Parte SUDlementar - do Ministério da Viacâo e Obras Públicas, vago
em vírtude da aposentauoria' de Sebastíana Sampaio Vasconcelos, devendo a dotação correspondente atender
ao provimento de cargos vagos, criados
pelo Decreto-lei n9 9.616, de 21 de
agôsto de 1948.
Art. 29 Revogam-se as dísposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de outubro de
19'59; 1389 da Independência e 719 da
República.

45.99-9 - Di!: 12
DE 1959

Di6

OUTUBRO

Concede autorização para funciona?'
como eniprêsa de energia elétrica
Centrais Elétricas do Ma..1"anhâo S.

a

A.

o

Art. 2'? O presente D0Cl'~tO entra.
em vigor na data da sua publicação.
Art. 3° Ecvogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 12 de outubro de
1959; 1339 da Independência e 7'19 da
República.
JUSCELINO

E:1fBJTSCP..EiC

ll1áriO MeneQhetti

DECRETO Nt?
12 DE OUTUBRO

DE

47,000
1959

DE

Transfere, sem aumento de ãespes«,
tunções de Tabelas Numéricas Espe...

ciais de

Extranumerá?'fo-mertsaU~

ta do Ministério da Agriculturet~ que

menciona.

o Presidente da República, usando
.da atríbuíção que lhe confere o artígO 87, item l, da Constituição, decreta:

KUBITSCHEK

Ernani do AmaraZ Peixoto

N9

oentraís

com
tado do l'vJarG1nil2.o, autorização 1'8,1'8,
fU.1lCior~p~~~ corno emprêsa 033 er~el'gia
elétrica, de acóxdo com. o Decrc~()-lel
n<) 938, de 8 de dezembro de 1938, combm~,ó.o com o Decreto-lei nl? 2.627) de
'<o de setembro de 194G, fic&l1dÜ <3mesma obrigada para os seus objetavos, a satisfazer integralmente às exigêneías do Código de Aguas (Decreto nf) 24.543, de 10 de julho de 193 rü ,
leis sucsequentes e seus regulamentos,
sob pena de, revogação do presente
ato.

Ertumi do Amaral Peixoto,

DECRETO

à

(la NZf:l.ranhilo S.A. (CE?::'i:AH,)
sede CD ,'38.0 V.~iz c0.pite.l do Es-

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DECRETO N<} 45.998 - DE 12
OUTUBRO DE 1959

concedida

FJ,ét:.:·~c::.s

Rio de J-aneiro, em 10 de outubro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da R-epúb1ica.

JUSCELINO

43

DO PODER E::KECUTIVO

(CEl1:'[ 4.R) .

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 19 do
Decreto-lei n 9 938, de 8 de dezembro
de 1938, e o que requereu a Centrais

Art. 19 Ficam transferidas, com 05
respectivos ocupantes, as seguintes
funções das Tabelas Num?l·ica~ i:!;SPêciaís de Extranumerário-mensalista,
do Míntstério da Agricultura, abaixo
indicadas:

I - uma (1) função de Artífice,
referência 21, ocupada por João Leopoldino da Silva, da I'aoeJa Numerica

Especial de Extranumerário-mensalista do Instituto Agronômico do Nordeste, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômí-

ATOS DO PODER

cas, para idêntica tabela da Sede do
Serviço Nacíonal de Pesquísas Azronõmícas, do mesmo Centro;
'"
II - uma (1) função de Sondador
rererêneía 22. ocupada por Paulo ste~
rantacs, da Tabela Numérica Especial
de Extranumerário-mensalista da turma de Barbosas, Paraná, para idêntica tabela da turma de Gravata!, no
Rio Grande do Sul, ambas da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do Departamento Nacional da
Produção Mineral; e
IIJ: - uma lI) runçáo de Trabalhador, rererêncía 19, ocupada por ~o.~lbe\'
tino Nery Barcelos, da Tabela Numél'iC9. Especial de Extranumerário-mensalista da Divisão de Fomento da ProdUl(2.0 Animal, do Departamento Naeíonal da Produção Animal. para idêntica Tabela da, Divisão do Material,
Departamento de Admínístracão .
Art. 2Q l1:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de outubro
de 1959, 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSC-.dEIt

1tlário Meneghetti

DE

DECRETO N<) 47.001
13 DE OUTUEnQ DE 1959

élt.era: o

n~ 2) da Artigo 89 do Regulamento da Diretoria Geral de Material Bélico.

o Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da .Constituição, de-

ereta:
Art. 11) Fica alterado o n 9 2) do Artigo 89 do ·Regulamento da Diretoria
Geral de Material Bélico (DOMB),
aprovado pelo Decreto n Q 45,956, de

ExECUTIVO

so de 2.bril (~e 15'59. que passa a ter
a seguinte redação:
Art. 89 11
2)

tes

..••..•••••••••••••••••••

.

6~i-J:~~1:r'ênêi'â~,'oorr~;~t~~ ~ :Ájus:

3)

..............................•••

4)

...........•.......•••..•..•.••••

Art. 29 jtste Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas 'as disposições em contrário.

Rio de J aneíro, 13 de outubro de
1959; 133Q da Independência e 71Q da
H.epública.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

fi enrique Lott

DECRETO N9 47.002 OUTtJBRO DE

DE

13

DE

1959

Retifica a 1'abe'la Especial de Extranumerário-Mensalista .do Campo de
Provas da Jli1arambaia do lV1znisterio
da Guerra.

O Presidente da República. usando
da atribuição que ihe confere o artigo
87, item l. da Constituição, decreta:
Àrt . 19 Fica retificada na forma do .
anexo, a Tabela Numérica Especial
de
Extranumerario-Mensalista
do
Campo de 'provas da Maramb ai a,
aprovada pelo Decreto n 9 34.516. de
9 de novembro de 1953, na parte
relativa à série funcional de Motorista.
Parágrafo único. A retificação a
que se refere êste artigo prevalecerá
a partir de 26 de novembro de 1953,
data da publicação do mencionado
decreto
Art. 29 :!tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio ele Janeiro, em 13 de outubro
de 1959, 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott:

M:INISTJ:1:RIO DA GUERRA
CAMPO DE PROVA DA
'Tabela Numérica E$pec1,al de Extranumerário-Mensalista

rvIARAMBAIA

(Art. 6Q da Let us 1.755, de 1982)

SI'l'Uf.ÇÃO

SITUP.ÇÃO AN'l'ERIOR

ND',';,

--~-I--------------i--'--T'-----I-------"--'---T---------.---.----.-.--

Número I
de I
Funções!

Denominação
de Função
de Diáristas

I

I
I
I Diária 1 Vagos
I
I
I !

,II

4

5

I
J Motorista .. · .. ··· ... 1
I
I
I

~otorlsta

.

I

N"úmeroI
de I Séries Funcionais
Funções'

I Tab.
I

I

I

I
1
'
I
I

.

·· .. ······· .. ·······1

5

,

I

Ii
I
1

I

3

I

.__._1

I

.

1.

I
._.

1

OBSERVAÇõES:

I

! O número de funções i
1 preenchidas nesta]
1 - série funcional, in-)
! clusíve as .exceden- i
I tes, não poderá ser!
i superior a 5.
J

-l

Ií Vagos
I

I

~

(,Q

8

.__.L .

I

1

20

19

I

I
i

I

I

I
I
i
I
I

2

I

-,

2

-I
:.1 I
I

2

~

~

I
I

I

I
I

!
1

II
i.

f

I

j

J

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

I

Exc.

- - _I. - - , - I

1

Motorista

57,60

I

________.._.

I

I

I

1

-~---~.~~--

2

I

I
I

I

63,20

,I

..--.------

--.-.------~-.--
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.

I
I
I
I
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DECruETO N5' 47.(}03 - DE 13
OUTUBRO DE 1959 ., ....

DE

Transfere, sem aumento de tiespesa,
junção de uma para outra Tabela
Numérica Especia2 de Extranumerário Mensalista do :Ministéri.o da
Guerra, que menciona,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta.
Art. 1.9 • Fica transrerída, com o
respectivo ocupante, José Cirino de.
Silva, uma função de Servente, referência 16 da Tabela Numerica Especial de EXtranumerário Mensalista do
Campo de Instrução Militar do Engenho AldeIa para idêntica tabela do
Quartel General da 7.lJ. Regiáo MiliLar, ambas do Mímstério da Guerra.
Art. 2.9 . Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art, 3,9. aevogg"m-se as dísposíções
em contrárto ,
Rio de Janeiro, em 13 de outubro
de 19~9, 1389 da Independência. e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

EXECUTIVO

tes da Silva, da Tabela Numérica Especial de Extranumerários Mensalistas da Fábrica de Bonsucesso para
idêntica tabela da Secretaria do Ministério da Guerra;
lU. uma função de Artífice, excedente, referência 19, ocupada por Antónío Mor0irâ da silva, da Tabela NUméríca Especial àe Extranumerários
MenSIlEstas do Arsenal de Gue;ra do
Rio de J.aneiro para idêntica tabela
da Fábrica do Realengo; e
IV. uma função ,de Artífice, excedente, referência 19, ocupada por Lui~
rVIacha.do Brandâo, da Tabela Numérica Especial
de
Extranumerários
Mensalista do Arsenal de Guerra do
Rio de Janeiro para idêntica tabela
da Fábrica do Andarai.
Art, 251 , As duas últimas funções
mencionadas no artigo anterior continuarão a manter seu caráter de excedentes.
Art; 351 , Este decreto entrará em
vigor na da.ta de sua publicação.
Art. 4.9 . Revogam-se as dísposições
em contrário.
Rio de .raneíro, em 13 de outubro
de 1959, 1381) da Independência e 719dUo República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Latt;

DECRiEI'o N,Q 47,f}'Ü4
DUTUB110 DE

DE

13 DE

1959

Trc,nsfe?'e, sem aumento de despesa,
junções de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários Mer>...salistas do Minzstério da Guerra.

o

presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
B7, item I, da constituição, decreta;
Art. V? Ficam transferidas, com
os respectivos ocupantes, as seguintes
runções de T(3,belas Numéricas Especiais de Extranumerários Mensalistas
do Ministério da Guerra.
1. uma função de Artífice, cererêncía 18, ocupada po-r
Newton Pires
Campos, da Tabela Numerica ESpecial
de Extranumerários Mensalistas do
Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro
para, idêntica tabela da Fábrica do
Realengo;
II, uma função de costureira, referência 19, ocupada por Miracy Prin-

DECRETO N. 9 47.00'5
DE omUBRO DE 1959

DE

13

Renova o Decreto n, Q 41. 4{)5,
de 24 de abril de 1957

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n. C) 1, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n. 9 1 985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica renovado pelo prazoimprorrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra ..b" do artigo 1. Q,
dl; Decreto-lei TI. Q 9.6:05, de 19 de
agôsto de 1945, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Antonío
Corrêa Sobrinho pelo Decretú número quarenta e um mil quatrocentos e cinco 41. 405). de 24 de abril
de 19'57, para pesquisar calcár-io no
Município de sete Lagoas, Estado de
Minas Gerais.

Aros

DO

PODER

Art. 2. Q A presente renovação,
que será uma via autêntica deste
Decreto, pagará a taxa de trezentos
e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 350r.() é
será transcrita no livro próprio ãa
Divisão de Fomento da Prcduçao Mineral do Ministério da Agrícultura .
Art. 3. 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 13 de outubro
de 1959;
138 Q da Independência e
'71 ~ da República.
JUSCELINO

KUlJITSCHE$'

Mário M eneçhetii

DECRETO N, r, 47.006
DE OU1'UBNO 'DE

DE

13

1959

Renova o Decreto n. o;> 41.7S3,
de 8 de julho de 1957

o Presidente da República, usando
ca atribuição que lhe confere o artigo 3'7, n .() 1, da Constituição e '::,OS
termos do Decreto-lei n. ç 1.985 de.
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. Q FiGa renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
termos da letra "b" > do artigo 1. Q,
do Decreto-lei n, I,) 9.6'0:5, de 19 de
agosto de 1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Plínio
Ribeiro dos Santos, pelo Decreto número quarenta e um mil setecentos e
noventa e três (41.793), de oito (8)
de julho dê mil novecentos e cinqüenta e sete (1957). para pesquisar
mínérro
de ouro no Município de
Montes Claros, Estado de Mmas
Gentis.
Art. 2.9 A presente renovação,
que será uma via autêntica dêste
Decreto, pagará a taxa de dois mil
cuzentos e oitenta cruzeiros
.
~Cr$ 2,280,OO} e será transcrita no
11'.'1'0 próprio da Divisão de Fomento
da Produçáo Mineral do Ministério
d& Agricultura.
Art. 3, Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 13 de outubro
de 195·9; 138 9 da Independência e
71Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Máno Meneghetti

ExECUTIVO

DECRETO NO 47.007 OUTUBRO DE:

DE

13 DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro João de
Souza, Ferraz a pesquisar água mineral no rnunicipu: de Socorro, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
dr, atribuição que lhe confere o artigo87, n Q 1, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n'? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão:
brasileiro João de Souza Ferraz a
.pesquísar água mineral, em terrenos
de sua propriedade, situados no distrito e município de Socorro, Estado·
de São Paulo, numa área de trinta e
cinco ares e setenta e cinco centíares
<0.3575 ha) , delimitada por um poU-gono mistílíneo que tem um vértice
coincidindo com o canto sudeste (SE)
de prédio de residência do citado João.'
de Souza Ferraz e os lados, da figura.
delímitadora da área, são assim definidos: o primeiro (! Q) lado é um
segmento retíltneo, com quarenta e
seis metros c ctncüenta centímetro:".
<46.50m), que parte do vértice inicial"
com rumo magnético de oito graus
trinta minutos noroeste (8Q 30' NW)
e que coíneíde ' com o alinhamento da
rua XV de Agôsto; 9, partir da extremidade dêsse primeiro (1<)) lado se-o
guem-se três (3) lados retilineos que
têm os seguintes comprimentos e rumos: trinta e sete metros (37m), oitenta e oito graus trinta minutos sudoeste (889 30' SVI); dezessete metros
e vinte centímetros (17,20m), quarenta e sete graus sudoeste (479 SW) ;
dezesseis metros e trinta centímetros
(16,3Dm), oitenta e três graus sudoeste
(8;jO

SW); o quinto (5'?) lado é -1m

segmento retilíneo, que partindo da
extremícade do quarto (4~) lado descnto, com rumo magnético de setenta
e um graus noroeste (71~) NW), alcança o alinhamento da Rua Florêncio Spiridião; o sexlto (6l~) lado é o
alínharnento dêste logradouro no trecho compreendido entre a extremidade do quinto (59) lado e o ponto em
que o córrego da divisa dos terrenos
atravessa a Rua Florêncio Spiridiâó;
o oitavo (8 9 ) lag,o é um segmento retiIineo que partindo do canto -udeste
(SE) da casa
acima descrita, com
rumo magnético de oitenta graus sudoeste (BOI? SW) alcança o córrego de

ATOS DO PoDER ExECUTtVO

divisa da propriedade: o sétimo (79)
lado é o córrego citado, no trecho
comnreendído entre as extremidades
dos -sexto (69 ) e oitavo (89) lados,
descritos.
Parágrafo único. A
execucâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230, de 1 de dazembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamente ou ele outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 21,> O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará taxa de trezentos cruzeiros (01'$ 300,(0) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a
parti- da data da. transcrição no lívro
próprio da Dívisâo de Fomento da
Produçâo i\1ineral do Ministério da
Agrícul tura ,
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro. 13 de outubro de
1959, 1:389 da Independência e
Repl~blica.
JUSC~:~INO

nl,>

da

KUBITSCHEK.

Mário Meneghettí.

DECRETO N9 47.008 - DE 13 DE
OUTUBRO DE 1959
.Autoriza a Sociedade Anônima Mármores Brasileiros <somora" a lavrar mármore no município de Oachoetra de ttopemirim, Esta/lo do
Espírito Santo.

o Presidente da República, usando
ela atríbuíção que lhe confere U l.'l,rtigCl
87. n 9 r. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1~ Fica autorizada a SocIE'dade
Anônima Mármores Brasileiros "Sambra" a lavrar mármore, em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado Córrego São Pedro, na Fazenda
Pedra
Branca, distrito de Jacigua,
munícípio de Cachoeira de Itapemlrim. Estado do Espírito Santo, numa
área de vinte e seis hectares setenta

e seis ares e nove centíares <26.7600
ha i . delimitada por um polígono irregular que tem- um vértice 'l. duzentos e setenta e dois metros
<2"i2 m) no rumo verdadeiro quarenta e um gra l1S quarenta e oito minutos sudeste (419 48' SE) da confluência do córrezo São Pedro no Rio Fruteira e os lados. a pa.rtir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos.e dois metros e cinqüenta centímetros <202.50m>.
q!UltOJ'Z8 graus Quarenta e oito minutos nordeste (149 48' NE): duzentos
e trinta e três metros (233 m) , sete
zraus cinco minutos nordeste (79 OS'
NR); trezentos e vinte e três metros
(323 m i oitenta e seis graus quarenta e dois minutos nordeste (8-61,> 42'
NE): duzentos e treze metros (213 m) .
dezessets graus trinta e sete minutos
sudoeste Oô Q 37' SW) cento e sessenta e nove metros <169 m) , cinqüenta e cinco graus sete minutos
sudeste (559 07' SE): duzentos e setenta e cinco metros (275m) , três
graus vinte e Quatro minutos sudeste (3~ 24' eE): Quatrocentos e vinte
metros (420m) . dezoito graus vinte e
oito minutos sudeste 089 28' SE);
C/uarcnt~ e oito metros (48 m) . oítentil e cinco zraus cinqüenta e um minutos sudoeste (859 51' SW): duzentos e sessenta metros (260 m) . trinta
e sete graus quarenta e sete minutos
noroeste (37Q 47' mV): oitenta metros (FO rn) . Quarenta. e nove g-raus
cuatorze minutos noroeste (4!lQ 14'
NW) : trezentos e vinte metros (320m>.
quarenta e dois graus quarenta minutos noroeste (439 41.)' NW): setenta
e sete metros (77 m) , quarenta e três
~raus
quatro
minutos
noroeste
(439 04' NVn: setenta e cinco metros
(75 m) ,
oitenta
graus
sudoeste
,(8'09 SW). Esta autorízacão é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos artigos 32, 33,
34 e suas alíneas. além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código. não expresaamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às
estípulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência" da jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29' do citado

Aros

49

DO PODER ExECUTIVO

Regulamento ou de outras substâncias díscrímínadas pelo Conselho Na.eíonal de Pesquisas.
Art. 2~ O concessionário da autoríilação fica. obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei. os tributos que forem devidos à União. ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3~ Se o concessionário da autorização . não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorízação de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos artigos
37 e 38 do Oódígo de Mínas.
Art. 49 .As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de Iavra.. na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorízacão será físoalizdo pelo Departamente Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por titulo êste
Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
600.00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janei-ro, 13 de. outubro de
19'59'; 1389 da Independência e 719 da
República.

«ns

JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneçhetti:

DEORETO N9 47.009 - DE 13
OUTUBRO DE 1'9'5,9

DE

Conceâe à Emprêsa Maranhense de
Mineração Limitada autorização
para funcionar como emprêsa de

mineração .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n. Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. 9 1.985. de
29 de janeiro de 19'40 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. É concedida à Emprêsa M'aranhense de Mineração Li-

mitada, constituída por contrato particular de 8 de junho de 1959, arquivado sob n Q 17.104, na Junta
Comercial do Estado do Ceará, com
sede, na cidade de Fortàleza. autorização para funcionar como emprêsa
de mineração, ficando obrigada a
cumprir integràlmente as. leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
HI59, 1389 da mdependêncía e 719
da República.
J'USCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO No/? 47.010 - DE 13
OUTUBRO DE 1959

DE

Autoriza o cidaclão brasileiro Edçarâ Teixeira Leite a lavrar cromita no Município de Piu-í~ Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nO I, da Oonstituiçãn e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de
29 de janeiro de 1949 (Oódigo de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Edgard Teixeira Leite a
lavrar oromíta, em terrenos de propriedade de Pedro Marques Terra,
no distrito e município de Píü-I, Estado de Minas Gerais. numa área
de dezoito hectares quarenta e nove
ares e .eínquenta centíarer (18.4950
ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um 'vértice a mil
cento e cínquenta metros (1. 150m)
no rumo verdadeiro setenta e seis
graus trinta minutos sudeste (769 30'
SE) da sede da Fazenda oaxambu e
os lados, a partir dêsse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e trinta metros (430m) , oitenta e nove graus
trinta minutos sudeste (899 30' SE);
setecentos e vinte metros (720m)
vinte graus trinta minutos sudeste
(209 30' SE); cento e setenta metros ( 170m), oitenta e oito graus
trinta
minutos
sudoeste (889 30'
SW) ;; oitocentos e sessenta metros
I
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(860m) trinta e cinco graus noroeste (35°' NW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos arts. 32, 33,
34 e suas alíneas, além das seguíntes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma, vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pela Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Municipio, en cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na rorma, dos artigos
8'1 e 38 do Código de Minas.
Art. 4Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5° O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Oódigo ,
Art. 6° A autorização da lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da ~rodução Mineral do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da taxa de seiscentos cruzerros (Cr$ 600,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1959·; 138Ç da Independência e 71g
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

EXECUTIVO

DECRETO N9 47.011 OUTUBRO DE

·DE

13

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro
Cochinel a pesquisar ttuorita, no
Município de Tubaráo, EstaàD de
Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n g l, da oonstituíção e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decretar.
Art, 19 Fica autorizado o cidadão brasileiro Pedro Cochinel a pesquisar fluoríta, em terrenos de propriedade de Maria José Basilio e outros no lugar denominado São José,
distrito de Armazém, Município de
Tubarão. Estado de Santa Catarina.
numa área de cinco hectares e sessenta e cinco áres (5,65 ha) , delimitada par um retângulo que tem um
vértice a mil e trinta e cinco metros (1.035 m) no rumo magnético
sete graus dez minutos nordeste ...
(79 10' NE) da extremidade nordeste
(NE) da Igreja de São JOSé e '}S
lados, divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e cinqüenta e
dois metros (352 m) , setenta e três
graus cinqüenta. minutos sudeste...
(739 50' SE); cento e sessenta metros
e sessenta centímetros (160,60 mj ,
dezesseis' graus dez minutos nordeste
(169 10' NEJ .

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo" Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a
cue se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncías
discriminadas pelo Conselho NacIOnal de Pesquisas.
Art. 2<> O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,(0) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3\>
Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1959, 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSÇl.:LINO

Mario

KUBI,'I'SCHEK

Meneghetti
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DECRETO N5' 47.(}12 -

DE

13

DE

OUXUBRO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro taaüno
Freita a pesouisa» iluorita no município de Tubaráo, Estado' de Santa Catarina.

o Presidente da República usando
da atribui-ção que lhe confere o art.
87, n. Q 1, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de- 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.<) Fica autorizado o cidadão
brasüeíro Idalino Fretta a pesquisar
rruoríta em terrenos de Isaías Bonettí, Areolín Demo e outros, distrito
de Azambuja, município .de Tubarão,
Estado de Santa Oatarina, numa
área de duzentos e quatro hectares
noventa e oito ares e oitenta e seis
centrares
(204,9886 ha) , delimitada
por um polígono místílíneo, que tem
um vértice a mil oitocentos e trinta
metros . (1. 830 m) no rumo verdadeiro de vinte e um graus trinta minutos noroeste (211? 30' NW) da confluência dos rios ooruja e Pedras
Gra:ndes e os lados a partir desse
Vértice, os seguintes comprimentos e
TUrnos verdadeiros: mil e oitenta metros (1.080 m) - treze graus nordeste (13<;1 NE); o segundo lado é a
margem direita do rio oanela Grande, numa extensão de mil quinhentos
e vinte metros (1.520 m) : o terceiro
lado partindo da extremidade do segundo .lado descrito, têm os seguintes
cornprtrnentos e rumos verdadeiros:
mil e oitenta metros <1.080 fi), treze ~raus sudoeste (139 SW); duzentos
é vínte .metros (22JO fi), setenta e sete
graus noroeste (77.9 NVv); duzentos
metros (200 rm , treze graus nordeste (139 NE). duzentos e vinte metros (220 m) , setenta e sete graus
noroeste (77 9 NW); mil quíuhentos e
oitenta metros 0,580 m) , treze graus
sudoeste <139 SW); o oitavo lado é
a margem esquerda do rio das Pedras, que partindo da extremidade
do sétimo lado, tem o comprimento
de mil quatrocentos e vinte metros
(1.420 m) ; o nono lado é partindo da
extremidade do oi tavo lado descrito, têm os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil quinhentos e
dez metros (1.510 mr , treze graus
nordeste (139 NE); quatrocentos e 01tenta metros (480 m) , setenta e sete
graus sudeste (779 SE).

Parágrafo urnco , A execução da
presente autorização fica sujeita às
estíputaçôes do .H.egu1amento aprovado pelo decreto n.<?· 30. ~O, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se v€:Tifique a existência na jazida como associado de qualquer das ~ubstâncias
a que se refere o art. 2.9 do Citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art, 2.9 O título da autorízacão de
pesquisas, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
dois mil e cinquenta cruzeiros ....•
(Cr$ 2. 050,úO) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 13 de outubro de
1959, 138.fJ da Independência e 71,9
da República.
JUSCELINO KUBlTSCHER.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.9 47.0'13 - DE 13
OUTUBRO DE 1959

DE

Conceâe à Companhia Melhoramentos
de cotâo» N onas autorização para
tuncionar como empresa
mine-

de

ração.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere à artigo
87, n. 9 r, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei D.I? 1,985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
dscreta:

Artigo único. E' concedida à Com~
panhia Melhoramentos de Caldas Novas constituída por escritura pública
de 24 de abril de 1953, lavrada às fls.
60 do livro de notas n.l?· 70, do cartório
1.9 Tabelião da cidade de
Goiânia, com sede nessa cidade, autorização para funcionar como em: rêsa de mín... ração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham a
vigorar sôbre o objeto desta autorização,

Rio

de Janeiro, 13 de outubro de

1959. 138.<'> da Independência e 71.9

da República.
JUSCELINO

KtTBTl'SCID:K.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N.t! 47.014 OUTUBRO DE lS59

DE

13

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Tomás de Aquino Pereira a pesquisar diamante no muniçípio de
Diamantina, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n. 9 r, da oonstítuíção e nos rormos do Decreto-leí n. Q 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Al:t. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasüeíro .José Tomás de Aquino Pereira a pesquisar. diamante no leito
do ríbeírão do Inferno e' suas respectivas margens, terrenos devolutas,
distrito de Extração, município de
Diamantina, Estado de NUnas Gerais,
numa área de vinte e cinco hectares
e cínquenta ares (25,S!) ha) , delimitada. por um polígono irregular que
tem um vértice na confluência do
córrego Intupítupe com o referido
ribeirão cio Inferno e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e noventa e cinco metros (795
m) , dezessete graus sudeste (179 SE) ;
cento e cinco metros (105 m) , cínquenta e oito graus trinta minutos
sudoeste (58<'> 30' SW); quatrocentos
e sessenta metros (46{) m) , oito graus
eínquenta minutos sudeste (8(J 50' SE) ;
trezentos e oitenta e cinco metros
(385 m) , vinte e um graus trinta
minutos sudeste (21 9 3{)' SE); seiscentos e oitenta metros (680 m) quarenta e quatro graus sudoeste (44,9
S'W); cem metros (100 m) , quarenta
e cinco graus noroeste (45 NW) ; seiscentos e 'Vinte metros (620 m) , quarenta e quatro graus nordeste (449
NE); trezentos e quinze metros (315
m) , vinte e um graus trinta minutos
noroeste (219 30' N'Vn; quinhentos
e cinquenta metros (550 m) , oito
graus cinquenta minutos nordeste
(89 50' NE); setenta e cinco metros
(75 mr , cínquenta e oito graus trinta
minutos nordeste (589 30' NE); setecentos e setenta metros
(770 m»,
dezessete graus nordeste (179 NE);
cento e vinte e cinco metros (125 m) ,
cínquenta e cinco graus trinta minutos sudeste (559 30' SE),
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 30.230, de 1 de
I

dezembro de 1951, uma vez se veri-.
fique a existência na jazida, como.
associado, de qualquer das substãn-,
cías a que se refere o art. 2.9 do ci-·
tado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,()0) €i será
válido pelo prazo de dois (2) anos,
a parttr da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3,9 Revogam-se as dísposíções .
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1959, 138.9 da Independência e 71.9 .
da República..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.9 47.015 - DE 13
OUTUBRO DE 1959

.DE

Autoriza a Usina Siderúrgica Ma...
rumby Ltda. - Usimar - a lavrar
minério de ferro no município de
Rio Branco âo Sul, Estado do Paraná.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n,v r, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n. 9 1.9805, de 29
de janeiro de 19~W (Código de 1\1ins.s),
decreta:
Art. l.Q Fica autorizada a Usina Siderúrgica Maruml::iy Ltda. - Usírnar
- a lavrar minério de ferro, em terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Pocinho, distrito e munícípío de Rio Branco do Sul, Estado
do Paraná, numa área de vinte e
quatro hectares (24 ha) , delímítada
por um retângulo que tem um vértice a duzentos e vinte e cinco metros (225 m) no rumo verdadeiro quarenta e seis graus dez minutos nordeste (461? 10' NE) da bifurcação das
estradas de rodagem Rio Branco do
Sul-Colombo-Bocaiuva do Sul e os.
lados, divergentes dêsse vértice, OI:;,
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos metros raeo m) ,
vinte e um graus dez minutos nordeste (21 9 10' ME); trezentos me ...
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tros (300 m) , sessenta e oito graus
cínquenta minutos sudeste (6B~ 50'
SE). Esta, autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 28 do Códígo de Minas e dos artigos- 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste. Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova'do pelo Decreto n,v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como assaciado, de qualquer das substâncias
'a que se refere o art. 2.Q do citado
Regulamento ou de outras substân-cias discrimínadas pelos oonsetho Na.cíonal de Pesquisas.
Art. 2.Q O concessionário da autoríaação fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Municípío, em cum:pl'imento do disposto no art. 68 do
Código de Minas,
Art. 3.9 Se o concessionário .da autorização não cumprir qualquer das
-obrígações que lhe incumbem, a autortzação de lavra será declarada cacuca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.Ç As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
.suosolo pa-ra fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi-

nas.
Art. 5.\! O concessionário da autorízacâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no BJ."t. '71 do mesmo oódígo.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá
nor título êste Decreto, que será
transcrito no livro 'próprío da Divisão
de Pomento da Produção Mineral do
Mínístério da Agricultura, após o I-3..gamento da taxa de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,'ÜO).
Art. 7.Ç Revogam-se as dísposíçôes
'em contrário,
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1959, 138.9 da Independência e 71.9
ela. República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

.Mária M eneçhetti.
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DECRETO N9 4'1.016 OUTUBRO

DE.

DE

13

DE

1959

Cria um cargo de TesoureiTo~Auxilial'
no Hospital Alcides Carneiro, do
Instituto de Previdência e Assis~
tência dos Servidores do Estado.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I. da Constituição, e tendo
em vista o que consta do processo
sem número, decreta:
Art. 19 Fica crísdo na Tesouraria
do Hospital " Alcides Carneiro", de
Campina Grande, no Estado da Parama. do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado,
um cargo isolado, de provimento efetivo. de Tesoureiro-Auxiliar, padrão
00-7 .
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de
1959; 1389 da Indepenc1ência e 719 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega.

DECRETO N9 47.017 OUTUBRO

DE

DE

14

DE

1959

Abre, pelo Ministério da Agricultura,
os creditas especiais de Cr$
.
2.000.000,00, Cr$ 200.000,00 e Cr$
1. 700.000,00 para os fins que especifica.
O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.472, de 1 de dezembro de 1958,
e tendo consultado o Tribunal de
Contas e ouvido o Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 93 do Regulamento-Geral de Oontabilidade Pública, decreta:
Art. lQ São abertos, pelo Ministério
da Agricultura, os seguintes créditos
especiais:
4) Para regularização de· adiantamento feito pelo Banco do Brasil S.A.,
no exercício de 1952, à Comissão Mista
de Execução do Acôrdo de Imigração e
Colonizacão - Cr$ 2.000.000,00,
5) Para regularização de adiantamento feito pelo Banco do Brasil S.A.
à Associação Serrana de Defesa dos
Agropecuaristas de Ijui, no Estado do
Rio Grande do Sul, conforme autorização presidencial na Exposição de
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Motivos n? 1. 225, de 20 de agôsto de
1952, do Ministério da Fazenda
Cr$ 200.000.00.
6) Para regularização do pagamento efetuado pela Delegacia Fiscal do
Estado do Rio de Janeiro, com a execução de acôrdos entre o Ministério
da Agricultura e o referido Estado, os
quais deixaram de ser levados, no
exercício de 1955, às verbas próprias,
a saber:
Verba 3-::1-01-07-04-03 - Cr$ ....•
1.000.000.00
.
Verba 3-3-01-16-1 - Cr$
700.000,00 - 1.700.000,00.
Art. 2<'> Os créditos de que trata o
art. 19 serão registrados pelo Tribunal de Contas e automàtícamente distribuídos ao Tesouro Nacional.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publícação:
Art. 4~ Revogam-se as disposições
em contrário.
B,io de .J13.neiro. 14 de outubro de
1959. 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida.
1t.fârio M eneçhetti .

DECRETO NQ 47. 018
OUTUBRO DE

~ DE

14

DE

1959

Abre ao Minístério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 300.000.000,00
para o fim que especifica.

O Presidente da República. usando
da autorização contida no art. 29 da
Lei nv 3.510, de 30 de dezembro de
1958. e. tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos têrmos do artigo 93 do Regulamento-Geral de Contabilidadé PÚ~
blíoa, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Mi-nistério da
Fazenda o crédito especial de Cr$
300.000.000,00 (trezentos milhões de
cruzeiros) para atender às despesas
com a integralização das ações daCompanhia Siderúrgica Paulista ....
(COSIPA), de que trata o artigo 19
da citada lei.
Art. 2Çl li:ste decreto entrará em vi..
gOl' 'na data de sua publicação.
Art. 3<'> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de outubro de
1959; 138<'> da rndependência e 719 da
República.

EXECUTIVO

DECRETO NÇl 4'7.019 - DE 14
TUBRO DE 19'59

DE

ou-

Autoriza o cidadão brasileiro João
Bosco de Carvalho, a pesquisa?"
mica, no municipio de Santa Maria
do suaeeuí, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 8'7, nv I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 9~5. de 23
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 F'ica autorizado o cidad~.o
brasileiro .João Bosco de Carvalho ~
pesquisar mica em terrenos devolutos
rio lug-ar denominado Chiá, distrito
dê poiaia, município de Santa Maria
do Suassuí, Estado de Minas Gerais.
numa área de trezentos hectares
(300 na) , delimitada por um retângulo, que tem lJID vértice a quatrocentos e oitenta metros (480 m) , no
rumo magnético de trinta e nove
graus sudoeste (39Q SW), da conríuêncía dos córregos do Chiá e do oampinho e OS lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e quinhentos metros (1. 50'0 m) , l-este (E); dois míl
metros (2.000 m) , norte (iN).
Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado
ele qualquer das substâncias a que se
refere o art. 21? do citado Regulamento
ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três
mil cruzeiros (Cr$ 3 .000,(0) e será
válido por dois. (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprto
da Divisão de Fomento da Produçáo
Mineral do lIIinistério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de
195'9, 13S9 da Independência e n!tda República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.

Mário Meneghetti.
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DEO:flmO

N9

47.020 - DE 14
1959

DE OU-

l'UBRO DE

A uioriza a s . A. de Cimento Mineração e Cabotagem "Cimi1iuLr" a
pesquisar cauüm. e argila no municipU) de São Bernardo do Campo
Estado âe São Paulo
'

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confer~ o artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nl? 1.9&5 de 29
de janeiro de 1940 (Cócügo de Minas),
decreta:
Art; 19 Fica autorizada a S. A. de
Ci~eJ!to, Mineração
e Cabotagem
ti Cmllro'~r" a
pesquisar caulím e argila, em terrenos de sua propriedade
no lugar _denominado Sítio do Tanqne
- Ribeírâo das Lavras, distrito e muni~ipio de S~o Bernardo do Campo,
Esl,ado de Sao Paulo, numa área de
nove hectares vinte e seis ares e dezenove centrares (9,2619 har , delimitada por um polígono irregular que
te;m um vértice no marco de concreto
numero, dezenove (9 da "Light and
Power", na cota número setecentos e
quarenta e sete (747) e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: vinte
metros e cinqüenta e quatro centímetros (2{),54 m) , cinqüenta e dois graus
trinta e sete minutos noroeste (52 93'1'
NW); vinte e um metros e noventa
centímetros (21,90 m) , - oitenta e sete
graus' um minuto noroeste (8'7901'
I\TW); quinze metros e vinte e nove
centímetros (1'5,2'9 m) , oitenta e nove
graus dezessete minutos sudoeste (89'?
1'7' SW); quatorze metros, e quarenta
e quatro centímetros (14,44 m) , setenta e quatro graus cinqüenta minutos sudoeste (74Q 50' SV.J>; quarenta
e um metros e dois centímetros (4102
m) , setenta e dois graus quatorze ~i
nutos noroeste (72Q 14' NW)' setenta
e oito metros e três centímet;os (7803
m) , quarenta e três graus onze .ninntas .noroeste (439 11' NlW); cinqüenta
e cmco metros e doze centímetros
(55,12 m) , onze graus quarenta e seis
minutos noroeste (119 46' NW); quarenta e oito metros e cinqüenta centímetros (48,50 m) , um grau doze minutos nordeste (19 12' NtE)· vinte e nove
metros e trinta e um' centímetros
(2J9,31 m) , cinqüenta e nove graus vínte e três minutos nordeste ('5'99 23'
m); noventa e nove metros e quarenta e sete centímetros (99,47 m),
setenta e sete graus cinqüenta. e cinco
minutos nordeste (779 55' NlE); cento
1
)

e dois m-etros e sessenta e quatro centímetros <102,64 m) , setenta e nove
graus quarenta e oito minutos nordeste (7:9t? 48' N'E); sessenta metros e
setenta e cinco centímetros (60,7\5 rm,
oitenta e nove graus cinqüenta e seis
minutos nordeste (89"9 55' NE); cento
e dezessete metros e dezenove centímetros (1l7,1~ m) , setenta e um graus
cinqüenta e oito minutos sudeste (71 9
58' SE); treze metros e cinqüenta e
cinco centímetros (13,55 m) , cinqüenta e seis graus quatorze minutos
sudeste (569 14' SE); onze metros e
oitenta e cinco centímetros (11,&3 01),
trinta e nove graus 'Q,uarenta e .:Iuatro
minutos nordeste (399 44' NE); cento
e sessenta e cinco metros e cinco centímetros (165,0-5 m) , dezessete graus
dezesseis minutos sudeste <17 9 16' SE) ;
trezentos metros (3,00 m) , setenta e
um graus sete minutos sudoeste (71 9
07' SW); cinqüenta e quatro metros
e setenta e seis centímetros (54,16 rn) ,
dez graus nove minutos noroeste (10<'>
09' NW),

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nC? 00.230, de 1 de dezembro .de 19.51. uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulament~
ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2<'> O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produçã"J
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as dísposíções
em contrário.
~
Rio de Janeiro, 14 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Mário Meneghetti.
DECRETO NC? 47.021 -

DE 14

DE OUTUBRO DE 195~

Consolida as disposições relativas às
nomeações e admissões no Serviço
Público Federal e nas Autm'qu.ias.

O Presidente da Repútilica, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tígo 87, ítem I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Continuam suspensas, ate
ulterior deliberação, as nomeações,
readmissões e admissões em funções
de extranumerário de qualquer categoria, no serviço público federal.
Parágrafo único. Em casos especíaís, para assegurar a continuidade
dos serviços públicos, poderão ser feitas nomeações ou admissões, nas seguintes hipóteses:
a)
para cargos em comissão.
b) para funções de connanea em
órgãos legais de deliberação coletiva;
c)
para cargos da magistratura e
ministros do Tribunal de Contas;
ti) procuradores junto ao Tribunal Superior e ao Tribunal de Contas'
e) para cargos e funções de magistério;
j) para diplomata;
g)
para recondução ou substituição, sem aumento de despesa, de extranumerários tarereíros:
h) para recondução de pessoal de
dotações globais; .
ü para renovação de contratos de
pessoal;
.
1) para atender, em caráter excepcional, a relevante ínterêsse públíco, em serviços inadiáveis'
k)
para possibilitar o aproveitamento de candidatos devidamente
a~rovados em. ?oncurso ou prova pú-

blíca de habüítação; e
1)
para atender ao funcionamento
de serviços ou órgãos errados ou a
serem instalados a partir da vígãncía dêste decreto.
Art. 29 As nomeações e admissões facultadas no parágrafo único
do artigo anterior continuam sujeitas, em cada caso, e de acôrdo com
as instruções em vigor, à prévia e
expressa autorização do Presidente da
República, transmitida Dor intermédio dos chefes dos Gabinetes Civil
ou Militar da Presidência da República.
Parágrafo único. As reconduções,
entretanto, rar-se-ão, havendo dotação orçamentária, independentemente
d~ aut~r~ação prévia, ficando, porem, sujeitas à homologação, no prazo
de 30 <trinta) dias.
Art. 3\1 E' vedado admitir empregados à ?o~ta de dotação global, re~
curso proprio de obra cu serviço ou
fundo especial, sob 'pena de nulidade
de pleno direito 0,0 ato e de responsabilidade do administrador que o
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praticar (art. 29 da Lei n9 3.483, de
8 de dezembro de 1958).
J 19 Não se inclui nesta proibiçao o pagamento de salário de mãode-obra, honorários de professôres e
examinadores, retribuições por serviços diversos, pagos mediante recibo.
bem como outros de caráter eventual, todos de natureza temporária
ou esporádica e que não justificam
a criação de emprêgo.
'
§ 29 Quando a reaíízação da obra
houver sido autorizada pelo Presidente da República o pagamento de
salário de mão-de-obra índependcr
d~ autorização prévia, ticando, porem, S u j e i t o à homologação trimestral
, _§ 39 • Quando os planos de aplícaçao de dotações, globais aprovados
p~10 Presidente d~ República, consignarem, especificamente, parcela
para pagamento mediante recibo de
serviços diversos de caráter eventual,
e de natureza temporária ou esporádica, que não justifiquem a criação de emprêgo, o respectivo pagamento ficará sujeito, apenas, à homologação trimestral.
§ .4 9 O pedido de homologação devera ser feito até o dia 15 dos meses d~ abríl~ julho, outubro'r; janeiro,
por mtermedio do D.A.S.P., pelos
r~speciS.vos Ministérios, e dêle deverao constar, entre outros elementos,
o nome, as atribuições desempenhadas( ou denominação da attvídade)
a retribuição, a data ds início e Draz~
da locação dos serviços, bem como
o nome do substituído,' se tõr o caso.
Art. 4{l A Seção I do Diário Oficial continua dividida em Parte I
e Parte lI, de circulação independente, na forma estabelecida no artigo' 10 do Decreto n Çl 46. 237, de 18
de junho de 1959.
. Parágrafo úníco. Na Parte 11, con~
tínuará a ser publicada a matéria
proveniente dos órgãos de administração descentralizada e, na parte I,
os demais assuntos que integravam .a
á

Seção I do Diário Oficial.

Art.. 59 Continua obrigatória a pu-

blicação dos atos relativos ao pessoal

de qualquer categoria da administração descentralizada na Parte II da Seção I do Diário Oticuü.
§ 1 A publicação dos aios de nomeação, admissão ou readmissão em
quaisquer cargos, funções ou emprêgos
na administração descentralizada somente será feita mediante encaminhamento do ato ao Departamento de
ç
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lmprens"a Nacional, por intermédio da
Secretaria da Presidência da República.
§ 2<;1 O encaminhamento dos demais
atos relativos a pessoal dos órgãos da
admínístcação descentralizada, não
referidos no parágrafo anterior, inclusive os concernentes às demais formas de provimento e de vacância, bem
como à concessão de indenizações, gratificações e quaisquer vantagens pecuniárias, inclusive as atinentes a empregados pagos à conta de dotações
globais, será feito diretamente"
§ 39 Qualquer dos atos referidos nos
parágrafos anteriores será considerado
mijo, se não for publicado no Diário
Oficial, ficando responsável a autoridade que nomear, readmitir, admitir,
der posse ou exercício, ou efetuar pagamento a qualquer servidor ou empregado sem a publicação de que trata êste artigo.
§ 49 O Departamento de Imprensa
Nacional submeterá previamente à
apreciação do Chefe do Gabinete Civil oi. 1','lilitar da Presidência da Republica, conforme o caso, quaisquer outros atos que, por sua natureza, COl'respondam à nomeação ou admissão
em cargos, funções ou empregos na
administração descentralizada.
S 59 A publicação dos atos relativos
a pagamento feitos na forma dos parágrafus 29 e 39 do art. 39 dêsta decreto será feita mediante encaminhamento direto, devendo constar, expressamente, dos mesmos. porém, a círcunstãncía de que dependem de homologação.
Art , 69 A publicação referida no
parágrafo anterior poderá ser feita
"a posteríorí", devendo, porém, os respectivos atos ou relações ser encaminhados ao Diário Oficial, no máximo,
até 45 (quarenta e cinco) dias após
o ato.
Art. 79 Nenhum ato relativo a pessoal da administração descentralizada
poderá ser divulgado em Boletim de
Pessoal, ou outro órgão interno da
respectiva entidade, sem a indicação
expressa da data de sua prévia publicação no Diário Oficial ,
Art. 89 Antes de serem submetidos
pelo Chefe do Gabinete Civil ou MiIítar, à autorização final do Presidente
da República, os pedidos ou processos
relativos ao provimento de cargos funções ou empregos com .ou sem despacho inicial, serão encaminhados ao
Depa.rtumento Administrativo do Sel'~
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viço Público (Dlú3P), para, em articulação com o órgão interessado, confirmar a vaga a ser preenchida e a
existência de recursos próprios, tendo
em vista o quadro ou tabela abrangidos pelo provimento.
§ 19 No caso de existência de vaga
que permita o provimento proposto,
a entidade a que pertencer o Quadro
ou Tabela respectivos apresentará ao
DASP o projeto de portaria do qual
constará obrígatórtamente o cargo ou
função, a
natureza e o motivo da
vaga.
§ 29 Feita a verificação o DASP restituirá o expediente à Presidência da
República com os elementos referidos
no parágrafo anterior, informando
sôbre .a satístação dos requisitos indicados e, na hipótese contrária, as providências cabíveis em cada. caso.
Art. 99 Só poderá haver na administração direta, como na administração indireta:
a) funcionários integrantes de quadro próprio, previamente aprovado mediante decreto executivo, quando se
tratar de órgão da administração indireta;
b) extranumerário-mensalista, íntegrantes de tabela previamente aprovada mediante decreto;
c)
extranumerários-contratados e
tarereíros, admitidos na forma da Lei
n~ 2.284, de' 9 de agôsto de 1954.;
d) pessoal que percebe à conta de
dotações globais, sujeito total ou parcialmente, a legislação trabalnísta e
integrantes ele tabela de .empregcs
aprovadas pelo Presidente da República anteriormente à vigência da Lei
n 9 3.433, de 8 de dezembro de 1958.
S 19 O quadro de pessoal a que se
refere a alínea a dêste artigo compreende o conjunto de cargos isolados e
de carreira, bem como de funções gratificadas.
§ 29 A tabela de extranumeráríomensalista referida na alínea b dêste
artigo compreende funcões de rererência única ou integrantes de série
funcional.
S 39 As tabelas indicadas na alínea
d são consideradas extintas. vedadas
novas admissões para as mesmas, inclusive em substituição.
Art. 10. Os órgãos da admínlstração
direta e indireta ficam obrigados a
enviar ao DASP todos os elementos
necessários â permanente atualização
dos registros relativos a cargos, funções e 'empregos, bem como outros dados referentes a pessoal.

A'IOS
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Art. 11. Oompete aos Chefes dos
Gabinetes Civil e Militar da 'Presidência da República e ao DAS? zelar pela
execução do dísposto no presente decreto; para o que poderão promover
medidas ele verífícaoâo junto aos órgãos da administração direta, como da
admínístraçâo indireta, que julgar indicadas, inclusive por meio de servidores para êsse fim designados.
Art. 12. 1tste decreto entrará em
vígor na data de sua publicação.
Art. 13. Ficam revogados os Decretos ns. 43.716, de 1@ de maio de 1958,
43.925, de 26 de junho de 1958, 44.606,
de 4 de outubro de 1958, 45.667, de 30
de março de 1959, os artigos 2Çl e seguintes do Decreto n Q 46.237, de 18 de
junho de 1959 e demais disposições
em contrário.
Rio
Janeiro, em 14 de outubro de
1959, 138Q da Independência e 719 da
República.

de

JUSCEL!NO KUBITSCHEK

Armando Falcão
Jorge do Paço Mattoso Maia
Henrique Lott
Horácio Lafer
S. Paes de Almeida
Ernani do Amartü Peixoto

J11 ária l'r.fe neçhetti
Clóvis Salgado
Fernando Nóbrega
Francisco de Melo
1Jiá ria Pinotti.

DECRETO N9 47.022
OUTUBRQ DE

DE

14

DE

1959

Dispõe sôbre a concessão da gratificação prevista no art. 14'5, item. VI,
da Lei n9 1.711, de 28 de outubro
àe 1952, aos serouiores que exercem
cargos ou iunçõee retacionaace com
o exercício da odontologia, no Serviço Público Federal, e dá outras
providências.

o Presidente da Repúbllca, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, item T, da Constituição,decreta:
Art; 19 A gratificação pela execução do trabalho de natureza espe-

cíal, com risco de vida ou saúde, prevista no art. 145. item VI, da Lei
n 9 1.711, de 28 de outubro de 1952,
poderá ser concedida, no Serviço Público Federal, ao servidor ocupante do
cargo ou função de dentista.
§ 19 Aplica-se o disposto neste artigo aos ocupantes de cargo ou função cujas atribuições envolvam atividades auxiliares do exercício da profissão odontológica.
§ 21? A graütícaçâo será concedida
até o máximo de 40% (quarenta por
cento) do padrão de vencimento ou
nível de salário, e será extensiva ao
servidor das autarquias federais, que
desempenhe cargo ou função de natureza igual a indicada neste artigo.
Art. 29 A concessão e a perda da
vantagem prevista no artigo 19 dêste
D-ecreto obedecerão ao disposto nos
arts. 29 a 15 .do Decreto nl? 43.186,
de 6 de fevereiro de 1958, com as
modificações introduzidas pelo Decreto
n 9 44,037, de 10 de julho de 19~"
Art. 39 Os órgãos de pessoal encaminharão, no parzo de W (sessenta)
dias, a contar da vigência dêste Decreto, ao Departamento Nacional de
Saúde, do Ministério da Saúde, os elementos necessários à revisão das gratificações já concedidos,
Art. 4<} ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições','
em contrário.
Rio de .raneíro, em 14 de outubro
de 1959; 1389 da Independência e 71Ç)
da República.
JUSCELINO KUBITSCH~

Armanao FalcãO
Jorge do Paço JtlIattoso Maia
Henrique Lott
Horácio Lafer

S. Paes de Almeida
Ernani do Amaral Peitoío
Mário MeneJhetti
Clovis Salgado
Fernando Nôoreçc
Francisco ae M e10

M àrio

Pinott~
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D!EORfETO N.O 47.023 - DE 14 DE
OUTUBRO DE 1959

Aprova Tabela de Pessoal Empregado
no instituto Nacional de Imigração
e Colonização, e dá outras proviâéncias .

o Presi'dente da República, usando
da atlibuiçã,o que lhe confere o § 1.0
do art; 19 da Lei n.s 1.76'5, de is de
dezembro de 19'52, e tendo em vista
o disposto no Decreto n.s 43..925, de 26
de Junho de 195-8, decreta:
Axt, 1.0 Fica aprovada, na forma
do anexo, a Tabela de Pessoal Ernrpre~'iVdo do InstLtuto Nacional de Imigração e Oolonízação, a fim de atender à adzníníetracão das glebas de
berras denominadas cnoptn, Ohooínzínho, Missões, Andradas, Pinhão,

Arroio Bonrto, Rio D'Areia e Silva

Jardim" ao sudoeste paranaense.
ParágxMo único. Compete ao Admínístrador do Núcleo Oolonial "MMcuês de Abl'antes" baixar os atos retativoo à Thlibela de Pessoal Empregado a cue se refere êste artigo,
Ar:t. 2.0) O pessoal admitido para a
tabela de que tr8lta êste Decreto não
possui a condiç.ão de servidor púb1iw
ou autárquico, mas a êle se aplíea,
tendo em vista o disposto no ar-t. 16
da Lei n.» 1.765," de 19'52, o regime

previsto na Consolidação das Leis do
Tmbalho, exclusivamerrte para efeito
de férias e repouso semanal remunerado.
§ 1.a O referLdo pessoal contribuí1 ci., para fins de prevídência e assís-
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têncía, para o Instituto de kposentadoría e Pensões dos Industriários.
§ 2.° O. pessoal da tabela de que
trata êste decreto será admitido a título precário, podendo ser, a qualquer
tempo, dispensado, índependentemente
de quaisquer formalidades, pela mesma autoridade que o a&-.1itiu.
Art. 3.0 As admissões para a Tabela ora orlada serão reguladas pelas
normas vigentes aplicáveis ao pessoal
de verba global.
Art. 4.° A d-espesa com a manutenção da tabela criada pelo presente
decreto correrá à conta da dotação
global própria do Orçamento do Instituto N'uional de Imigraçâo e Colonização.
Art. 5.0) A tabela de cue trata êste
Decreto terá a sua vigência automàtíeamente prorrogada, observado o
disposto no art. 5.0), § 2.°, do Decreto
n.O) 43.925, de 26 de junho de 1008, e
caso os recursos orçamentários pró-

prios, constantes do Plano de AJplicação a ser aprovado pelo Presidente
da República, nos exereícíos subseqüentes, sejam suficientes para cobrir
as despesas respectívas.
Art, 6.° :tl:ste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publícação e
prevalecerá até 31 de dezembro de
1959.

Art. 7.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de outubro
de 1-9-59; 138.0 da Inde,p:endência e 71."

da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

INSTITUTO NACIOl'AL DE IMJIGRAÇAO E COLON1ZAÇAO
'l'ABEL..'-\ DE E,i\1.PREGOS A QUE SE REFERE

o

DE

14

DE

1959

I
i Salário mensal

Denominação do emprego

tnspetor

Subinspetc.'J:

47.023,

ART 1.0 DO DECRETO N.o

OUTUBRO DE

I
,

"

'.,

,'

1
I
I

01'$

10.000,00

7. Gúü,OO

I

i

SO
2

Fiscal ,.............,....,....,.."., .. , ... i
Guarda .'

Motorista

,

,

,

', ..

I:

6.000,00

'j

5.200,00

')

6.000,00

no
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47.024 -

DE

14

PODER

DE

OUTUBRO DE 1959

Concede reconhecimento ao Curso de
Bacharelado da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 23 do Decreto-lei
J1Q 421, de 11, de maio de 1938, decreta:
Artigo único. É concedido reconhecimento ao Curso de Bacharelado da
F'aculdade de Direito da Universidade
Mackenzie, mantida pelo Instituto
Mackenzie e situada em São Paulo,
Capítal do Estado de São Paulo,
Rio de Janeiro, 14 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 71 ÇI da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clóvis Salgado:

DEORETO N'> 47.025 - DE 14
OUTUBRO DE 19&9

DE

Declara sem efeito o Decreto número 37.733, de 9 de açõsto de 1955.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conrere o artíf.!:Ü 8'1, nO l, da Constitu1ção, e nos
têrrnos do Decreto-lei n Q 1.985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Minas)
'8 tendo em vista o que consta do processo DNPM - 1.156-55, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto número trinta e sete
mil setecentos e trinta e três (37.733),
de nove (9) de agôsto de mil novecentos e cinqüenta e cinco (1955) ':.lue
conferia ao cidadão brasileiro Jamil
Leão Brasileiro, autorização para pes-quisar calcário no lugar denominado
Bairro do Alegre, distrito e município
de Ribeirão Branco, Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de

Hl59, 138!? da Independência e 71<1

da República.
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DEORETO N. 9 47.026 DE OUTUBRO DE 1'959

DE

14:

Autoriza o cidadão brasileiro Ari
Machado a pesquisar mica e peâras
coradas, no município de Galiléia,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, n. o I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ari Machado a pesquisar
mica e pedras coradas em terrenos
devolutas no lugar denominado Boa
Vista ou Laranjeiras, distrito e munícípío de Galiléia, Estado de Minas
Gerais, numa área de duzentos e
cinqüenta e cinco hectares e seis ares
(255,06 ha.j , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a. seiscentos e setenta e cinco metros (675 mY, no rumo magnético de dezoito graus e quinze minutos sudoeste (181? 15' SW), da confluência dos
córregos da Rapa e Boa Vista e os
lados divergentes dêste vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil cento e setenta metros (1.170 m.) , vinte e três graus
sudoeste (23'> SW); dois mil cento e
oitenta metros (2.18ü .rn..», sessenta
e sete graus noroeste (67Q ~VV).
P::),rágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. '> 30.230, de 1 de
dezembro de 195.1, uma vez se verifique a existência na jazida., como
associado, de qualquer das substândas a que se refere o artigo 2. 9 , do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. 11 O título da autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de dois mil quinhentos e sessenta
cruzeíros (Ci'S 2, 5€O,OO) e será válido por dois (2), anos a contar da data
(;a· cranscrtcào no livro (próprio da. Divisão de Fomento da produção

Mi~

neral do Ministério da Agl'icultura.
Art. 3. 9 Revogam-se as

em contrário.
Rio de

Janeiro,

de HJ59; 138, Q da
71. Ç> da República.

dispu~içõ~j,>

14 de outubro
Independência e

JüSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

Mário Meneghetti
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DECRETO N.

ÇI

47,027 1959

DE

14

DE OUTUBRO DE

Autoriza o ciâaâão brasiieiro Felipe
Moisés Betti Filho a lavrar feldspato no município de sorocaoa, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. Q I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n. 9 1. 985 de
29 de janeiro de 1940 (Código' de
Minas), decreta:
Art. 1. 9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Felipe Moisés Betti Filho
a lavrar feldspato, em terrenos de
sua propriedade no imóvel denominado Chácara Vergel, distrito e muníeípío de Sorocaba, no Estado de Sáo
Pau~o, numa área de quarenta e dois
hectares, cinqüenta e três ares e noventa e nove centíares (42,5399 ha.)
delimitada ,por, tl?l polig~no irregular
que tem um vértice a dOIS mil e quarenta e três metros (2. M3 m .: , no
rumo v.erdadeiro setenta e nove graus
e um minuto sudeste (79 9 01' SE) do
canto sudoeste (SW) do edifício do
cortume Santa Rosa e os lados. a
partir dêsse vértice, os seguintes
primentos t rumos verdadeiros: setecentos e sessenta e sete metros (767 m.) , setenta graus e cinqüenta
e seis minutos sudeste (70 9 56' SE)'
cento e oitenta e sete metros ..... :
(187 m.) trinta graus e vinte e quatro minutos nordeste (30Q 24' NE);
quatrocentos e trinta e seis metros
(4SB m.) , sete graus e vinte e quatro
minutos nordeste (7 9 24' NE); qutnhentos e setenta e cinco metros ....
(575 m .) , setenta graus e cinqüenta
eías a que se refere o artigo 2.9 do
e seís minutos noroeste (70 9 56' N\V>;
seiscentos e vinte e seis metros , ..
(626 m.) trinta e dois graus e quatro minutos sudoeste (329 04' SW).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrato único do artigo. 28 do Código
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas. além das seguintes é de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Pa.rágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo- Decreto n , Q 30 .:23<0, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o artigo 2. 9 , do

com-
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citado Regulamento ou de outras.
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.1,l O concessionário da autorização fica obrigado a recolher
aos cofres públicos, na forma da lei,
os tributos que forem devidos à.
União, ao Estado e ao Munícípio, em
cumprimento do disposto no artigo
68 do Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
A.l't .. 4. Q As propriedades vízínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na rorma dos artigos 39 e 4(} do Código de
Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produçâo Mineral e gozará dos favores díscrínnnados no artigo 71 do mesmo Código,
Art. 6 . <!

A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral
do Ministério da Agricultura. após
e pagamento da taxa de oitocentos e
sessenta cruzeiros (Cr$ 860,OQ).
Art. 7. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de outubro
de 1959; 138. Q da tndependêncía e
71. Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

1111ária M eneçhetti
DECRETO N. Q 47.028 -

DE

14

DE OUTUBRO DE 1959

A uioriza o cidadão brasileiro Rafael.'
Caio Nunes Coelhc a pesquisar
mica no município de Virgolândia,
Esuuio de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o E.rtigo 87, n. Q I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n . 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
ç

Minas), decreta:

Art. 1. 9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rafael Caio Nunes 00e1110
a pesquisar mica, em terrenos devolutos no imóvel denominado Fazenda
Montes Claros, distrito de Marilac,
município de Virgolândia, Estado de
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3.-iinas Gerais, numa área de cem
i.ectares (100 ha .», delímítaca por
U1YJ. quadrado de mil metros
.
(l.ÜGO m.) de lado, que tem um
vértice no final da poligonal que,
partindo da confluência dos córregos
do Henrique e do José Cláudio têm
os seguintes comprimentos e rumos
magnéttcos: duzentos metros .....•
(200 m.Y, oeste (W); e quatrocentos
€ cinqüenta metros (450 m.) , sul
(8);
e os lados, do polígono, a partir do vértice considerado, têm os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: mil metros (1. OCO .m. I •
norte (N); e mil metros l.ú{}O m.) ,
oeste (W).
Parágrafo umco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do ~egul~,mento aprovado pelo Decreto ri. Q ao a3{}, de 1 de
dezembro de 1!}51, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substãncitado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacíonal de Pesquisas.
Art. 2. 9 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
ce mil cruzeiros (Cr$ 1.000,(}O) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3. 9 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 14 de outubro
de 1959; 13B.Q da Independência. e
71. q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO NQ 47.029 -

DE

14

DE

OUTUBRQ DE 1959

Autoriza a Luz e Fôrca Santo Amaro
Ltda. a ampliar suas instalações no
município de Palhoça, Estado de
san. ta Catarina.
'O Presidente da [R,~ública. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n'? 2.059, de
5 de março de 1940,
Considerando pela Resolução n'!'!
1.707 a medida foi aprovada pelo
Conselho Nacional de Aguas e Energia. Elétrica, decreta:

Art. 19 Fica. autorizada a Luz e
Forca Santo Amaro Limitada a ampliãl' suas instalações, mediante a
montagem de subestação, um transformador e equipamentos de proteção
e contrôle, no distrito de Santo Amaro
da Imperatriz, município de Palhoça,
f:[",ado de Santa Catarina.
~ 19 As características técnicas da
amphação ora autorizada serão fixadas oportunamente pelo Ministro
da Agricultura, por ocasião da aprovação do projeto,
§ 2 9 Destina-se a referida ampliação a possibilitar o suprímento de
energia elétrica, até 350 kVA, que
será feito a Luz e Fôrça Santo Amaro
Limitada pela Emprêsa de Luz e
Fôrça de Florianópolis S, A., e que
será entregue no mencionado distrito
de Santo Amaro da Imperatriz.
Art. 29 Caducará a presente autorização, independente de ato declaratório, se a concessionária não cumprir
as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, dentro de noventa (90)
dias, a contar da data da. publícação
dêste Decreto, os estudos, projetos e
orçamentos das obras.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agrícultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigopoderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3Ç> O presente Decreto entra em

vigor na data da sua publicação,
Art. 49 Revogam-se as díspesíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 "de outubro de
1959, 1389 da Independência e 71? da
República.
JUSéELINO

KUBITSCHER:

Mário Meneghetti.

DECRETO N,9 47.030 -

DE

14

DE

OUTUBRO DE 1959

Autoriza a Corn1Janhia Paulista de Ele~
tricuuuie a alienar um grupo termoelétrico, instalado em São Carlos,
Estado de São paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso 1, da Constituição, e
Considerando que, pela Resolução
n5' 1, '730 de 4 de agõsto de 1959, o

ATOS DO PODER

Conselho Nacional de Asuas e Energia Elétrica se manírestou ravoraveímente ao pretendido pela Companhia
paulista de Eletricidade, decreta:
Art; 1,<? ,Fica. desvinculado do patrimônio da Companhia Paulista de
Eletricidade, por desnecessário à prestação dos serviços públicos de que é
concessionária, um grupo termoelétríco
com a capacidade de 1, 290 kw, instalado na cidade de São Carlos, Estado
de São paulo.
Art. 2}? Fica a Companhia paulista
de Eletricidade autorizada a alienar
o grupo termoelétríco a que se refere
o artigo anterior.
S V? A importância total da alienaçãe deverá ser incorporada ao ativo
da concessionária, para aplicação em
benefício do serviço.
§ 2.<? A Companhia Paulista de Eletricidade deverá comunicar à Divisão
Ide Agua5, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Minist~'Lio da
Agricultura, a data em que foi efetivada a operação de venda, bem como
a eonsequente alteração do seu capital ativo,
Art. 3,l? O presente Decreto entra
em "rigor na data de sua publicação.
ATt, 4.~, Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de
1959, 138.9 da Independência e 7i1.~ da
República.
JUSCELINO KUBrrsCHEX,

Mário Mfmeghetti.

DEORtETO ' N ,I? 47.031 OUTUBRO DE 1959

DE

14

DE

Tramfere de Miguel Teixeira de Rezende para a Prefeitura Municipal
de Além Paraíba a Goncessão para
produção e fornecimento de energia
elétrica ao distrito de Aventureiro,
município de Além Paraíba, Estado
de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
87, inciso 1, da oonstrtuícão. e nos
têrmos do, artigo 15{} do Código de
Águas, (Decreto n.<? 24.643, de 10 de
julho de 19'34) ;
considerando que pela Resolução n.'?
1.661, de 23 de abril de 1959, o Conselho Nacional de águas e EnergIa
Elétri<la autorizou a transferência dos
bens e instalações pertencentes a Miguel Teixeira de Rezende para a Prefeitura Municipal de Além Paraíba,
de:creta:

63
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Art. 1.9 • It'ica transferida para a
P.r,efeitura Municipal de Além paraíba.
a concessão para a produção é fornecimento de energia elétrica ao distrito
de Aventureiro, município de Além
Paraíba, Estado de Minas Gerais, de
qüe era tituiar Miguel Telxelra de
liezende, de conformidade com o registro do manifesto 1'2.C;> 31':d, do Livro A-3.
Art. 2.C?, A presente concessão fic81
sujeita àS disposições do Decreto n,'.!
41. ()19, de 26 de fevereiro de 19'57, qUE!
regulamenta os serviços de energia
elétrica
Art, 3,Q. caducará o presente titulo)
independente de ato declaratório, se
a concessíonàría não satisfizer as seguintes condições:
I. Assinar o contrato disciplinar da
concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias, contados da publicação do
despacho da aprovação da' respectiva
minuta, pelo Ministério da Agricu!...
tura.
II. Requerer à Divisão de Aguas, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura,
mediante o arquivamento da certidão
comprobatória, a averbação do regístro do referido contrato no Tribunal
de contas. dentro de sessenta (00)
dias do registro,
Paràgrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura,
Art. 4. Ç • AS tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixada.s e revistas trienalmente pela referida DiV1Sao de Águas,
Art. 5.Q , O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art, 6.Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de
1959, 138.9 da Independência e 7l1.Q da
RepúblIca.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 47.032 - DE 14
OUTUBRO DE 1959

DE

Outorga à Prefeitura Municipal de
Jaguari concessão para o aproveitamento de energia hidráulica da
queda em Furnas do Segredo existente no curso dâgua denominado
Jtunuiri, municipio de Jturuari, 'Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tígo 87, inciso I, da Constitu_iç~O, ~e
acôrdo com o art. 150, do Oódígo ce
Aguas (Decreto n Q 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:

Art. 19 E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Jaguari concessão para
o aproveitamento da energia hidráulica da queda em Furnas do Segredo
existente no curso dágua denominado
Jaguari, município de Jaguari, Estado
do Rio Grande do Sul, respeitados os
direitos de terceiros.
§ 19 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a al tura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência.
§ 2 Q O aproveitamento destina-se à
produção, transr~üssão e díst~ibuiç~o
de energia elétrica para serviço publico, de utilidade pública e para comércio de energia elétrica na cidade
de Jaguari, munlcípío de Jaguari, -Estado do RJO Grande do Sul.
Art. 29 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente título,
independentemente de ato declaratório. se a concessíonárla não satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da .t,)ublicação dêste
decreto o projeto do aproveitamento
hidrelétrico, observadas as normas técnicas relativas às Instalações estabelecidas em Leis e 1\.egulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicacão do despacho da, api ovação da
resueetíva minuta nelo Ministro da
Agricultura.
UI - R€1cmerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral do l\~inistério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV .:- Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executando..as
de acôrdo com os projetos aprovados
e com as modíttcações que forem
autorizadas, se necessárias.

Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela reterída Divisão de Águas.
Art. 59 I"indo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente da produção,
transmissão e dístrfbuíção da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão ao Estado do
Rio Grande do Sul.
§ 1Q A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal q~e a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a 5'e1' estipuladas, desde que faça a prova de que o
Estado do Rio Grande do Sul nao se
opõe à utilização dos bens objeto da
reversão.
§ 29 A concessíonàrta deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se o não
fizer. que não pretende a renovação.
Art. 69 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato pelo Tribunal
de Contas.
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ario

M eneçhetii

DEORETO N.o 47.033 OUTUBRO DE. 1959

DE

14

DE

Autoriza Ituiumor Isuiustria; de
Mármores Ltda. a lavrar mármore
no município de' Diarnamiima, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da Repúblíea usando
da atribuição que lhe confere o art.
.87, n.9 l. da Constituição e nos
têrmos do Deoreto-lei n.s L 985, de 29
de janeiro de 1940 <'Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada. Induma.r Industrial de MármoIleS Ltdra. a la-
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vrar mármore, em terrenos de proArt. 6.0 A autorização 1e lavra terá
priedade de Deusdeth Alves Perreira, por título êste decreto, que será transno lugar denominado Riacl10 Doce, crito no livro próprio da DIVisão de
.distr1to de Monjólos, município de
Fomento da Produçâo Míneral do Minísterro da Agrrcuítura, após o pagaDiam.antina, Estado de Minas Gerais,
numa área de quarenta hectares mento da taxa de oitocentos cruzeiros
(40 ha) delimitada por um retângulo
co-s 800,00).
que tem um vértice a cento e dez
Art. 7.0 Revogam-se as di&p<>siQõeõ
metros (110m) no rumo verdadeiro
quarenta e três graus vinte e cínco &1.1 contrário.
minutos noroeste (43 0 25' N:Vv) do
Rio de Janeiro, 14 de outubro d'e
,ponto de cruzamento do rio Pardo Pe1959; 13,8.° da Ind'ependência e 71.° da
queno com a estrada de rodagem li- República.
gando a localidade de Rodeador à FaJUSCELINO KUBITSCHEK'..
zenda do Bueno e os lados, a. partír
dêsse vértice, os seguintes comprj,m~n
Mário MeneghettL
tos e rumos verdadeiros: oítocento
metros (aOOm), oitenta e um graus e
cinco minutos nordeste (819 05' NE);
quinhentos metros (SOOdn), oito graus
cinqüenta e cinco minutos noroeste (~o
DECRETO N9 47.034 - DE 15 DK
55' NW). Esta autorização
outorOUTUBRO DE 1959
~a·da mediante as condições constantes
do parágrafo único do art. 28 do Códi- Modífíca o art. 5Q do Decreto númeg.o de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e
ro 46.753, de 23 de açõsto de 1959,
suas alíneas além das seguintes e de
e dá outras providências.
outras constantes do mesmo Código,
05,0 expressamente mencíonadas neste
o Presidente da República, usando
decreto.
das atribuições que lhe confere o arParágrafo único. A execução da tigo 87, inciso I, da oonstítuíção, depresente autorização fica sujeita às es- creta:
típuiacões do Regulamento a?.ro'Ja(!G
Art. 19 O artigo 5Q do Decreto nú(pelo Decreto n. o 30,230. de 1 de demero 4C.75'3, de 26-8-59, passará a ter
zeenbro de 19,51, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado a seguinte redação: "Art. 59 - A
presidência do G EIW.. PE será exer1:Ie cua.cuer das substar.cías a que se
refere o art. 2.° do cit.a<1o Regulamen- cida pelo Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econôto ou de outras SUbstâncias discrímínadas pelo Conselho Nacional de Pes- mico, ao qual compete privativauuisas,
mente:
Art. 2. O concessionário da autoría) superintender e dirigir os traz::!.~ã.o nca obrigado a recolher aos cobalhos do GEIMAPE e representá-lo
fl'~q públicos, na forma da lei, CS tJ"ioficialmente;
bucos que forem devidos à trntão, ao
b) promover e coordenar medidas
Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do Có- relativas ao desenvolvimento da indi.strta mecânica pesada brasileira;
digo de Minas.
Art. 3." Se o concesstonário da a-cc) convocar e presidir as reuniões
torízação não cumpri>: »ualquer das
do Conselho Consultivo do GEIMAPE
onrigaeôes que lhe incumbem, a autoa que se refere o art. 7Q, do Decreto
rização de lavra será declarada cadunv 46.753, de 26-8-!>9".
cs ou nula, na forllU C.OS artígos 37 e
Art. 29 Revogam-se as dísposíções
aa do Código de Minas.
em contrárío ,
Art. 4.° As propriedades vizinhas
Rio de Janeiro, em 15 de outubro
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na fo!"ma. de 1959; 1389 da Independência e 719
dos artigos 3-9 e 40 do Código de Mi- da República.
nas.
JUSCELINO KUBITSCHEK
Art. 5,'" O concessionário da autoArmando Falcão
rização será fiscalizado pelo Depiartamento Nacional da Produç~o MIneS. Paes de Almeida
ral e gozará dos favores otscrímmados
Ernani do Amaral Peixoto
no art. 71 do mesmo Código.
é
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v -

Seção de Organização (8. O. )
VI - Serviço de Transportes (6 T.)
VII - Administração do Palácio do
Trabalho (A.P.T.)
Aprova o Regimento do Departamento
Art. 3.Q ) D. A. será dirigido por
de Administração do Ministério do
um Diretor-Geral nomeado pelo PreTrabalho, Indústria e Comércio.
sidente da Rt....,;J.blica, por indicação do
Ministro de Estado.
O Presidente da República. usando
Parágrafo único. A nomeação deda atribuição que lhe confere o artigo
verá recair em pessoa que tenha no87, item l, da Constituição, decreta:
tórios conhecimentos de administração
Art. 1.9 Fica aprovado o Regimento
pública.
do Departamento de Administração
,Art. 45' Os Diretores de Divisão se(D.A.) do Mínístérío do Trabalho,
rão nomeados, em comissão, pelo PreIndústria e Comércio, que com êste sidente da .d.epÚblica, por indicação do
baixa, assinado pelo respectivo MinisMinistro de Estado.
tro de Estado.
Art. 5.l? O Diretor-Geral do D. A.
Art. 2.<)~te decreto entrará em viterá um (1) secretário e dois (2) Asgor na data da sua publicação, revosessõ-es, todos de sua livre escolha.
gadas as disposições em contrário.
Art. 6.l? Os órgãos que integram o
Rio de Janeiro, em 15 de outubro de , D. A. funcionarão perfeitamente coordenados, em regime de mútua co1959; 138.9 da Independência e 71.9 da
laboração, sob a orientação do DíreRepública.
tor-Geral.
DECRETO N!? 47.035 OUTUBUO DE

DE

15

DE

1959

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

REGIMENTO no DEPARTAMENTO
DE ADMINI8TRAÇAO

CAPiTULO l i

Da Competência e Composição
dos órgãos

Seção I
Da Divisão do Pessoal

CAPíTULO I

Da Fi'(Lalídade

Art. 1.9 O Departamento de Admí.nístração (D .A.) do Ministério do
Trabalho, Indúst a e Comércio, criado pelo Decreto-lei n. 9 -1.313, de 15 de
junho de 1940, diretamente subordinado ao Ministro de Estado, é o órgão
central de administração geral do
Ministério, Q.l1'" ten, por finalidade
executar e orientar, promover e superintender a execução das atividades
relativas a pessoal, material, orçamento, comunicações, organização, transportes, obras, e ainda administrar o
edifício-sede do Ministério, cumprindo
e fazendo cumprir as respectivas determinações legais.
CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 2.0 O D. A. é constituído dos

seguintes órgãos:
I - Divísâo . do Pessoal (D. P . )
l i - Divisão do Material (D. M. )
rrr - Divisão do Orçamento (0.0,)
IV - Serviço de Comunicações
(S.C.)

Art. 7/! A Divisão do Pessoal (D.P.)
tem por finalidade:
I -'- coordenar sístemàtícamente todos os assunto- relativos aos servidores do Ministério, executar e fiscalizar
as medidas de caráter administrativo,
econômico, financeiro e médico-social
que 3. seu respeito forem adotadas;
II - estudar a situação dos órgãos
do Ministério, para que sejam determinados a esp-ete e o número de cargos ou funções necessários ao desempenho dos respectivos trabalhos;
III - colaborar no aperfeiçoamento
extrafuncíonal dos servidores do Minístérío: e
IV - promover medidas que visem
à melhorla do ambiente de trabalho,
confôrto e bem-estar do pessoal do
Ministério.
Art. 8° A D.P. compreende:
1) Seçã,p de Cadastro (S. od.)
a) Turma de Assentamentos (T.A.)
b) Turma de Fichários (T .F.)
2) Seção Administrativa (8. A. )
a) Turma de Protocolo (T.P.)
b) Turma de Estudos (T .E.)
3) Seçã.o de Direitos e Vantagens
(S.D.V.)
.
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Turma. de Vantagens (T. V .)

Turma de Licenças e Aposentadorias (T.L.A.)
4) Seção Financeira (S. F. )
b)

Turma contábil (T. C, )
b) Turma de Mecanização (T. M. )
c) TlU'ma de Contrôle e Pagamen-

a)

to (T.C.F.)
5) Seção de Lotação e Promoção
(S.L ..P .)

Turma de Promoção (T. P.)
Turma de Lotação (T.L.)
6) Serviço de Assistência Médic.oSocial (S.A.M.S.)
a) Turma de Administração (T.A')
b) Turma de Profilaxia e Assistência Médica (T.P.A.M.).
c) Turma de Perícias Médicas (T.
a)
b)

P. M.)

Art. 99 O Díretor terá um (1) secretário e dois (2) assistentes, escolhidos dentre os servidores públicos
,federais.
Art. 10. À Seção de Cadastro (S.
C.) compete:
a) manter rigorosamente atualizado em modelos oficialmente adotados o assentamento individual dos
ser~idores do Ministério, com indicação dos elementos de identificação,
encargos de familia, natureza profissional da carreira ou da função exercida, índice de aptidão, tempo de serviço e todos os fatos e atos que se
relacionem direta ou indiretamente
com a função pública;
b) manter perfeitamente em dia os
seguintes cadastros:
I - de cargos públicos;
Ir - de funções gratificadas;
UI - de funções de extranumerários;
IV - de pessoal para obras e outras formas 'de admissão transítórta:
V - nominal (índice geral);
VI' - de local de trabalho;
VII - de pessoal em disponibilidade;
VIII - de inativos;
IX - de falecidos;
X - de exonerados, dispensados e
demitidos;
XI - de elementos estatísticos relativos ao pessoal;
XII - de ex-combatentes;
c) inscrever os servidores no Instituto de Prevídêseía e Assistência dos
Servidores do Estado, adotando o código e o prefixo estabelecidos pelas
disposições em Vigor;
éi) relacionar, no fim de cada ano,
à Vista dos assentamentos individuais,
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os funcionários e extranumerários
que devam atingir, durante o ano sezuínte a idade limite estipulada na
Lei p~ra permanência em ~tiv~dad~,
fazendo as devidas comumcaçoes a
Seçáo competente para as providências legais;
.
e) coordenar as estatísticas síntétícas de atividades pelos diversos
órgãos do Ministêrio, onde a natureza do trabalho o permitir, a fim de
serem estabelecidas relações econ~
mtcas e comparativas entre a quantídade de pessoal e o rendimento dos
serviços;
.
j) extrair certidões e atestados a
vista dos elementos transcritos no assentamento individual do servidor;
g) lavrar apostilas declaratórias nos
titulas de provimento dos servidores,
quando se tratar de ato ou decisão
já transcritos no respectivo assentamento individual;
h) proceder ao levantamento de
dados informativos com base nos fichários de cadastro e assentamento
individual dos servidores do Ministério, para atender às requisições de
outros órgãos do Serviço Público em
geral;
i) opinar sôbre pedidos de averbação de tempo de serviço e de transcrições de diplomas, atestados e outros documentos que possam interessar direta ou indiretamente à vida
funcional do servidor;
j) organizar, sempre que possível e
oportuno, em forma de gráfico, as
sínteses estatísticas de tôdas as atividades e ocorrências relativas ao
pessoal, a fim de serem enviadas a-os
órgãos e autoridades interessadas;
Z) manter a mais perfeita articulação e cooperação com as demais Seções da Divisão do Pessoal;
m) expedir o Cartão de Identidade Funcional.
Parágrafo 'mico, A execução dos
serviços constantes dêste artigo será
cometida às Turmas de Assentamentos (T. A ) e de Fichário (T. F. ) ~
mediante ordens de serviço e ínstru-.
ção do Diretor da Divisão.
Art. 11. À Seção Administrativa
compete:
a) o estudo, prccessamento e expediente, sobre os assuntos concernentes a deveres, ação disciplinar e
legislação e opinar, do ponto de vista
legal, sôbre as questões oriundas
dêsses assuntos;
b) estudar, opinar sôbre provimento
dós cargos públicos, por nomeação,
readmissão, transferência, reintegra-
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cão, reversão c aproveitamento, en- a designação, transferência, remoção.
carregando-se do éxpediente, publi- permuta e movimentação em geral
cação e providências complementares dos funcionários e extranumeraríos:
para sua efetivação;
q) estudar e processar os casos de
C)
estudar, opinar e providenciar
acumulação de cargos, funções e proquanto ao .;Jreenchimento das funções
ventos;
de extranumerários-mensalistas, conT)
prestar as informações de catratados e taretetros, por tôdas as
ráter administrativo solicitadas no ínformas previstas nas disposições que
terêsse da Justiça e providenciar sôregem o assunto, exceto no que se rebre o comparecimento de servidores
fere a meíhorra de salário ou acesso quando requisitados no mesmo índe série funcional auxiliar em printerêsse;
cipal;
s) preparar o expediente relativo à
d) fazer. publicar no B. P. tôdas
designação dos representantes do 00as decisões, recomendações, instru- vêrno e das entidades de orasse junto
ções, atos e fatos, relativos aos funàs Delegacias do Trabalho Maritimo,
cionarias e extranumerários;
e bem assim. de todos os demais
e) providenciar o processamento
órgãos, inclusive autárquicos, subordidos contratos de pessoal tecníco, sua
nados ao Ministério.
renovaoão e rescisão, encarregando-se
Parágrafo único. A execução dos
da lavratura dos respectivos têrmos e
serviços decorrentes das atríbuíçõ-s
do registro perante o Tribunal de
constantes deste. artigo seta conferida
bontas, bem como a publícaçáo e
às Turmas de Estudos (T. E. ) e
mais formalidades complementares;
Turma de Protocolo e Publicações
j) organizar todo o expediente re ..
('1', P.), mediante Ordens de Serviço
lativo a posse dos funcionários e íne Instruções Internas do Diretor da
vestidura em função gratificada, inDivisão ..
clusive a lavratura de têrmo, publíArt. 12. A Se~âo de Direitos e
cacâo do ato e mais providências e Vantagens
(S. D. V.) compete:
comunicações relativas ao assunto;
a) estudar os processos relativos a
g) manter, rigorosamente. atualidireitos e vantagens com referência
zado, o" registro das declarações de
aos funcionários e extranumerários e
bens dos servidores de conformidade
respectivas ram.Iias, opinando do
com a legislação que rege a matéria;
ponto de vista legal e encarregando-se
h) lavrar as .ipostítas nos títulos de
elas providências complementares reprovímento dos funcionários e extraferentes ao assunto:
numerários, quando' se referirem a
b) processar a aplicação do Instiassunto da competência da Seção;
tuto da readaptação;
i) opinar e providenciar sôbre todos
C)
providenciar sôbre o processaos casos de ação disciplinar e insmento das licenças em geral e arastauração ou revisão de processo admitamentos do servíco bem como, rever
nistrativo;
tais concessões, dó ponto de vista le1) encaminhar à Seção de Cadastro
gal, quando comunicadas por outros
todos os papéis que interessarem ao
órgãos para fins de publicação e caassentamento individual do runcrodastro;
.nárto ou extranumerário;
d) apreciar as comunicações sôbre
l)
sugerir medidas tendentes ao
estágio probatório, opinando, expres.aperreíçoamento dos métodos e nor.m as de trabalho, visando a obter samente, quanto à conveniência ou
não, da permanência do funcionário;
"maior rendimento do serviço, e opí.nar sôbre propostas ou estudos apree) encarregar-se de todos os assunsentados em, tal sentido;
tos encaminhados à Di'~/isão do Pesmv manter rigorosamente classifi- soal relativos a vencimentos do runcada e atualizada' a legislação em
cíonárío e salário do extranumerário,
geral, a fim de permitir seu rápido
ou gratíflcaçãc de qualquer especíe,
manuseio e consulta;
ajuda de' custo, diárias, auxiliosdoenn) superintender e fiscalizar os serça e quaisquer outras vantagens:
viços de protocolo da Dívísác;
j) processar e controlar as concesO) organizar o relatórío anual, com
sões de gratificação adicional por
base nos dados estatistícos fornecidos
tempo de serviço, bem como as propelos demais órgãos da Divisão, e bem
vidências complementares, Inclnsive
assim quanto a relatóríos periódicos
apostilas declaratórias, publicação, corequisitados no decurso do exercícío:
munícaçôes e informações, efetuando
p) encarregar-se de preparo do expediente e mais providências relativas
também a revisão do ponto de vista
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legal das' concessões feitas por outros
órgãos do Ministério;
(1) processar os pedidos de concessão
nrcvínenctando
de salárto-famílía,
quanto à publicação, contrôíe, registro e expediente relativos ao assunto. promovendo a 'revisão das concessões efetuadas por outros órgãos e
remetidas para fins de contrõte, registro e publicação;
h)
efetivar o processamento da
aposentadoria e disponibilidade dos
servidores e revisão de proventos ou
vencimentos;
i) opinar sôbre os processos de estabilidade de servidores Ou equiparação de extranumerários ao funcionário e assuntos correlatos;
1) providenciar quanto a assuntos,
relacionados com o aperfeiçoamento
de pessoal por meio de cursos, bolsas
de estudos etc.;
l) opinar sObre os pedidos de vantagens decorrentes de trabalho com
Raios X e substâncias radioativas, ou
exercido com fisco de vida e da saúae, encarregando-se do expediente relativo ao assunto, e mantendo atualizados os cadastros e fichários respectivos;
m) estudar e
opinar quanto aos
pedidos de vantagens decorrentes de
leis de guerra ou sôbre qualquer concessão de caráter excepcional;
n) manter a mais estrita articulação e cooperação com as demais Seções.
Parágrafo único. A execução dos
serviços decorrentes das atribuições
constantes dêste artigo será cometida, respectivamente, à Turma de Vantagens (T. V. ) e Turma de Licenças
e Aposentadoria (T. L. A .), mediante
ordens de serviço e instruções do Diretor da Divisão do Pessoal.
Art. 13. A Seção Financeira compete:
a) elaborar e imprimir as fôlhas
de pagamento, as relações dos descontos obrigatórios, bem como os cheques com estrato dos lançamentos
feitos em fôlhas. conferir os valores
averbados, classificados, apurados e
descontados e expedir guias de crédito;
b) apurar o custeio do pessoal; elaborar a proposta orçamentária da Divisão e a Tabela explicativa. do orçamento;
c) processar a distribuição e redistribuição de créditos destinados a
despesa de pessoal e o respectivo ex-
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pediente de remessa ao Tribunal de
Contas;
d) . registrar e fiscalizar o crédito
de passagens, emitindo requisições e
processanao o respectivo pagamento;
e) organizar ao demonstração mensal de despesa com o pessoal;
1) conferir os valores apurados e
descontados;
g) fornecer os dados para o orçamento de pessoal do Ministério;
h) organizar e manter em dia a.
ficha financeira individual;
o controlar os boletins de freqüência, que lhe devem ser remetidos pelas repartições:
1) proceder à averbação e classificação dos descontos exercendo a fiscalização necessárta;
l) conferir os valores averbados e
classífícados:
m) expedir guias de créditos correspondentes aos descontos autorizados;
n)
fiscalizar, permanentemente, a
distribuição e' aplicação das verbas
de .pessoal;
O) organizar e manter em día a
conta corrente do custeio de pessoal.
por órgão de servíço:
p) expedir guias de
vencimentos
oos. servidores transferidos, removidos
e aposentacos:
q) expedir os boletins de alterações. contendo os novos elementos e
as modificações de crédito e débito
do pessoal;
r)
executar todos os serviços do
órgão que dependam de articulação
do funcionário especializado.
Parágrafo único. A execução dos
serviços decorrentes
das atribuições
constantes dêste artigo será conferida às Turmas Contábil (T.C.), de
Mecanização (T. M.) e de Registro e
Pagamento (T. R. P .i, mediante ordens de serviços e instruções do Diretor da Divisão.
Art. 14. A Seção de Lotacão e
Promoção compete:
a) encarregar-se do processamento
de todos os assuntos referentes a promoções de funcionários e melhorias
de salário de
extranumerários, de
acôrco com a legislação que rege a
matéria e bem assim, quanto ao acesSO às carreiras ou séries funcionais.
principais de ocupantes das carreiras
ou séries funcionais auxiliares;
b) organizar '8 publicar anualmente as listas de antiguidade dos funcionários e extranumerários, que servirão de elementos básicos para as
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promoções e melhorias de salário realizadas durante o ano, devendo tais
listas ser republícadas no todo ou em
parte sempre que ocorrem alterações;
c) manter rigorosamente atualizado
o registro das vagas ocorridas nos
quadros de funcionários e tabelas de
extranumerários e organizar os mapas respectivos. para fins de premoçâo e melhoria de salário;
d) coletar,
coordenar e registrar
05 elementos necessários ao processamenta das promoções e melhorias de
salário. mantendo perfeitamente em
dia, as anotações sõbre freqüência,
computáveis
merecimento e outras
para tais fins, encarregando-se do
expediente relativo a êsses assuntos;
e) propor a criação e supressão de
cargos e funções, bem como as 1'eclassíficaçôes, funcionamento e reestruturações de quadros e carreiras de
funcionários e tabelas e séries funcionais de extranumerários, tendo em
vista as necessidades do serviço comprovadas através de estudos baseados nas estatísticas de atividades dos
diversos órgãos ou nos casos de ampliação, desdobramento,
criação ou
extinção de repartições ou serviços:
f) promover estudos e levantamentos necessaríos ao processamento de
reclassificação de cargos e funções e
reestruturação de quadros e carreiras
de funcionários, tabelas e séries funcionais de extranumerários, sempre
que decorrentes de imperativo da
Lei;
g)
providenciar em
colaboração
com as demais Seções, sôbre o provimento das vagas ocorridas nos quadros de funcionários e tabelas de extranumeráríos ou a respectiva supressão quando fôr o caso;
h) manter rigorosamente organizados além (ie outros que forem necessários os seguintes registros:
I - de lotação numérica e nominal
dos quadros de funcionários do Ministério;
Ir - de lotacão numérica e nominal das Tabelas de Extranumerários;
III - de lotacão numérica e nominal de servidores dos diversos órgãos do Ministério com indicação dos
claros a preencher;
IV - de pessoal tareteíro, admitido
e reconduzido, inclusive relacionamento numérico e nominal, abrangendo
contrôle de alterações;
V - de' pessoal de obras ou pago
à conta de verba globaís:
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VI - de pessoal li dísposíção da
Presidência da ReDública ou de outros
órgãos do serviço -público e em exercício de mandato legislativo;
Vil - de pessoal de outros órgãos
de serviço público á disposição do
Ministério;
i) proceder, anualmente, ao levantamento dos dados necessários á organização da proposta orçamentária
do Mínísterío, no que se refere a 1)6Ssoaí;
j) opinar em todos os casos relacionados com a lotação do pessoal
encarregando-se do expediente e naís
providências complementares;
l) lavrar projetos de decretos, portarias e outros atos decorrentes elas
atríbuíçôes de competência da Seção;
m) manter a mais estrita articulação e cooperação com as demais Seções da Divisão.
Parágrafo único, A execução dos
serviços decorrentes das atrrbuíções
constantes dêste artigo, será cometida
às Turmas de Promoção (T P. ) e
Turma de Lotação (T L. )
Art. 15. Ao Sen'lço de Assistência Médico-Social
(8. A. M. S. )
compete:
a) providenciar e ríscaüzar as medidas relativas à hígrene e segurança do trabalho e ao confôrto dos 5e1'vídores do Mi::,,istério:
b) realtzar, semestralmente, "ex orficio", os exames de saúde consubstanciados pelo cadastro torácico, cadastro
sorológícr, luétíco e exame geral. além
de outros exames julgados necessários;
c) realizar os exames desaúde, para
efeito de concessão de licença, abono
de faltas, readaptação, remoção, reintegração, readmissão e aproveitamenta;
d) estabelecer medidas referentes à
saúde mental dos servidores;
e) colaborar na apuração das causas determinantes do absenteísmo:
j) estabelecer medidas para socorros de urgência;
g) prestar assístêncta médica, odontológica, farmacêutica f' hospttalar aos
servidores e, na medida das possibilidades financeira-s e técnicas da S.
A. M. S.. às famílias cos servidores
mantendo, no que concerne à assistência médica à Infâncía, uma creche;
h) emitir pareceres sôbre todos os
casos de ordem médica submetidos à
sua apreciação;
i) fazer visitas médicas
domiciliares;
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j) sugerir, em face dos exames de
saúde, providências necessarras aos
servidores ou úteis aos serviços, tais
como readaptação, remoção e licença

ex oiticto;

l) registrar e arquivar sob reserva
os laudos médicos;
§ 19. À Turma
Admíuístração
do S. A. M. S. (T. AS;· compete
executar os serviços buricrátícos ínerentes ao desempenhe das atrtbuiçõés
e competências Jo S A. M. S.
§ 2/) A 'r'urma de Profilaxia e Assistência Médica e a Turma de Perieias 11édlcas executarão todos os serviços da competência do S. A. M. 8.
que lhes digam respeito tecnicamente.
especificados por normas internas.
Art. 16. À- Turma de Administração da D, P. (T. A, D. P.) compete:
a) receber, distribuir e expedir
os
processos que transitem pela Divisão:
b) promover a publicação e proceder à distribuição d i "Boletim do
P;",ssoal";
c) encamínhar à Imprensa Nacional tôda a matéria destínada à publicação no Diário oticiai:
d) expedir tôda a corresnondêncía
da Divisão;
e) dar ciência aos órgãos do Ministério, de todos os atos publíeados relativos ao respectivo pessoal; e
f) manter um fichário nominal de
todos os processos em brànstto pela
Divisão.

de

Seção II
Da .Divisão do M aterial

Art. 17. A Divisão do Matel'ial (D.

tem por finalidade a coordenação
sistemática, a execução e a flscaliz9,cão das medidas de c,l.,rliter administrativo, econômico e financeiro relativas ao material.
Art. 18. A Divisão do Material compreende:
I - Seção Admínístratrvo IS.A.);
TI - Seção de Requish:ões e Fisca!izacão (8 R. F.).
~
n! - Seção Econôm~ca li'inanceíra

M.)

(8. E. F.).

Parágrafo único - Haverá os almoxarifados que forem necessários, subordinados à S. R . .F
Art. 19. A Seção Administrativa
(8, A.) compete:
a) executar os trabalhos de expediente relativos a concorrência. coleta
de preços, troca, cessão ou venda de
material;
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b) lavrar os
contratos e atos de
aquisição de material;
c) examinar, do ponto de vista legal e administrativo, as questões relativas ao material;
d) processar as contas
apresenta-

das;

e) propor ao Diretor da D. M. a.
aplicação de penas aos fornecedores
que não tiverem cumprido quaisquer
obrigações contratuais; e
j) organizar o registro dos fornecedores.
Art. 20. A Seção de Requisições e
Fiscalização (8. R. l".) . compete:
a) organizar e encamínhar ao D.
F. C. as requísíções do materral e
cujas verbas tenham sido dístríbuídas
ao D, F. C. ou à D. lVJ..;
b) fazer uma sstímatrva provável de
cada item requisitado:
c) receber e aceitar o material adquirido, de acôrdo com as normas estabelecidas. opinando sôbre a conveniência ou não de sua aceitação.
quanto ao preço ou qualidade, tendo
em vista a sua aplicação ou emprêgo;
d) distribuir o material às
repartições do Ministério;
e) escriturar, em fichas apropriadas, as quantidades de material distribuído às repartições e os consumos
mensais que lhe forem comunicados
pelos almoxarifados, de acôrdo com
as normas baixadas pelos órgãos competentes;
j) organizar o mapa do movimento
mensal do material entrado e saído,
com a discriminação do custo, procedência, destino e saldo existente, cuja
aquisição tenha sido ~e·;.ta diretamente pela D. M.;
g) providenciar para que as
Seções do Material e as repartíçôes do
Ministéno nos Estados e Territórros
organizem. dentro das normas índicadas na alínea anterior, idênticos
mapas mensais do material requísítado ao D. F. C, ou diretamente adquirido, dos quais remeterão cópias
à D. M, T. para o necessário contrôle;
h) registrar em modeles apropriados, e nas épocas determinadas nas
instruções baixadas pelo Diretor. os
mapas de movimento de material a
qW3 se refere o item anterror ;
i) examinar, em face dos documentos recebidos, as requisições realízadas diretamente pelas seções do material e pelas repartições do Ministério nos Estados e Territ6:c1,)I3, pro-
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pondo, se necessário, as medidas acau-

teladoras do ínte-rêsse do Ter-ou::.'o Na-

cional e da boa execução das normas expedidas,
j) providenciar para Que
tenham
idêntica organização e para que obedeçam às mesmas normas de trabalho os armoxarírados e depósitos de
material do Ministério:
l) apresentar, nas épocas
determinadas pelo Diretor, a esttmatíva do
material de uso corrente que deverá
ser adquírtdo pelas repartições,
no
primeiro e segundo semestres de cada
ano:
m) providenciar
o abasteeímento
regular das repartições, mantendo,
sempre em estoque, quantidade suficiente de material de uso mais freqüente:
n) organizar
a nomenclatura do
material, de acôrdo com as normas
determinadas pelos órgãos competentes:
O) fornecer àS. A. os eleman tos
técnicos e os dados para a realizacâo
das concorrências e coletas de preces:
p) fornecer à S.E.F. os dados necessários à escrituração do ínventárío
do material e à con tabílidade da despesa com O mesmo:
q) fazer a. estatística do material
consumido; fornecer. às repartições do
Ministério íntormacões e dados técnicos sôbre a qualidade e eficiência do
material:
r} propor ao Diretor a troca, cessãc
ou venda do materíal considerado em
desuso, bem como a baixa da. responsabilidade do mesmo:
S) superintender os trabalhos nos
alrnoxarífàdos: 9t) providenciar o conserto do material em uso nas repartícões onde
não haja órgão próprio de material.
Art. 21. À Seção Econômico- Financeira (S.E.F.) compete:
a)
executar tôda a contabilidade
relativa a material;
b) escriturar as verbas consignadas
no Orçamento e nos créditos adicionais destinadas ao material a ser
adquirido pelá D.M.:
C)
escriturar as importâncias das
aquísícões de material nas subconsígnações próprias, de maneira ~ se
conhecer, de pronto, os saldos exístentes:
d) fazer a escrituração dos bens do
Ministério, por espécie, dístríbuíçâo e
valor, mantendo em perfeita orcem
o respectivo inventario;

ExEcuTIVO
e) orientar e controlar as ativi(t~
des das repartições do Ministério no
que se referir à contabilidade do ma";'
terial, organização de inventários. escrituração e fiscalização de despesas,
de acôrdo com as normas baixadas
pelos órgãos competentes;
f) verificar a. existência, o 'lS0 e
o estado de conservação dos bens do
Ministério:
g) fiscalizar
o cumprimento das
normas que forem baixadas· para
apuração dos custeios de material dos
serviços industriais, de transporte e
de rotina a cargo das repartições do
Ministério;
h) fornecer os dados para o orçamento do material do Ministério:
i) proceder ao contrôle estatístico
relativo ao custeio do material em
uso no Ministério: e
j) fornecer ao Diretor da D.M.
dados estatístícos retatívos ao custeio
do material que o esclareçam nas
compras a serem feitas díretarnente
pela Divisão.

SECA0
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Da Divisão do Orçamento

Art. 21. A Divisão do Orçamento
(D.O.) tem por finalidade a preparacâo da proposta orçamentária, bem
como a coordenação e fiscalização
das verbas e o contrõle da execução
do orçamento do Ministério,
Art. 2:2. A Divisão do Orçamento

compreende:

I - Seção· de Previsão Orçamentária (,g,P.O.)
Ir - Seção de Contrôle (.S.C. I
111 -

Turma de Administração
(T. A.)

Art. 23. O Diretor da D. O . terá
um (1) Secretário e um (1) Assístente, escolhidos entre os servidores
públicos federais constituindo funções
gratifícadas.

Art; 24. A Seção de. Previsão Orçamentária (8. P. O. ) compete:
a) organizar e preparar a proposta
orçamentária da Divisão;
b) estudar as propostas orçamentárias' das unidades administra ti vas
do Ministério, verificando se as dotações pedidas se enquadram perfeitamente dentro das necessidades dos
serviços de cada órgão e se estão de
acôrdo CDm o programa do Govêrno
e competência do Ministério;
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c)· orientar os diferentes órgãos do
Ministério, na preparação. das oropostas orçamentárias parciais;
d) organizar e preparar, com. as
respectivas justificativas. a: proposta
orçamentária geral do Ministério. levando em conta o esquema de trabalho elaborado pelo Ministro de Estado, em consonância com as ínstruções orientadoras do D. A .S ,p . ;
e) coligir dados sôbre a receita arrecadada, fazendo a respectíva escrituração;
j) pronunciar-se sôbre as questões
relativas a taxas, emolumentos, contribuições, etc., decorrentes das prestacões de serviços ou fiscalização por
órgâos do Ministêrio;
g) propor ao Direto!", quando necessário, modificações no esquema da
despesa, com o intuito de melhorar
a sua classificação, dentro das normas da legislação em vigor;
h) organizar o cadastro das unidades orçamentárias do Ministério;
i)
propor ao Diretor da Divisão a
realização de inspeções periódicas às
dependências do Ministério com a finalidade de fiscalizar a arrecadação
das rendas decorrentes da prestação
de serviços, ou o exercício da fiscalização por parte dêsses órgãos, a fiel
aplicação dos créditos concedidos, a
eficiência dos planos de tcabalho, de
economia e de boa aplicação dos respectivos gastos, bem como no sentido
de instruir os referidos órgãos sôbre
como proceder com relação às suas
propostas orçamentárias e aos seus
balancetes de receita; e
1) 'examinar os relatórios das ínspeções a que se refere a alínea anterior e propor ao Diretor a adoção das
medidas que julgar necessárias.
Art. 25. A seção de Contrôle (S.
O.) compete:
a) organizar as tabelas de distribuição e redistribuição de créditos sob o
contrôle da Divisão e preparar o expediente de remessa ao Tribunal de
Contas;
b) preparar de acõrdo com as instruções da Contadoria Geral da República, o balancete mensal da movimentacão dos créditos do Ministério, dentro do prazo pré-estabelecido;
c) opinar a respeito lie pedidos. de
autorização presidencial para a apltcação de dotações sob o regime de excecâo:
d) dar parecer sôbre os planos de
aplicação de dotações globais que devam ser submetidos à "aprovação do
Presidente da República;

e) acompanhar a execução de orçamento do Ministério, na parte referente a despesa, por meio de exame
e escrituração dos créditos. pelos demais órgãos do Ministério tomando
por base os balancetes devidamente
documentados, por elas obrigatóriamente remetidos à D. O. , dentro da
primeira quinzena de cada mês;
t) elaborar demonstrativos mensais
e de exercício, da situação orçamentária das repartições e do Ministério,
baseados na escrituração dos créditos
a que se refere, a alínea anterior:
g)
examinar os pedidos de créditos
adicionais e alterações do orçamento
formulados pelos órgãos do Ministério e preparar o expediente para abertura e registro desses créditos, bem
como o que fór referente às alterações
orçamentárias;
IJ-) examinar a aplicação de auxílios. contribuições e subvenções concedidas pelo Ministério. promovendo.
para êsse fim, as diligências e inspeções que se tornarem necessárias, ouvindo outros órgãos, quando conveniente:
"
i)
fiscalizar as comprovações dos
adiantamentos concedidos à conta dos
créditos controlados pela Divisão; e
1) fornecer à S.P.O. os elementos
necessários à preparação da proposta
orcamentãría.
Art. 26. A Turma de AdministraÇã0 (T.A.) compete:
a)
controlar o movimento de papéis em trânsito no órgão, mantendo
estreita artículacão com oS. Om no
que disser respeito aos trabalhos do
mesmo:
b)
organizar e manter um registro
da, escala de férias dos servidores da
Divisão. preparando o expediente a ser
enviado fi. D P ;
c)
controlar o ponto dos servidores. comunicando à. D P. as faltas por
motivo de doença, luto, gala, júrí, etc.;
d)
controlar e Jfetuar a distribuicão de material dentre do órgão:
e)
manter um registro das atividades do órgão a fim de facilitar '8, elabcração do rela .ório anual.
1) preparar o expediente que lhe
tôr dístríbuttdo Dela Diretor da D.O.
ou pelo Secretário.

SEÇAO
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Do Serviço de coniunicaçõee
Art. 27 O Serviqo L oomunícacões
(S. C.) é o órgão destinado a receber,
registrar, distribuir, guardar e expedir a correspondência, processos e de-
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mais documentos referentes às repartícões do Ministério localizadas no edinéio-sede, orientar e atender os pedidos de ínrormações do público e superintender a execução do serviço teierónlco geral, custeado pelo Mínísté-

no.

Art. 28. O Serviço de Comunicações
compreende:
1 - Seção de Recebimen~o e Distri-

ouição (S.R.D.)
II -

Seção de Divulgaçã-o e Expe-

In, A.G.)

Seção de Arquivo Geral ('S.

díção (S.D.E.)

IV - Seção de Informações (S. I. )
Parágrafo único - A Seção de Informações compreende, também, uma
Turma de Serviços Telefônicos.
Art. 29. A Seção de Recebimento
e Distribuíção (8. R. D .) compete receber, registrar e distribuir tõda a correspondência endereçada aos órgãos do
Ministério, bem como distribuir a dirigida aos seus servidores.
Art. 30. A Seção de Divulgação e
Expedição (S.D.E.) compete:
a)
providenciar a publicação oficial
ou o conhecimento direto, pelos ínte..
ressados, dos despachos e decisões ministeriais;
c)
promover a expedição da correspondência confidencial ou reservada;
d)
manter fichário nominal dos
principais órgãos e autoridades da
administração pública, com os respectivos endereços
Art. 31. A Seção de Arquivo Geral

valor administrativo, histórico ou consultivo.
Art. 32. A Seção de Informações
compete;
a)
atender ao público e aos órgãos
do Ministério quanto aos pedidos verbais ou escritos de informações sôbre
andamento de papeis e processos.
b) manter fichários adequados ao
pronto atendimento dos pedidos de
informações;
c) anotar o trãnsíto dos processos
entre os diversos '>rgãos ~:o Ministério.
adotando, para tal fim o código de
procedencia e des.ano em vigor; e
ti)
verar pelo psrteito funciona.mento do serviço te.etôníco geral do
Mínisterio. bem como atestar a execução dos serviços 1J-~E'stados pela emprêsa concessionária

SEÇÃO V
Da Seção de Organização

Art. 33. A Seção de Organização
(S. O.) permanecerá regulada pelo
Regimento Padrão das Seções de Organização dos Mmistérios Civis. aprovado pelo Decreto n. lJ 36.757, de 7 de
J~,lleiro de 1955.
Art. 34. A Seção de Organização
compreende:
I - Turma de Organização (T. O.) .
II - Turma de Métodos (T. M.) .
SEÇãO VI

(S. A.G.) compete

manter sob sua guarda, velando
pela respectiva conservação, os processos, livros, impressos e quaisquer
outros documentos já existentes ou
que lhe forem enviados pelos órgãos
do Ministério localizados no edífícíosede;
b)
atender às requisições oficiais
que lhe forem dirigidas, concedendo
vista dos processos, mediante autorização do órgão competente; e
C)
lavrar certidões requeridas de
documentos sob sua guarda, inclusive
as relativas a tempo de serviço.
Parágrafo único. Haver" na Seção
de Arquivo Geral uma comissão permanente, composta de representantes
dos órgãos do Ministério e presidida
pelo Chefe do Serviço de oomunícacões, e. em seus impedimentos, pelo
Chefe da S.A.G., com a finalidade de
examinar a documentação existente e
determinar a rnutítízação de papéis,
liV1'OS e processos considerados sem
..L)

Do Serviço de Transportes

Art. 35. O Serviço de Transportes
(8. T. ). diretamente subordinado ao
Diretor-Geral do D. A., tem por finalidade superintender o movimento
de veículos oficiais do Ministério,
atendendo às necessidades dos seus
diversos órgãos, bem como à execução
dos serviços de Garage.
Art. 36. O Serviço de Transportes
compreende:
I - Garage (G).
II - Secão de Oficina (8. O. ) ;
III Turma de Administração
(T. A.).

Art. 37. A Garage (G .) compete:
efetuar o registro, em livro
próprio, de todos os veículos que
façam pernoite ou estacionam na garage do Edifício;
b) manter um contrôle estatístico
das entradas e saídas dos veículos na.
garage;
c) registrar as partes de ocorrências diárias dos motonetas:
a)
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d) encsmínhar à Seção de Oficina
as partes dos motortstas que digam
respeito aos serviços de sua competência; e
e) providenciar sôbre o registro dos
motoristas na Dlre1;::H",:a. do ServIço do
Trãnsito.
Art. 38. A Seção de Oficina (S.OU
eompete:
a) executar o secviço de limpeza. da
garage;
t» proceder à -avaaem díàrta dos
veiculas do Ministério
C)
providenciar 3S . nece.rsárlas lutl'ificações periódicas e mudanças de
ãgua de acôrdo .~om as ínstruções
constantes dos catálogos fornecidos
pelos respectivos fabrlcantes;
d) manter um registro de entrada
e saída de todo .J material sob sua
-guarda, apresentando, díàrtamente ao
Chefe do S. T., Q balanço do material consumido, com os saldos dispuníveis: e
e) atender aos serviços de rnecânica de urgência e l:geiros reparos,
mantendo, para r: ai rim, escala de
plantão de mecânicos.
Art. 39. A Turma de Adminís1,ri:~So (T. A.) compete:
(I, \ controt..r o movlmento de uapéís
em trânsito no õr>5áu mantendo estreí ta articulação com o S. O , no que
di~~eY
respeito aos tl'alià.lhos do
mesmo:
b) organtzaa e manter um registro
da escala de férias dos servidores do
Serviço, preparando o expediente a.
ser enviado à D. P,,;
c) controlar o ponto dos servidores,
cornuntcando à D. P. as faltas por
motivo de doença, ;ut'3, gala. júrí,
etc. ;
(1)
controlar e efe<;uar a dístrtbuíção de material ientro do órgao;
e) manter um" registro das atívl(Jactes do órgão a fim de (arílit-ar a
elaboração do relatório annai.
1) preparar o expedíenta q.UE' lhe
rõr distribuído pelo Chefe co Serviço.

SEÇÃO VII
Da Administracão do Palâcio do
Tràbalho

Art. 40. A Administração do Palácio do Trabalho (A. P ,T .) tem por
rmalídade executar e dirigir os serviços relativos a asseto, conservação,
reparacão e vigilância do edífícíosede do Ministério, e seus pertences,
bem como relativos à Portaria e elevadores.

Art, 41. A Admínístracêo do Palácio do Trabalho compreende os seguintes órgãos:
I - Turma de Vigilância ('r, V.) ;
Ir - Turma de Conservação (T.C.);
lU - Turma de Carpintaria (T.C.);
IV - Turma de Elevadores (T.l1.);
V
Turma de Admíntstraçâo
(T. A,);

VI - Turma de Mecânica (T. M.) ;
VII - Portaria (P.). '

Art. 42. A Turma de Vigilância
V.), compete:
a) exercer a vigilância
externa e
interna do Palâcio do Trabalho, nas
horas de expediente e fora déu:;
b) orientar o público sôbre a locaMinlstério:
lização das repartições
c) manter a ordem e a :ür,\Ciplina
nos corredores e saguões do Palácio,
cooperando com as repartições, quando fôr solicitada;
d) exercer ativa vígílãncía sobre 303
partes e veículos que ingressarem no
Palácio e dêle saírem;
e) guardar e distribuir as chaves
das salas;
f) manter um serviço de guarda ele
volumes;
d) manter constante vig.u~,ncia sobre a rêde de instalações elétricas,
quer durante o dia, quer .íurante a
noite, evitando o desperdício de energia, gasto desnecessário de tampadas,
de ventiladores, etc., cont,colando o
funcionamento das bombas d'água; e
h) tornar as devidas e imediatas
providências nos casos de acidentes
nas rêdes internas de luz, fôrça, gás
e água, ou em caso de in'~<")ndio em
Qualquer ponto do edifício.
Parágrafo único. Além, do chefe,
a Turma de Vigilância terá dois (2)
Inspetores, plan tonístas.
Art. 43. À TUl'ma de Conservação
(T.· C.), que compreende, também,
Os serviços especializados de Pedreiro,
Pintor, Vidraceiro, Mecânico e Serra..lheiro, compete:
a) atender à limpeza interna e externa do edifício, inclusive de passeio
que
circunda;
b) zelar, pelo bom estado de COl1~
servação e boa aparência das parêdes,
revestimentos de mármore,' assoalhos,
escadarias, elevadores, portões e portas, inclusive as dos elevadores;
c) prover "à rigorosa nígíene nas
instalações sanitárias;
à) providenciar a coleta de lixo em
tôdas as dependências e a permanênte renovação da areia dos depósitos
(T,

do
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de lixo dos saguões e halls dos andares;
e) acudir à limpeza da vídraçarra,
bem como das janelas e basculhantes;
f) cuidar dos revestimentos meta-

uccs:

g) executar os trabalhos de conservação do madeiramento do edifícío,
com a cooperação da T. Cp.;
h) atender à confecção de chaves.
m antendo. para tal fim, uma pequena
oficina de serralheria:
i) manter em perfeito
funcionamento as instalacões elétrtcas, hidráulicas e de gás. ínelusíve os bebedouros, nelas exercendo nermanente
vistoria:
'
1) providenciar. sempre que necessã-ío, a substituição de lâmpadas do
edifício:
l) manter uma pequena oficina elétríca, mecânica e para reoaracões ligeiras de mãquínas, ventíladores. etc;
m) fornecer ao Administrador os
elementos fundamentais p:t"g a estatística e .o custeio dos' trabalhos de
renarttcão que lhe estão afetos
Parál:!:rafo único Quando os serviços de conse-vacão e :iJnD~za forem
executados por contrato com tercetros, C}l.hp.rá à T. C. colaborar complementando, nesses trabalhos.
Art 44. A Turma de Carpintaria
<T. Cp. ) compete'
a) executar os trabalhos da reparação e conservacão do madeiramento do prédio. bem como ·.:},tender aos
servícos pertinentes a lustradores;
b) promover a recuneracão do mobiliário padronizado para uso dos órgãos em funcionamento no prédio,
c) cooperar com as demais Turmas, nos servíçoc de SUq especíalídade:
d) solicitar a coone-aêão da T. C,
para o acabamento de seus servíços
'
nl? parte de serralherias:
e) confeccionar oeeas que atendam
à melhoria do mater-ial não padronízado, desde que utilizáve1.~ e necessárias: e·
f) fornecer ao
Admínlstrador os
elementos necessários à' el'ltatísticn. e
ao custeio dos trabalhos de reparação e confeceão Que lhe estão afetos.
Art. 45. À Turma de Elevadores
(T.E.) compete:
a) executar os servicos de elevadores do eonrormídade com as instruções em vízor:
b) atender, ertcíentemente, pronta
e permanentemente, á reparação e

vistoria de todos os elevadores do
prédio, mantendo plantão de mecânico especializado.
c) providenciar a distribuição dos
cabineiros, observando o sistema rotativo e organizando os respectivos
plantões,
Art. 46. A' Turma de Mecânica,
que compreende, também. os servicos
especializados de bombeiro eletricista
e de conservação de mácumas de escrever, compete:
a) manter uma pequena oficina elê4
t.:rlca, mecânica e para l'~paracõe5 ligeiras de máquinas, ventt ladores, etc.;
b) proceder à recuperação, quando
possível, das máquinas de escrever
usadas: e
c) fornecer ao Administrador os elementos fundamentais para a estatística e o custeio dos traba lhos de reparação que lhe estão af~to::;.
Art. 47. A Portaria e-mnete:
a) prestar informações ao público
sôbre a localização e tnnelonamento
dos órgãos do M. T. I C. bem como
sôbre o local em que trabalham seus
servidores;
b) fiscalizar o trabalhe de encerramento nas dependências do MTIC..
C) exercer vigilância permanente 'nos
lugares de entrada e saída, especialmente aos setores de maior contato
com o público; e
d) executar outros serviços correlatos com suas, atividades, que lhe forem atribuídos por ato do DiretorGeral.
Parágrafo único. Haverá q u a t r o
ajudantes na Portaria, que desempenharão as atribuições que lhe forem
cometidas pelo chefe respectivo, em.
escalas semanais.
.
Art. -48. A Turma de Administração (T. A . ) compete:
a) controlar o movimento de papéis
em trânsito no órgão, mantendo estreita artâoutacão com oS. Cm. no
que disser respeito aos trabalhos do
mesmo;
b) organtzar e man ter um regístro
da escala de férias dos servidores da
A .P .T. , preparando o expediente a
ser enviado à D. P.;
C) controlar o ponto dos servidores.
comunicando à D. P. as faltas por
motivo de doença, luto, gala, júri,
etc. ;
d) controlar e efetuar a distribuição
de material dentro do órgão;
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e) manter um registro das atívídades do órgão, a fim de facilitar a
elaboração do relatório anual;
f) preparar o expediente que lhe
.fôr distribuído pelo Administrador.
CAPÍTULO IV

Das Airiõuiçôes do Pessotü
Art. 49. Ao Diretor-Geral incumbe:
a) orientar, dirigir, coordenar e controlar a execução dos trabalhos afetos ao Departamento; movimentar
todo o pessoal ' do Ministério, respeítada a lotação aprovada,
b) despachar com o Ministro de
Estado. propondo as providências que
julgar convenientes aos ínterêsses do
serviço;
c) opinar em todos os papéis que
tenham ce ser despachados pelo Ministro de Estado e que se relacionem
com a administração geral do Ministério;
d) manter estreita colaboração entre o Departamento e as demais repartíções do Ministério;
e) distribuir os servidores do D, A.,
de acôrdo com a conveniência do seI'·
viço;
f) designar e dispensar os Chefes
do Serviço de Comunicações, da Seção de Organização e do Serviço de
Transportes, o Administrador do Palácio' do Trabalho, o seu Secretário e
os seus Assessores, e os respectivos
substítutos eventuais;
g) submeter ao Ministro de E'Stado
as propostos de designação do seu
substituto eventual e bem assim dos
Diretores de Divisão, por êstes índí-

cados:
71-) conceder férias aos Diretores e

oheres dos órgãos componentes 90
D. A. , ao seu secretário, e os SeUS

assessores.
i) impor penas disciplinares, mclusíve a de suspensão até trinta <3(})
dias e representar ao Ministro de' Es"
tado, quando a penalidade exceder da
sua alçada;
j) superintender, de acôrdo com a
orientação do Ministro Ii,e Estad l, as
atividades particulares da adrnínístração geral do Ministerio;
1) autorizar a baixa, a permuta, a
venda e a cessão de material, .10S casos fora da alçada Jo Diretor da. DIvisão do .Lv.raterial do D A..;
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m) aprovar medidas sõbre o recolhimento de material em desuso, inservíveí ou excessivo LlCS órgãos subordinados ao Mínístérro;
n» aprovar mmutas de têrmos de
contratos ou ajustes celebrados pelos
órgãos subordinados ao Minlstêrto,
para execução de obras -e serviços e
para aquisição _de material. e promo~
ver a prorrogação ou :t rescisão dos
mesmos, quando se Impuser qualquer
dessas medidas;
c) autorizar ou detevmínar a -xecuçào de serviços tora da sede e requisitar passagens para os servidores
do D A.
p) decidir sôbre pedidos de vista
de p:LOC'-6SS0 e fornecimento de certidões, respeitadas as condições de sigílo flue interessam à defesa nacional,
exceto ~,S de, tempo de serviço,
q) decidir sôbre pedidos de abertura e aprovação de concorrêncías:
r) requisitar Iicenças
e emplacanien to dos carros oficiais do Ministério;
s) encamínnar,
mensalmente,
à
Divisão do pessoal, os dados necessár.os ao pagamenta do pessoal que 6e1've em seu Gabinete;
t) elogiar os servidores qUE:' 111e são
subordinados e determinar a ínstauração de processos admínístratívos;
U) expedir bolenu- de merecimento
e conceder férías ' aos servidores que
lhe são diretamente subordinados:
V) baixar
po»tartas, ínstruções, e
normas de serviços que forem de ~u~
competência. e reunir períódícamente
as autorídades que lhe forem subordínadas, a fim de assentar providências
ou discutir assuntos de ínterêsse do
eervíco:
x) delegar competência aos dirigentes dos órgãos do D. A. para praticarem atos de sua alçada;
z) apresentar, anualmente, ao lVIl:nístro de Estadc. o relatório das ~ti~
vídaaes do D, A.
Parágrafo único. As atribuições
constantes das alíneas m, n, o, p, q e
v, serão exercidas sem prejuízo da
competência do Ministro de Estado,
que deliberará sôbre os mesmos assuntos, sempre que julgar conveniente.
Art. 50. Aos Diretores das Divisões, incumbe;
,
a) dirigir a execução e fiscalizaçâo
dos trabalhos a cargo da respectiva
Divisão;
b) opinar em quaisquer papéis que
tenham de ser submetidos a despacho
do Díretor-Geral do D. A.;
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c)
propor ao Diretor-<?eral. do
D. J:. '. as medidas que considerar necsssarias ao aperfeiçoamento ou à
execução mais fácil ou pronta dos
serviços;
d)
baixar instruções para oríentação dos trabalhos da Divisão;
eJ apresentar ao Diretor-Geral do
D. A" anualmente, o relatório dos
trabalhos da Divisão.
1) assinar as certidões que forem
requeridas e· que digam respeito a assuntos da Divisão;
(J) aprova-r a escala de férias relatívas ao pessoal da Divisão;
h) aplicar aos seus subordinados
penas disciplinares, inclusive a de
suspensão até quinze (15) dias e encaminhar representação ao DiretorGeral do D. A., quando a penalidade a aplicar não couber na sua al-

çada;
i) designar. os seus Assistentes, o
seu Secretário e os Chefes das Seções e Turmas, bem como os respeetívos substitutos;
j) movimentar o pessoal da Divisão, pelas. Seções ou Turmas;
l) corresponder-se diretamente, sôbre assuntos de sua comnetêncía. com
os dIversos órgãos do Minitério;
m) decidir nos casos de suas atribuições específicas conferidos em leis
ou regulamentos.
n) despachar diretamente
com o
Diretor-Geral;
o) encaminhar.
mensalmente, ao
órgão competente, os dados necessários ao pagamento do pessoal de sua
lotação:
p) autorizar despesas e requisitar
pagamentos e adiantamentos à conta
dos créditos orcamentários e adlcíonats movimentados pela Divisão:
Q) enca mínhar à Diretoria da Despesa Pública as comprovações dos
adiantamentos concedidos à conta
dos créditos a que se refere a alínea
anterior;
r) interpor pedidos de
reconsideração ao Tribunal de Contas, e
s)
antecipar ou prorrogar o expediente dos servidores que lhe forem
subordinados,
§ 1Q Ao Diretor da D, P. incumbe,
aínda:
a)
expedir o Cartão da Identidade Funcional dos Servidores do
Mlnisté't'io;
b) requisitar passagens e transportes de pessoal e bagagem, de
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qualquer natureza do pessoal do Ministério;
c) apostilar decretos e portarias;
d) decidir sõbre a retificação de
nome;
e)
decidir sôbre todos os assuntos
que envolvam direitos e vantagens do
pessoal na forma da legislação em
vigor ;
j) delíberar sõbre os
pedidos de
prorrogação de-.pr3;zo para pos?e. e

exercício

dos

servidores

do

Mims-

teria;
§ 29 Ao Diretor da Divisão do Materra; incumbe ainda ~
a) decidir sôbre rodas as compras

de material a ser adquirido por intermédío da Divisão;
b) autorizar a requisição de matertal solicitado pelas repartições do
Ministério;
c) encaminhar ao
órgão competente, nas épocas detel-minadas,. a
estatística do consumo de material
adquirido, para as repartições do Ministério, como elemento subsidiário à
elaboração da proposta atçamentaria;
d) enviar ao D, F. C., nas épocas
próprias, a estimativa do material de
uso corrente nas repartições, a fim
de que se processem as concorrências
ou coletas de preços para fornecimento nos primeiro e segundo semestre,
e) autorizar a troca,
cessão ou
venda do material considerado em desuso, bem como aprovar os têrmos
de baixa. de responsabilidade relativos a material;
j) baixar normas de trabalho para
os almoxarifados e demais órgãos do
material do Ministério, respeitada a
competência de cada um;
§ 3~ Ao Diretor da D, O. incumbe.
ainda;
a) solicitar o ~ registro, a
distribuição e a redistribuição de créditos
orçamentários e adicionais, ressalvada a competência das demais Divisões do D. A.
b) remeter ao Tribunal de oontas
cópias dê decretos relativos a créditos
orçamentários OU adíc.onaís, bem como
a documentação referente a concorrências e contratos, ressalvada a competência das demais Divisões do D. A. ;
c) submeter ao Tribunal de Contas
a relação das dívidas do exercício encerrado, contraídas sem crédito ou
além dos créditos votados;
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d) submeter ao Tribunal de Contas
as comprovações de adiantamentos
apresentadas à D. O.; e
e)
interpor perante o Tribunal
de Contas recurso e pedidos de reccnsideração.
Art. 51. Ao Chefe do Serviço de Comunicações incumbe:
a) exercer as atribuições deferidas
aos Diretores de Divisão, no que eouber: e
b) presidir a Comissão a que se refere o art. 30. parágrafo único e convocar as suas reuniões.
Art,. 52. Ao Chefe do Serviço de
Transportes incumbe:
a) exercer as atribuições deferidas
MS Diretores de Divisão, no que eoubel';
b) índícar os Chefes de Seções bem
como os substitutos eventuais. '
Art, 53. Ao Administrador do Palácio do Trabalho incumbe:
a) exercer as atribuições deferidas
MS Diretores de Divisão, no que couber;
b) manter fiscalizacão permanente
nos serviços de bar e~ restaurante do
Ministério;
c) manter um pequeno depósito de
material indispensável aos trabalhes
da A.P.T.;
d)
fazer requisições de materíai,
controlando o seu consumo pelas Turmas da.A.P.T.
. Art. 54. AQs Chefes de Seçáo incumbe:
a) orientar as atividades das Seções a seu cargo, ínformando a rc.spectíva autoridade dirigente sôbre os
trabalhos e as providências necessárías
à boa marcha dos mesmos;
b) distribuir aos servidores que lhe
forem subordinados as trabalhos que
lhes incumbe executar;
.
c) apresentar à autoridade Imedíatamente superior o relatório anual
das atividades da Seção;
d) requisitar diretamente aos demais órgãos do serviço todos os elementos necessários à perfeita instrução dos processos;
e) impor pena. disciplinar de repreensâo e representar a autoridade competente, quando a penalidade ,('·ão fôr
da sua alçada; e
j) organizar a escala de Iértas do
pessoal da Seção, submetendo-a à
aprovação superior.

'19
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Art. 55. Aos Secretários incumbe

l'~lat!~amente à autoridade a que ÇS~
tão diretamente subordinados;
a) representá-la, por sua deterrnínação, em qualquer ato, sempre que
se torne necessário;
b) atender às pessoas que a, procurarem, dando-lhe conhecimento do
assunto a tratar; e
c) redigir a sua correspondêccía.
Art. 55. Aos Assessôres e A-ssistentes incumbe:
a) dar pareceres nos processos que
rorem submetidos à sua apreciação; e
b) dar assistência permanente aLJ
respectivo Diretor, nos assuntos de 3Ua.
ccmpetência.
CAPÍTULO V

Das disposições gerais
CAPÍTULO I

Da lotação

Art. 57. Os serviços a cargo do D.A.

serão executados por servidores pertencentes à sua lotação, pelos lega...:mente requisitados e outros admítí-tcs
na forma da legislação em vigor.
CAPÍTULO II

Do horário

Art. 58. O horário de trabalho dos
órgãos do D. A _ será fixado pelo Diretor-Geral' mediante proposta das r~
partições interessadas, observado o
número de horas semanais ou meusais, estabelecido para o serviço publico civil.
Parágrafo único. Não ficam sujeitos
a ponto os Diretores de Divisão, o
Chefe de Serviço de Comunicações, o
Chefe do Serviço de Transportes, o
Chefe do Serviçú de Assistência Médico-Social, o Administrador do Palácio do Trabalho, o Chefe da Seção de
Organização, os Secretários, os Assessôres e os Assistentes.
Art. 59. Os casos omissos que envolvam matéria regimental serão resolvidos pelo Ministro de Estado.
Art. 60. O exercícío da função de
Chefe do Serviço de Assistência Medico-Social é privativo do "~l'vidor que
exerç-a o cargo ou função de Médico
Rio de Janeiro, 15 de outubro ce
1959. - Fernando Nóbrega.
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DECRErO NQ, 47.036 - DE 15 DE
OUTUBRO DE 1959
Altera o Regulamento da Ordem d!J
Mérito Médico, aprovado pelo Decreto n~ 29.198, de 24. de janeiro de
1951.

o Presidente da República usando
-da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista a Lei n- 1. 074, de 24
de março de 1950. decreta:
Art. 19 O art. 59 do' Regulam-ento
aprovado pelo Decreto nl)' 29.198, de
.24 de janeiro de 1951, alterado pelo
-art , 1'> do Decreto n- 37.651, d-e 2G
de julho da 1955, e pelo art. 19 do
Decreto n 9 41.547, de 21 de maio de
1957, passa a ter a seguinte redação:
Art. 5'>- A Ordem constará
de 15 Grã-Cruzes; 25 Grandes
Oficiais; 30 comenaaaoree: 40
Oiicuüs, e núme1"O ilimitado de
Cavaleiros. Os Membros estrangeiros serão supranumerârios";
(C

Art. 29 mste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de J.anei1'o. em 15 de outubro
«íe 1959; 1389 da Independência e 719
da República.

Enca.rregado do Setor de Planejamento, Orientação e Oontrôle

11 -

.I!:ncarregado do Setor de Difusão Cultural (S. T. 2)
Chefe da Seção Administrativa

1-

Secretário do Db:etor

1 l' -

Símbolo FG-5
Encan-egado da Biblioteca (B)
Encarregado do Museu (M)

1 -

Símbolo FG-6
Encarregado do Almoxarifado

1 -

Símbolo FG-7
Chefe de. Portaria

(S.T.1)

(S.A. )

Art. 2q A despesa com a execução
dêste decreto correrá à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 39 f:ste decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação.
Art. 41;\ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rj.o de Janeiro. em 1'6 de outubro

d'e 1959, 138'> da Independência e 71
de. República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Pinotti.

Clovis

DECRETO NQ 47.037 OUTUBRO DE 1959

DE 1{~ ~E

Inclui funções gratificadas no
Quadro Permanente do Ministério
da Educação e Cultura. e dá outras providências.
O Presidente da República usando
-da atribuição que lhe confere o artigo
,87, item I. da Constituição. decreta:
Art. 19 Ficam íncíuídes no Quadro
Permanente do Mi-nistério da Edu-

cação e Cultura as funções abaixo
discriminadas, com os respectivos
símbolos, que integrarão ta lotação
do Serviço Nacíonal de T.ea"tro:
Símbolo FG-2

1 - -Coordenador do Conservatório
de Teatro (C. Te. )

1 -

Símbolo FG-4
1-

Símbolo FG-3
Chefe da seção TéclÚOO (8. T . )

Q

Salgado,

DECRETO N9 47.03'8 OUTUBRO DE 1959

-DE 16 DE

Aprova o Regulamento da Ensino
Industrial.

o Presidente da República, usando
das atribuições que l.Pe contere o artigo SI7. n Q I, da Constituição. e nos
têrmos do art. 26 da Lei nQ 3.552, de
16 de fevereiro de 1959. decreta:
.Am. 19 Fica aprovado o anexo
Regulamento do Ensino Industrial,
assinado pelo Ministro de Estado da
EdJICação e Cultura.
Art. 29 Í!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 16 de outubro de
1959, 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHElt

Clovis Salgado.
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REGULAMENTO

no

ENSINO IN-

DUSTRIAL; A QUE SE REFERE
DECRETO NQ 47.038. DE 16 DE
OUTUBRO DE 1959

o

TíTULO I
Da Organizaçáo do Ensino Industrial
CAPÍTULO I

Das Finalidades do Ensino Industrial

Art. 19 O Ensino Industrial. ramo
da educação de grau médio. tem as
seguintes finalidades:
a) proporcionar
base de cultura
.geral e iniciação técnica que permitam aos educandos integrar-se na comunidade e participar do trabalho
produtivo ou prosseguir seus estudos;
b) preparar o educando para o
exercício de atividade especializada.
de nível médio,
CAPíTULO

rr

Dos Cursos

Art. 29 O Ensino Industrial será
ministrado em cursos ordinários e extraordinários"
Parágrafo único. Os cursos ordínários serão divididos em dois cíclos.
Art. 39 O primeiro ciclo dos cursos
ordinários abrangerá o ensino:
a) de aprendizagem índustríal, compreendendo diferentes cursos;
b) industrial básico, mínístrado em
um s6 curso com as características
.de curso' secundário do primeiro ciclo e com orientação técnica.
Art. 49 O segundo ciclo dos cursos
ordínártos será o ensino industrial
técnico e compreenderá diferentes
cursos.
Art. 59 Os cursos extraordinários
serão de quatro modalidades:
a) de qualificação
b) de aperfeiçoamento
c) de especialização
d) de divulgação
Art. 61? As escolas de ensino industrial poderão manter, exclusiva ou
conjuntamente, o curso básico e os
cursos de aprendizagem, técnicos e
extraordinários.
Art. 79 Em todos os cursos de en
sino industrial, os alunos deverão ser
orientados a respeito dos princípios e
métodos de organização científica do
trabalho aplicáveis às atividades );)1'0dutívas.
d

§ 19 Nos cursos de aprendizagem
e no curso básico êsses ensinamentos
serão transmitidos de forma elementar e asststemátíca, tendo por objetivo criar no educando atitude favorável à aceitação dos princípios racionais do trabalho .
§ 29 Nos cursos técnicos. os conhecimentos de organização científica do
trabalho farão parte do currículo, devendo ser desenvolvidos metodicamente e acompanhados de aplicações práticas.
Art. 89 Os estabelecimentos de en ..
sino índustral incluirão educação religiosa, de acôrdo com a confissão do
aluno. e educação doméstica entre as
práticas educativas do _curso básico e
dos cursos de aprendlzag'em.
§ 19 Não ha vel'á freqüência obrigatória em educação religiosa.
§ 29 A educação doméstica d~stina.-
se exclusivamente. a estudantes ao
sexo feminino e visa ao ensino dos
misteres de administração do lar.
Art. 99 Os estabelecimentos de ensino industrial deverão manter servíco de orientação educacional e

J;Jr·ofissional.
CAPÍTULO Ir!

Dos Cursos de Aprendizagem
1 nâustruü

Art. 10. Os cursos de aprendizagem
industrial destinam-se a dar a jovens
de 14 anos, pelo menos, com conhecimentos elementares, um ofício qualificado.
Parágrafo único. OS cursos dessa
natureza mantidos pelo Serviço Nacícnal de Aprendizagem Industrial
(SENAD serão regulados por legislação própria, ressalvados os dispositivos específicos dêste Regulamento e
da Lei n 9 3.552, de 16 de fevereiro de
1959.
AJ·t. 11. A duração dos cursos de
aprendizagem industrial dependerá da
natureza do ofício ministrado, não podendo ser inferior a 2{) meses efetívca
Parágrafo único. A aprendizagem
de ofício terá caráter metódico e monotécníco,
Art. 12. O currículo dos cursos de
aprendizagem industrial compreendera matérias de cultura técnica, matérias de cultura geral e práticas educativas.
Art. 13. A prática de oficina, tnc1uída no grupo das matérias de cultura técnica, será realizada através de
série metódica de exercícios, formada
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de peças ou trabalhos úteis e de sentido industrial, sempre que possível
Art. 14, As matérias de cultura geral serão ministradas com objetividade e incluirão conhecimentos relacionados com prática de oficina e com.
as necessidades decorrentes da. vida
social.
CAPÍTuLO IV

Do Curso Industrial Básico

Art, 15. O curso industrial básico,
de quatro séries, tem os seguintes
objetivos, em relação aos educandos:
a)
ampliar fundamentos de cultura;
b) explorar aptidões e desenvolver
capacidades;
c) orientar, com a colaboração da
família, na escolha de oportunidades
de trabalho ou de estudos ulterio-

res;

d)
proporcionar conhecimento e
iniciação em atividades produtivas,
revelando, objetivamente, o papel da
ciência e da tecnologia no mundo
contemporâneo.
Art. 16 O currículo das diferentes
séries do 'curso industrial básico compreenderá matérias de cultura geral,
práticas de orícínas e práticas educativas.
Art. 17 A prática de oficinas será
orientada de modo a permitir a zntcíação em vários grupos de ativídades
índustríats típicas, sem a preocupação de formar o artífice.
Parágrafo único A prática de oficinas terá caráter predominantemente metódico, abrangendo trabalhos de
real utilidade, executados segundo
técnícas racionais,

permitam ao. diplomado integrar-se
na comunidade, participando do trabalho produtivo, ou prosseguir os seue
estudos.
Art. 19 Os cursos industriais técnicos deverão proporcionar, sempreque POSSíV01, aos alunos, no primeiro
semestre da última série do curso.
estágio na indústria ou .atívídade ligada à sua formação especíalíza-ía .
Art, 20 O currículo, nas diferentes.
séries dos cursos industriais técnicos,
comoreenderá matérias de cultura
técnica e matérias de cultura geral.
Parágrafo único As matérias decultura técnica incluem a prática em.
oficina, obras, laboratórios ou trabalhos de campo.
Art. 21 OS CUl'SOS industriais técnicos poderão ser diurnos ou noturnos.
Art. 22 Os cursos industriais ~,éc
nicos noturnos terão a duração Ir11-níma de 5 anos.
Parágrafo único As matérias ou
práticas que exijam aulas diurnas.
deverão ser indicadas nos horúrios,
dos cursos noturnos.
Art. 23 ti: facultado ao aluno rreqüentar o curso técnico noturno parceladamente, indicando as matériaa
que deseja cursar em cada ano letivo.
§ 1. ~ O número de matérias indicadas deverá sempre ser inferior ao
existente em cada série do curso noturno.
§ 2.9 A escola estabelecerá prioridade para õ atendimento das. matrrculas nas matérias isoladas, tendoem vista as dependências do ensino
de uma em relação às outras.
CAPÍTULO VI

Dos
C.\PíTULO V

Dos Cursos industriais Técnicos

Art. 18 Os cursos industriais técnícos, de quatro ou mais séries, t-êm
os seguintes obietívos:
a) formar técnicos para. o desempenho de funções de imediata assistência a engenheiros ou a admírnstradores ou para o exercício de atividade em que as aplicações tecnológicas exigem profissional dessa graduação;
b)
proporcionar base de cultura
geral e conhecimentos técnicos que

Cursos Industriais E::ctraorCliná-·

nârios

Art. 2-1 Os cursos industriais extraordinários, de duração e constítuíção apropriadas às regiões g'eo-eco~
nômícas a que pertençam, serão, de
acôrdo com os seus objetivos, de quatro modalidades:
a) de qualificação;
b) ele apel'feiçoamento;
C) de especialização;
d) de dívulgaçao.
§ 1. Q Os cursos de qualifícação têm
por finalidade proporcionar aos nãodiplomados ou habilitados uma qualificação profissional em curto pra-'
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zo e com um mínimo de exigência
de matérias de cultura geral, ensínadas com objetividade e versando
sôbre
conhecimentos
relacionados
com atividade de oficinas.
§ 2. (] Os cursos de aperfeiçoarnento
têm por finalidade ampliar conhecimentos e capacidades de trabalhadores que possuam certificado de eonclusão de curso de aprendizagem ou
de outros que demonstrem conhecimentos de cultura técnica e ger~l
oue os capacitem. a realizar o curso.
§ 3. I'} Os cursos de especialização
têm Dor fínalídade ensinar uma especialidade aos portadores de diplomas de técnico-industrial, quando a
especialização fôr em técnica constante de seu currículo, ou a outros
'candidatos que provem, previamente,
ter conhecimentos de cultura técnica e geral suficientes para a realização de cursos dessa natureza.
§ 4. <.> Os cursos de divulgação têm
por finalidade ministrar aos candidatos conhecimentos sôbre atualidades técnicas.
Art. 2.5 cabe às escolas elaborar o
plano àOI3 cursos extraordinários que
mantenham.
o

CAPÍTULO VII

Do Reçime Escola?'

Art. 2,5 Para matrícula na primei-

ra série ou em série única, aíém de
outras condições que forem fixadas
pelo regimento das escolas, deverá
o candidato:
I ...:.. Para Os cursos de Aprendizagem Industrial:
a)
ter, pelo m en-os, 14 anos de
idade completos na data do início
do curso;
b)
não ser portador de doença
contagiosa:
c) estar vacinado contra varíola:
d) possuir capacidade tísica para
os trabaíhos que deva reanzar ;
e) ser aprovado em exame de verificação de conhecimentos elementares, exigidos para cada curso especificamente, a critério da escola,
ou possuir certificado ou diploma que
demonstrem êsses conhecímen tos';
j) estar em dia com as obrigações
do servíco militar.
Ir - Para o Curso Industrial Bisíco:
a) ter, pelo menos, onze anos completos ou a completar durante o
ano letivo:
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b)
não ser portador de doença
contagiosa;
c)
estar vacinado contra varíola;
d)
ter aprovação no último ano
elo curso primário ou no exame de
verificação de conhecimentos equivalentes;
e) possuir capacidade física para
trabalhos escolares de, pelo menos,
uma das atividades de prática em
oficina ministradas na escola;
1) estar em dia com as obrigações
do serviço militar
lli Para 03 Cursos Industriais
Técnicos:
a)
não ser portador de doença
contagiosa;
b) estar vacinado contra varíola;
c) ter concluído o primeiro ciclo
de qualquer dós ramos de ensino de
grau médio,
d) possuir capacidade física para
os trabalhos escolares que deva realizar;
e) estar em dia com as obrigações
do serviço mílítar
IV - Para os ouraos Industriais
Extraordiná.:rios :
a)
não ser portador de doença
contagiosa;
b) estar vacinado contra varíola;
c) possuir conhecimentos básicos
suficientes, conforme se estabelece
no Capítulo VI dêste Título;
d) possuir capacidade física para
os trabalhos escolares que deva realizar.
Art. 27 A concessão de matrícula,
na primeira série ou em série única,
dependerá da satisfação das condições mínimas de admissão estipuladas neste Capitulo, e, nas demais séries, de ter sido o candidato habilitado na série anterior, ressalvado o
previsto no Capitulo VIII dêste TÍtulo.
Art. 28 E' permitida a transferência de alunos de um estabelecimento de ensino industrial para outro ou de uma para outra modalidade de ensino de grau médío, respeitado o estabelecido na Lei 1.821.
de 12 de março de 1953, ficando a
adaptação a critério do estabelecimento para onde se transferir o aluno, quando os currículos não forem
coincidentes.
Art. 29 Nos estabelecimentos de
ensino industrial devem ser adotadas as seguintes normas, relativamente ao regime escolar;
a)
período escolar, com duração
mínima de 180 dias efetivamente
computados;
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b) obrigatoriedade, por parte de
cada estabelecimento, de fazer ministrar, pelo menos, 80% do total
de aulas e exercícios que o calendário escolar atribuir a cada matéria,
sob pena de prorrogar-se o ano letívo, quanto à parte carente;
c) obrigatoriedade de freqüência,
só podendo prestar prova final de
primeira época, em cada matéria,
o aluno que houver comparecido,
pelo menos, a 75% das respectivas
aulas dadas;
d)
obrigatoriedade de atividades
complementares, que visem à educacão física, ·moral, cívica e artístíca
e bem como à orientação social;
e) graduação das notas de O ala.
Art. 30 No Curso Industrial Básico, o currículo escolar, além das
práticas de oficina ministradas em
tôdas as séries, constará de matérias
compulsórias e optativas, de tal forma que o número das compulsórias,
em cada série, não seja inferior a 3
e o das optativas, inferior a 2.
Parágrafo único. O currícr.lo do
curso será organizado de forma a
permitir que o portador do respectivo certificado de 'conclusão possa
prosseguir estudos no curso científico de ensino secundário, sem necessidade da prestação dos exames de
que trata a letra a do art. 2 g do
Decreto 34,330, de 21 de outubro de
1953.
Art. 31 No ourso Industrial Técníeo, além das práticas de oficina, o
currículo escolar constará de matéTias compulsórias e optativas, de tal
forma que o número das compulsórias, em cada série, não seja inferior a 3 e o das optativas, inferior a 2.
'
P3,rágrafo único. Para efeito dêste artigo, entendem-sé como práticas de oficina as matérias especializadas, diretamente relacionadas com
a formação profissional a que se
destina cada curso.
Art. 32 A distribuição das matérias e das práticas de oficina atenderá, no Curso Industrial Básico, ao
caráter geral dês te curso, e nos Cursos Industriais 'I'écnieos, à natureza especializada dos mesmos.
Art. 33 O tempo de ocupação do
aluno na escola será de 33 a 44 horas semanais, devendo a organização
dos horários contemplar adequadamente, às atividades escolares, inclusive as culturais e as que tenham por

objetivo a integração do aluno no
meio profissional e social.
Parágrafo único. Nos Cursos Industriais Téc nícos, noturnos. o horário semanal será reduzido e .a duração do curso ampliada quanto ao
número de séries, na forma do que
dispõe o art. 22 do Capitulo V dêste
Título.
CAPÍTULO VII!

Da

I-1 abilitaçdo

Art. 34 Somente será ccnsídcrade
aprovado em prática de oficina o
aluno que houver realizado, com
aproveitamento, todos os trabalhos
considerados obrigatórios, constantes
do programa.
Parágrafo único. Nenhum aluno
noderá recusar-se a realizar trabalhos suplementares, se o ano letivo
o permitir, desde que figurem 110
programa.
Art. 35. Será considerado habilitado para efefto de promoção ou conclusão de curso o aluno que obtiver:
1 - N'Üs Cursos de Aprendizagem
Industrial média global 5, pelo
menos, no g'rupc> das matérias de
cultura geral e no das matértas de
cultura técnica, nota final 4, pelo
menos, em cada uma das matérias
da série cursada.
2 - No Curso Industrial Básico
- média global 5, pelo menos, no
conjunto das matérias da série CUl'sada: nota final 4, pelo menos, em
cada uma dessas matérias.
3 - Nos Cur&OS Industriais Técnicos - média global 5, pelo menos,
no grupo das matérias de cultura
geral e no das matérias de cultura
técnica; nota final 4, pelo menos,
em cada uma das matérias da série
cursada.
4 - Nos Cursos Industriais Extraordinários - de acôrdo com o plano
organízado pela escola.
Parágrafo úníco , Considerar-se-á
aprovado independentemente de exame final em cada matéria o aluno
que obtiver média anual igualou superior a 7.
Art. 36. O aluno de cursos ordinários, inabilitado em 2~ época em
uma única matéria, mas que tenha
obtido média global de aprovação,
poderá
matricular-se
oondícionalmente na série imediata, com dependência da matéria em que foi Ina..
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bílítado, observando-se as seguintes
condições:
1 No Curso Industrial Básico
ou no Curso de Aprendizagem Industrial, se a reprovação não incidir em
prática de oficina;
2 - No Curso Industrial Técnico,
se a reprovação não incidir em matéria de cultura técnica, que exija
práticas de oficina, de laboratório,
de obras ou de campo.
Art. 37 É facultado ao aluno inabilitado, para efeito de conclusão de
Cursos de Aprendizagem Industrial, e
de oursos Técnicos, matricular-se, na
qualidade de ouvinte, para estudo das
matérias em que seja deficiente a sua
formação proríssíonal, desde que tenha alcançado as médias globais de
aprovação.
Parágrafo único Fica excetuada a
faculdade de matrícula, como ouvinte,
para estudo das matérias que exigem
prática de oficina, obras' ou campo,
para as quais se exigirá o cumprimento do regime escolar.
c..1PÍT'tJLO IX

Dos Certificados

Art. 38 Ao aluno que concluir um

curso de ensino índustríal.. a escola
expedirá o respectivo certificado. diploma ou atestado.
Art. 39 Os cursos de aprendizagem
Industrial conferirão certificados ou
'"cartas de ofício", com expressa menção do ofício e duração do curso.
§ 1Q O portador de certificado de
aprendízagem industrial que comprovadamente exercer na indústria o respectivo ofício, pelo menos, durante um
ano, poderá obter "carta de ofício",
desde que aprovado em exame prático realizado na escola.
§ 29 O exame deverá corresponder
6.0 oficio constante do certificado e
reaüzar-se-á em épocas determinadas
pela escola.
§ 3Q A "carta de ofício" dará ao
respectivo titular a condição de operário qualificado (~,rtífice).
Art; 40 Ao aluno que concluir o
curso industrial básico será conferida
"certificado de conclusão do 19 ciclo
de ensino industrial".
Art. 41 Ao aluno que concluir cursa
industrial técnico será conferido diploma de técnico industrial na. modalidade cursada.
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Art . 42 Ao aluno que concluir curso
extraordínárío será conferido atestado
com indicação da modalidade. duração em horas efetivamente lecíonadas
e assunto versado.
Art. 43 11:: permitida a revalidação
de diplomas de técnico industrial ou
de "cartas de ofício", conferidos por
estabelecimentos estrangeiros, obedecidas as instruções que forem baixadas
pela Diretoria do Ensino Industrial.
CAPÍTULO X

Da articulação no Ensino Iruiustriai

e âêste com outras modalidades
Art. 44 lt assegurada aos portadores
de certificado de conclusão do curso
de aprendizagem industrial a possibilidade de ingresso em uma das séries
do curso industrial básico, mediante a.
prestação de prova de conhecimentos.
§ 10 Competirá à escola realizar as
provas para julgar a capacidade do
aluno, a fim de classificá-lo em série
adequada.
§ 29 As provas serão sôbre matérias
de cultura geral e deverão ser realizadas no mês antecedente ao início do
ano letivo.
Art. ·45 Ê: assegurada aos portadores de certificado de conclusão do
curso de aprendizagem industrial a
possibilidade de ingresso em cursos
de aperfeiçoamento diretamente relacionados com o oficio constante do
certificado, independentemente da.
prestação de quaisquer provas.
Art. 46 É assegurada ao portador de
certificado de conclusão do 19 ciclo
do ensino industrial a possibilidade de
candidatar-se ao ingresso em curso
industrial- técnico, ou, respeitado o
disposto na Lei 1. 821, de 12 de março
de 1953; em qualquer outro curso do
29 ciclo de grau médio.
Art. 47 E assegurada aos portadores
de diploma de curso industrial técnico
a possibilidade de ingresso nos cursos
industriais de especialização em técnicas que hajam constado de seu
currículo, independentemente da prestação de quaisquer provas.
Art. 48 E assegurada aos portadores de diploma de técnico industrial
a possibilidade de ingressar em curso
superior, desde que o respectivo
currículo satisfaça à Lei 1.821, de 12
de março de 1953 e sejam atendidas
as condições de capacidade determinadas pela legislação competente.
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XI

Da Ciassificaçtio das Escolas

Art. 49 A Dlretoria do Ensino Industrial deverá manter serviço de
classificação das escolas de ensino industrial. adaptadas à Lei 3.552, de 16
de fevereiro de 1959.
Parágrafo único A classífícacâo
far-se-á mediante inspeções periódicas, per técnicos e proressôres com a
cooperação das escolas, para qualificá-las em categorias conforme o grau
em que os objetivos da educação e
preparação técnica se venham realizando.
Art. 50 A classificação será feita
em quatro categorias decrescentes,
baseada nos seguintes requisitos:
a) imóvel onde funcione o estabelecimento, tendo em vista a capacidade
de matricula e condições higiênicas,
especialmente localização, área, ílumínação, aeração e ruídos;
b) instalações. especialmente salas
de aula, salas-ambiente, oficinas, laboratórios, biblioteca, recreios e campos de esporte;
c) pessoal docente, considerado o
respectivo curriculuni oitae;

d) organização dos serviços didáticos, técnicos e administrativos;
e) programas de ensino teórico e
prático;
f) atividades extracurriculares;
g) serviços assístencíaís;
h)
eficiência escolar, verificada
através de:
1 - trabalhos realizados durante o
ano letivo, nas diferentes matérias;
2 trabalhos de oficina durante
c ano letivo;'
3 - provas de rendimento escolar,
realízados, norrnatívamente, pelo educandárío. e outras que o órgão classificador fizer aplicar:
4 - entrevistas com alunos e pro-

fessôres.

i) situação profissional e social dos
alunos que concluíram os cursos;
1) observância das diretrizes gerais
fixadas pela Diretoria do En.sino Industrial quanto a currículo, medidas
de rendimento escolar, sistemas de
exames e promoções,
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Art. 51. E facultado a qualquer estabelecimento de ensino industrial
adaptado requerer classificação, nos
têrrnos dêste Capitulo.
§ I? Só poderão ser registrados no
Ministério da Educação e Cultura os
certificados ou diplomas expedidos
por estabelecimento devidamente classificado.
§ 29 A classírícação do estabelecimento na 4ª' categoria importará no
impedimento da concessão de certificados e diplomas.
Art , 52. Quando a classífícacâo
na 4l1- categoria incidir em um estabelecimento de ensino industrial da
rêde federal do Ministério da Educação e Cultura, proceder-se-á na :forma do art. 20 da Lei n 9 3.552, de 16
de fevereiro de 1959.
TíTULO II
Das üccolas Federais do Ministé1'io da
Educação e Cultura
CAPÍTULO I

Da Rêde Federal

Art. 53. A rêde federal de estabelecimento de ensino industrial do
Ministél'io da Educação e Cultura é
atualmente constituída pelas seguintes unidades:
1.- Escola Técnica Nacional, na cidade do Rio de Janeiro;
2. Escola Técnica de Manaus;
3, Escola Industrial de Belém;
4. Escola Técnica de São Luis;
5. Escola Industrial de Teresina;
6. Escola Industrial de Fortaleza;
7. Escola Industrial de Natal;
8. Escola Industrial Coriolano de
Medeiros, na cidade de João
Pessoa;
9. Escola Técnica do Recife;
10. Escola rndustría) Deodoro da.
Fonseca, na cidade de Maéeió;
11, Escola Industrial de Aracaju;
12. EscoJa Técnica do satvedor:
13. Escola Técnica de Vitória;
14, Escola Técnica de campos;
15. Escola Técníca de Sâ.o Paulo,
na cidade de São Paulo;
16. Escola Técnica de Curitiba;
17, Escola Industrial de Florianó
M

pólis:

18. Escola Técnica de Pelotas;
19. Escola Técnica de Belo Hori
zonte;

M
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20, Escola Técnica de Goiânia;
21. Escola Industrial de Cuiabá;
22. Escola Téclüca de Química, na
cidade do Rio de Janeiro;
23. Escola Técnica de Mineração e
Metalurgia de Ouro Prêto ,
Art 54. As escolas da rêde federal
do Ministério da Educação e oultura
além dos objetivos definidos no artigo 19 , destinam-se, também, a oferecer a todos, sem distinção dé raça,
credo religioso, convicção política e
condição econômica ou social, iguais
oportunidades educativas, preparan-do-os para o pleno exercício de seus
direitos e deveres de cidadania, em
uma civilização democrática.
Art. 55. É assegurado às escolas
'da rêde federal o funcionamento em
seus atuais prédios, continuando êstes
fi. pertencer ao domínio
da União,
(Juando próprios federais.
Parágrafo único. Os demais bens
patrimoniais da escola, que constituem suas instalações, continuam sob
o' domínio da União, assim corno os
que vierem a ser adquiridos.
Art. 56. AE escolas de que trata
O presente Capítulo terão personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa. técnica e financeira. observados os limites estabelecidos pela legislação vigente,
Art. 57, As escolas da rêde do Mínístérío da Educação e Cultura expedirão aos alunos que concluírem seus
cursos os respectivos diplomas, certificados e carta de ofícío"-,
§ 1') Os -diplomas referidos estarão
sujeitos à inscrição no registro competente da escola que os' expedir, encaminhando-se à Diretoria do Ensino
rndustrtal .relação circunstanciada dês':'
se registro.
§ 29 Essa faculdade ces-sará, automàtícamente. se a escola fôr classírícada na quarta categoria.
li

CAPíTULO I I

Da Matrícula

Art. 58. O edital referente às
inscrições para preenchímanto das
vaga-s existentes nas escolas consignará o número de vagas, que deverá ser
amplamente divulgado, expedindo-se
com a::-::-[;"csdência mínima de 10 dias
do íníc,o das inscrições.
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Art. 59. O candidato à inscrição
para matrícula nos cursos do ensino
industrial deverá provar:
a) não ser portador de doença contagíosa;
b) estar vacinado contra varíola;
c) estar em dia com as obrigações
do serviço militar, nos têrrnos de.
legislação especifica;
d) estar alístado eíeítor, quando
maior de -18 anos.
Art. 60. Deverá o eandidato 62.E::~fazer, além das condições referidas
110 artigo anterior, às que se seguem:
I - Para os Cursos de Aprendizagem Industrial:
a)
ter, pelo menos. 14 anos de
idade, completos, na data do Início
do curso;
b) possuir capacidade física para
os trabalhos escolares que devem ser
realíze.dos;
c) ser G.provado em exames de verifícacão de conhecimentos elemenbares exigidos para cada curso, espeeífícamente, a critério da escola,
ou possuir c-ertificados ou diplomas
que demonstrem êsses conhecírnenUJs;

d) obter clacsífícação adequada em
concurso para provimento de vagas,
quan-do se fizer necessárío.
Ir - Para o ourso Indust.rlal Básico:
a) ter, pelo menos, 11 anos de idade completos ou a completar durante
o ano letivo;
b) aprovação no últL'110 ano do
curso orlmárío cu no exame de ve
rificação de conhecimentos, a que se
refere o art. 61;
c) PO!:6UÜ' ca paeidade tísíca para.
1'0 alisar, pelo menos, uma das a,tivldades de orática em oficinas ministrada pela: escola;
d) obter cíassíftcccão -adequada em
concurso para provimento de vagas,
quando se fízer necessário.
rII - Para os Cursos Indmstriais
Técni-cos:
a) ter concluído o primeiro ciclo
de qualquer dos l'a!".10S de ensino
de grau médio;
b) possuir cq,PGcidade física para
os trabalhos escolares que devem (Ser
realízados:
c) obter classificacâo adequada em
concurso para provimento de vagas,
quando se fizer necessário ,
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IV - Para os Cursos Industriais
Extraordinários serão respeitadas
VI, Título I, além das que forem
as normas contidas no Capítulo
estabelecidas pelas escolas, de
conformidade com a natureza
específíca do curso:
Art. 61. Para os candidatos ao
Curso básico, que não tive-em escolaridade regular, serão realizados
exames de verificação de conhecimentos.
§ l° Aos candidatos que provarem
nesses exames conhecímentos equívalentes à última serre do curso prímárío, a escola fornecerá atestado
que servirá como um dos elementos
exigidos para a admissão no curso
básico.
§ 21' ÊSS€õ exames serão eealízados
em época qus permita aos aprovados se inscreverem à matrícula ou
ao concurso para provímen to de va-

gas.

Art.. 62. Haverá concurso para
provimento de vagas sempre que o
número destas fór inferior ao de
eandidatos .
§ 10 Realizado o concurso, elabo..
a-ar-se-á lista de classirícação de
scôrdo com a soma dos pontos obtidos, sem referência à aprovação ou
reprovação de candidatos.
§ 2<;> Os candidatos serão admíttdoe
à matrícula rigorosamente pela ordem de classificação, em número que
pre-encha as vagas existentes.
§ 3IJ Cada escola determínará as
matérias do programa do concurso,
para provimento de vagas.
Art. 63. Admítír-se-á a matrícula.
em qualquer estabelecimento de ensino índustríal, de aluno qu-e se transfira de 1L'1l estabelecimento de ensino
de igual modalidade, nacional ou estrangeiro, aprovada a transferência
~elo Conselho de Prof-essôres.
Art. 64. A concessão de matrícula
na primeira séeíe ou série única. dependerá do a tendímento das condi...
ÇÕB6 de admíssão estipuladas neste
Capítulo, e, nas dernaís séries, de ter
sido o candidato habilitado na série
anterior, ressalvado o previsto no
Capítulo VIU do Título I.
Art'. 65. E' vedada a matricula de
e.luno repetente, por mais de uma
vez, na mesma série.
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Parágrafo único. Em casos exeepeíonaíe, quando se tratar de motivo
de fôrça. maíor, devidamente comprovado, admítír-se-ão duas repetêncías, desde que assim decida. o Conselho de Proressôres, para cada sítuação específica.
Art. 66. Os alunos dos cursos ordinários poderão ser de quatro categorias:
regulares, em todos os cursos:
dependentes, em todas os- cursos;
c) ouvintes, n06 cursos de aprendizagem e nos cursos técnicos;
d) de currículo parcelado, sõmente nos cursos técnicos noturnos.
§ 10 Aluno regular é aquêle cujas
atividades esco lB.l\G'S s-e concentram,
apenas, no currículo da série em Que
se matriculou. sendo obrigado a tôd~s as atividades escolares,
'§ 2" Aluno dependente é aquêle
admitido nos têrmos do art. 36, matriculado condicionalmente em uma
séríe, com dependência de matéria
da série anterior;
§ 3° Aluno ouvinte é aouêle adrnítido de acôrdo com o art. 37 € parágrafo único, matriculado sem obrigação de regime escolar, salvo quanto aos exames pardais e fine.ís.
§ 4° Aluno de currículo parcelado
é aquêle admitido, de acôrdo edro o
art. 23, em curso técnico tndustríal
noturno e submetido ao sistema de
habilitação paeoelada.
Art. 67. Os alunos dos cursos ordinários, metrículados como dependentes, somente poderão prestar exames finais nas matérias da série em
que estiverem matriculados eondicíonalmente, depois de aprovados na d-ependência. com a nota final mínima 4.
Art. 68. O candídato à matrícula,
em regime de internato, deverá ter
um responsável que lhe possa daeacolhimento. quando sua. permanência na escola fôr desaconselhada.
a)
b)

CAPITULO

rn

Dos Trabalhos Escolares

Art. 69. Os trabalhos escolares
compreenderão aulas práticas, exercícíos, exames e estágios.
~ V? Far-se-á a verificação do aproveítamento do aluno por meío de exer-
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e exames, aos quais serão atribuídas notas graduadas de O alO.
§ 2.9 As notas serão sempre em
número inteiro e as médias que apresentarem fra-ções iguais ou supertores
a 5 décimos serão elevadas para a
unidade imediata, desprezando-se as
trações menores,
Art. 70 O período semanal destinado aos trabalhos escolares, para
os cursos ordinários que funcionarem
ourante o dia, variará de 33 a 44 hoCICIOS

ras.
Art. 71 O Curso de Aprendizagem
Industrial poderá funcionar em regime diurno ou noturno, êste somente
para alunos de 18 ou mais anos de
idade, sendo a duração mínima de
20 meses, para o diurno e de 30 meses para o noturno.
Art. 72 O Curso ãndustrtal Básico
poderá funcionar em regime diurno
ou noturno, êste somente para alunos
de 18 ou mais anos de idade, devendo o curso diurno ter a duração de
4 anos e o noturno, a duração mínima de 5 anos.
Art. 73 Os Cursos Industriais Técquando funcionarem. à noite,
terão a duração de 5 anos, pelo menos, ficando reduzido o horário seniCOS,

manal,
Art. 74 Os curses Industriais

Ex~

traordínáríos poderão funcionar em
período diurno ou noturno.
Art. 75 O plano de distribuição das
atividades semanais constituirá matéria do horário organizado pela direção do estabelecimento, antes do
inicio do período letivo, atendidas, no
que fôr possível, as sugestões de caráter pedagógico-didático do Conselho de Protessôres.
Art. 7{) O ensino industrial atenderá às seguintes normas:
a)
período escolar com. duração
mínima de 180 dias letivos, e:fetiva~
mente computados;
b) máximo de trinta e cinco alunos nas classes de qualquer matéria,
exceto em prática, de oficina, laboratórío, campo e instalações, em que
o número será determinado pela pe~
euüarídade do ensino;
c) obrigatoriedade, por parte de
eada estabelecimento, de fazer mí-
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nístrar, pelo menos, 80% (oitenta por
cento) do total das aulas e exercícios
que o calendário escolar atríbuír a
cada matéria, prorrogando-se, em
caso contrário, o ano letivo;
d) obrigatoriedade de trequêncía,
só podendo prestar exame final em
cada matéria o aluno que houver comparecido, p1:'10 menos, a 75% (setenta e cinco por cento) das resnectívas
aulas dadas;
e)
obrigatoriedade de frequêncía.
nas aulas de educação física para os
alunos do curso índustrtal básico e
de aprendísagern, quando diurnos, até
a idade de 18 anos;
f)
realização dos exames de segunda época. concurso para provimento de vagas, exames de verífícacâo
de conhecimentos e matriculas, nos
trinta dias anteriores ao início do ano
letivo;
g) obrigatoriedade de atividades
complementares que visem à educação artística, moral e cívica e à oríentação social;
h)
duracão das aulas de 5D rctnquenta) minutos, exceto as de desenho, que serão de 100 (cem) mínutos, e as ministradas em oficinas,
laboratórios, campo ou obras. as quais
variado de aeôrdo com as peculiaridades .do ensino;
i)
discriminação das matérias dos
cursos de aprendizagem e dos cursos
técnicos em dois grupos: as de cultura geral e as de cultura técnica.
Art. 77 Nos Cursos de Anrendízagem Industrial, os trabalhos de oficina não poderão ser inferiores a lfr
horas semanais e no Curso IndustrJ.:;-,l
Básico variarão de 6 a. 10 horas Sê-

manaís.

Art. 78 As práticas de oücína obe~
decerão a uma série metódica de
trabalhos, tormada, sempre que possível, de peças úteis.
Parágrafo único. O programa das
práticas de oficina conterá trabalhos
suplementares para os alunos de
maior aproveitamento e que terminarem a seriação obrigatória antes
de findo o ano letivo.
CAPITULO IV

Da

orientacõo Educacional e
Prójissional

Art. 79 Instituir-se-á em cada esco ..

la um Serviço de Orientação Educa-'
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cíonal e Pl'ofissional, com o objetivo de:
a)
prestar auxílío aos alunos através de atuação pessoal que os ajuste e oriente em suas atividades es-colares, profissionais, de lazer e de
eventual liderança;
b)
cooperar para que o processo
educativo, em geral, se desenvolva
com equilíbrio;
Parágrafo único. Os trabalhos de
orientarão educacional e profissional
serão coordenados por um orientador
devidamente habilitado para o exercício do cargo.
Art. 80. O programa de orientação
educacíonal e profissional deverá interessar a tôda a comunidade escolar,
contribuindo cada um dos seus membros para que o aluno possa:
a)
ajustar-se à vida escolar;
b) revelar e apreciar seus próprios
valores e limitações;
c)
escolher a carreira profissional
e; seu plana de estudos.
Art. 81 O plano de oríentaeão e-ducacional e profissional deverá abranger organizações industriais e outras
entidades cu instituições de comunidade onde a escola estiver localizada.

Art. 82, Competiré. ao orientador,
além das atribuições que forem consígnadas no regimento escolar:
a)
coonerar na aolícacão dos exames para-admissão de novos alunos e
para composição de turmas ou elas-

8es;

b)
acompanhar a vida escolar dos
alunos, auxiliando-os a vencer eventuais dificuldades;
c) organizar-e promover estudo dirigido;
d)
orientar, em bases pedagógicas,
o descanso, a recreação e outras atividades extracurriculares;
e)
auxíüar e orientar os grêmios e
associações representativas dos alunos:
j)
auxiliar a colocação dos alunos;
g)
colaborar nas pesquísas de
acompanhamento dos mesmos, após a
conclusão do curso;
h) realizar estudos e pesquisas no
campo da orientação educacional e
profíssí anal;
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i)
promover reuniões com pais ou
responsáveis de alunos e com empregadores, visando ao entrosamento entre a escola, a família. e a indústria.
CAPÍTULO V

Da Caixa Escolar

Art. 83. Cada Escola estabelecerá,
em .seu regimento, a organização de
uma caixa escolar, com os seguintes
objetives:
a)
distríbulr bôlsas de estudos;
b)
propiciar ajuda e assistência a
alunos necessitados;
c) dístríbuír rprêmíos;
d)
colaborar em excursões, visitas,
passeios e festividades escolares com
fins educativos;
e)
organizar cooperativa escolar.
Art. 8'1, A Caixa Escolar será
admínístrada por uma Diretoria, da
qual participarão o diretor da escola,
o orientador educacional e profissional, prof'essôres e alunos das diversas
categorias de ensino ministradas pela
escola,
§ 1~ O Diretor da Escola será o
Presidente nato da Caixa Esco!ar.
§ 29 Os professôres serão eleitos
pelos seus pares pelo período de dois
anos, havendo um representante para
cada categoria de ensino,
§ 3° Os alunos serão eleitos. por
um ano, pelo sistema de delegados
eleitores, só podendo ser eleito um
aluno da série. mais elevada de cada
oategoría de ensino,
Art. 85. Os Fundos da Caixa Escolar compreenderão:
a)
dotação consignada no orçamento da escola;
b)
importâncias destinadas 2.S bôl88.S de estudos;
c)
doações particulares ou auxílios
governamentais:
d)
jt< os de depósitos bancários;
e)
lucro das encomendas feitas à
escola;
j) 'quantias provenientes das vendas dos trabalhos &e aprendizagem
dos alunos;
'g)
recursos que forem destinados
pelo Conselho de Representantes.
Art. 86. Os depósitos serão feitos
no Banco do Brasil S.A, ou Caixa
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'Econômica Federal e serão movímentados com assinatura de Presidente e
do Tesoureiro da Caixa Escolar,
Art, 87. A Diretoria da oaíxa zs..c olar organizará anualmente o plano
de aplicação dos recursos financeiros,
submetendo-o à aprovação do Conselho de Representantes.
CAPÍTULO

VI

Do Conselho de Representantes
Art. 88. As escoras de ensino industrial da rêde federal serão administradas por um Conselho de Repre.sentantes, composto de seis representantes da comunidade, escolhidos pelo
Presidente da República, mediante
proposta elaborada pelo Ministério da
Educação e Cultura, depois de ouvída
,3, Diretoria do Ensino Industrial.
§ 19 Os componentes do Conselho
renovar-se-fio cada dois anos por um
têrço ,
§ 29 Tôda vez que se fizer a renovação do têrço dos Conselheiros, serão
nomeados, também, os respectivos suplentes.
§ 3Q Nenhum servidor da
escola,
excetuado o representante dos proresBÔl'eS, poderá ser conselheiro.
Art. 89. O Conselho de Represen-tantes deverá ser constituído de:
a)
um representante dos proressôres da escola;
b)
um educador estranho aos qua-dros da escola:
c) dois industriais, pelo menos:
d)
sempre que possível, um representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou do Conselho Regional de Química e um professor de escola de engenharia - ou
técnico de educação do Ministério da
'Educação e ouitura.
Parágrafo úníco, Os Conselheiros,
observado o disposto' no artigo anterior, serão escolhidos em listas tríplices, elaboradas pelo Ministério da,
Educação e Cultura, ou, no caso das
alíneas a e
pelos órgãos que representam,
Art. 90. O Presidente e Vice-Pl'esídente do Conselho serão eleitos pelos
Conselheiros, em reunião convocada
para êssé fim, presentes, pelo menos,
cinco representantes.
â
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§ 19 Bienalmente, quando Sê fizer
a renovação parcial do Conselho, haverá nova eleição para a presidência.
S 29 O Presidente do Conselho será
o representante legal da escola..
S 39 O Vice-Presidente do Consellio
substituirá. o Presidente nas faltas e
impedimentos.
Art. 91. Ocorrendo
afastamento
definitivo do Presidente, o Vice-Presidente convocará reuníão no prazo
de 15 dias, Da!'9, eleger novo P!'esidente, o qual terminará o mandato.
Parágrafo único
Verificando-se,
concomítantemente, o afastamento do
Presíã.ente e Vic3-Pl'esid0nte. assumirã a presidência o Conselheiro mais
idoso, até nova eleição, no prazo dêste
artigo.
Art. 92, O Diretor da escola participará de tõdas as sessões do Conselho, sem direito a voto.
Art. 93. As deliberações do oonselho serão baixadas em resoluções,
cuja execução caberá à diretoria da
escola.
§ 19 A Diretoria do Ensino Industrial receberá cópia autenticada de
tôdas as resoluções.
§ 29 O Oonselho só runctonará havendo maioria. absoluta,
Art. 94. Compete ao Conselho de
Representantes:
a) aprovar o orçamento da despesa
anual da escola, o qnw não poderá
destinar mais de 10% para o pessoal
administrativo, nem mais de 50°/(\ para o pessoal docente e técnico, reservando-se o restante para material,
conservação de prédios, obras e outras despesas:
b) fiscalizar a execução do orçamento e autorizar tT2.:nsferâncjas de
verbas. resneítadas as. percentagens
da alínea a;
c) realizar a tornada de contas do
diretor:
d) controlar o balanço físico anual
e dos valores patrimoniais da escola:
~ e)
autorizar qualquer despesa que
ultrapasse cem mil cruzeiros;
1) aprovar a organização dos CUYsos, respeitada, a distribuição do currículo elaborado pelo Conselho de Professôres:
g) aprovar os sistemas de exames e
promoções,
respettadas as diretrizes
elaboradas pela Diretoria do Ensino
Industrial;
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de

h) aprovar os quadros
pessoa}
docente, técnico e admmístratívo;
i) examinar o relatório
anual do
diretor da escola e encaminhá-lo, com
observações, ao Ministério da Educação e Cultura;
j) aprovar o regimento da escola,
submetendo-o, em seguida, à consíderação da Diretoria do Ensino Industrial;
Z) reunir-se
ordinariamente, uma
vez por mês, e extraordínàrlamente,
quando convocado pelo Presidente ou
a requerimento de metade, pelo menos, dos Conselheh'os em exercício;
m) aprovar o regimento do Oonselho de Protessôres.
Art. 95. Compete ao Presidente do
Conselho:
a) nomear o diretor da escola entre
os nomes constantes da lista tríplice
elaborada na forma da letra g do artigo 104;
b) assinar, com o diretor, os cheques para movimentação dos fundos
bancários;
c) fazer uso de voto de qualidade,
somente nas sessões a que compareçam todos os conselheiros;
d) praticar os atos inerentes à representacão legal da escola.
CAPÍTULO VII

Da Diretoria da Escola

Art. 96. A Diretoria é o órgão executivo que coordena e superintende
rodas as atividades escolares.
Art. 97. O Diretor da ESCJJla será
nomeado na forma da letra a do artigo 95 pelo Presidente do Conselho
de Representantes, por um período de
três anos, permitida a recondução, devendo a escolha recair em pessoa de
reconhecida Idoneidade moral, estranha ao mesmo Conselho, e com habilitação para o exercício da função,
nos têrmos do artigo seguinte.
Art. 98. São exigências
mínimas
para ser nomeado Diretor da Escola:
a) ser brasileiro nato;
b) ser diplomado
em curso superior;
c) possuir, pelo menos, um dos seguintes requisitos:
1) experiência
na indústria, pelo
prazo de 3 anos, no mínimo;
2) experiência no magistério do ensino industrial, pelo menos por três
anos;

3) formação pedagógica em escolas.
oficiais ou equiparadas;
4) experiência em direção de estabelecimento de ensino médio ou su ..·
períor, pelo prazo de 3 anos, no mÍ--

nímo:

5) ser diplomado em curso industrial técnico.

Art. 99. Compete ao Diretor:
a) organizar, superintender e fiscalizar, direta ou indiretamente, todo cserviço da escola e assegurar a eficiência do ensino ministrado;
b) propor ao Conselho de Representantes o orçamento da despesa
anual;
c) prestar contas ao Conselho de'
Representantes, até 31 de janeiro de
cada ano, das despesas realizadas noano anterior;
d) apresentar ao Conselho de Representantés o relatório anual dos
trabalhos;
e) admitir e dispensar
o pessoal
sem estabilidade, com a aprovação doPresidente do conselho de Representantes e designar ocupantes das funções de chefia, conceder férias e licenças e aplicar medidas disciplinares;
f) abrir contas,. oxolusívamente no
Bg,noo do Brasil S. A, ou Caixas Econômicas Federais .e movimentar fundos, assinando cheques nominais com
o Presidente do Conselho de Remesentantes ou seu substituto legal;
g) organizar, de comum acôrdo com
o Presidente do Conselho de Representantes, e na forma dos dispositivos
vigentes, quadro de pessoal da escola.
fixando-lhe a modalidade e a importância dos salários, com a aprovação
dó mencionado Conselho.
h) assegurar a normalidade da escrrturação e do contrôle contábil.

CAPíTULO VIII

Do Conselho de Prcfeesõree

Art. 100. .As escolas de ensino índustríal da rêde federal terão um
Conselho de Proressõres, na forma
dêste Capítulo"
Art. 101. O Conselho de Professôres é órgão consultivo e de deliberação pedagógico-didática.
Art. 102. O Conselho, constituído
na forma do regimento da escola, terá
como seu Presidente nato o diretor da;
escola.
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Art. 103. O oonsemo será integra-do, no máximo:

por seis professôres das disciplinas de cultura geral:
b) por dez protessôres das matérias
.de oficinas do curso básico:
c) por vinte proressôres das díscí>;pUnas de cultura técnica dos cursos
técnícos.
Parágrafo único. O Regimento do
Conselho poderá admitir a presença,
em suas sessões, de representante do
corpo discente, maior de 18 anos.
Art. 104. Compete 2.0 Conselho de
a)

Professôres:
elaborar seu regimento;
b) elaborar o currículo escolar, ob-servadas as normas deste regulamento
--€ as diretrizes expedidas pela Diretoria do Ensino Industrial:
c) orientar e coordenar os estudos
.sôbre elaboração de programas e sistemas de exames de verificação de conhecimentos e os concursos para pro-vímento de vagas;
a)

ã,)

aprovar os programas das dífe-

'rentes matérias:

e) apreciar os assuntos de sua al~
çada e os que lhe forem encaminhados. exercendo as atribuições conferidas pelo respectivo regimento e pelo
da escola. ínclusíveo de propor emendas ao mesmo.
1) fixar o número de vagas nos dí'ferentes cursos, tendo em vista a capacidade didática da escola:
g) escolher. por votação unínomí-nal e secreta, em três escrutínios, três
nomes para, constituição da lista destinada à nomeação do Diretor da es-cola. devendo a escolha recair em
pessoas habilitadas para o exercício
da investidura, segundo os critérios
fixados neste regulamento;
h) escolher, por votação. uninominal e secreta, em três escrutínios, três
nomes. entre os professôres em exercício na escola, para a constituição da
lista destinada à nomeação de um dos
componentes do Conselho de Representantes.
Art. 105. Os trabalhos do Conselho
coneíderar-se-ão atividades docentes.
Parágrafo único, As sessões do Conselho deverão ser realizadas, preferencialmente, em horas que não prejudiquem os- trabalhos letivos.

CAPíTULO !X

Do Pessoal

Art. 106. O diretor da escola organizará os quadros do pessoal docente.

técnico e administrativo necessários
ao funcionamento dos cursos, respeitadas as percentagens fixadas na letra a do art. 94. nêles incluído o pessoal estável, aproveitado nos têrmos
do art. 27 da Lei nv 3.552, de 16 de
fevereiro de 1959.
Art. 107. Aprovados os quadros de
pessoal pelo Conselho de Representantes, serão abertas inscrições para
preenchimento dos claros existentes,
mediante vertrícação de títulos. conhecimentos e capacidade, conforme o
caso. além de investigação social.
Parágrafo único. A inscrição para
preenchimento dos claros do pessoal
docente dependerá de prévio registro
nc Ministério da Educac2,o e Cultura,
o qual se fará apreciadas as seguintes
condições mínímas:
a) para o registro n2,S matérias de
cultura gera! serão exigidas as condições vigentes para o registro de
professor do ensino secundário;
b) para registro em desenho e matérias teóricas de cultura técnica, será
exigida preparação técnica relativa à
matéria. obtida em curso imediatamente superior ou, 11.9, falta dêste, em
nível julgado
suficiente pelo órgão
competente;
c) para o registro de professor de
práticas de oficina, será exigido certificado que prove realização de curso de professor da especialidade, ou
diploma de técnico industrial ou curso equivalente, a critério do órgão
competente;
ã,) para o registro de auxiliar de
ensino de práticas de oficina, será
exigida prova de conclusão do curso
industrial básíco..
Art. 108. O processo de seleção,
previsto no artigo anterlor, será elaborado pela. direção da escola e aprovado pelo Conselho de Representantes, respeitados os seguintes critérios:
1 - as provas para docente de matérias de cultura geral serão de titulos, conhecimentos e qualidades didáticas;
2 - as provas para docente de desenho e matérias de cultura técnica
(teóricas) serão de títulos e qualidades didáticas, de modo a permitir a
aferição de conhecimentos técnicos;
3 - as provas para docentes de
práticas de orícína serão de conhe-
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cimentos práticos e qualidades didáticas;
4 - as provas para o pessoal administrativo, com exceção dos empregados subalternos, além de conhecimentos gerais, compreenderão as aptidões
específicas exigidas pela função;
fi - as provas para o pessoal subalterno serão de simples verificação
de aptidões.
Art. 109. O pessoal docente, técnico e admtnístraãvo será contratado
por prazo não superior a 3 anos, admitindo-se a renovação sucessiva, por
igual tempo, a crrtérío exclusivo do
Conselho de Representantes.
Parágrafo único. As funções de
chefia serão exercidas em comissão.
Art. HO. O pessoal admitido no
rl,...Ime dêste .n,egulamento terá suas
relações de emprégo regidas pela legislaçáo trabalhista, e será contribuinte, para o efeito da previdência .'50cíal, elo Instituto de Aposentadorla 8
Pensões dos Industriários.
Parágrafo único. As condições de
emprêgo serão fixadas no respectivo contrato, sujeitando-se às normas
do regimento da escola.
Art. 111. O pessoal admitido na
vigência dêste Regulamento, ressalvados os direitos e vantagens dos servidores estáveis, terá as seguintes modalidades de prestação de serviço;
a) dedicação exclusiva; i» dedicaçâo parcial; c) por hora ou aula; d)
por tarefa.
~ 1°. Haver:.\ dedicação exclusiva
quando o contrato fixar tempo íntegTal de serviço e estipular a exclusrvídade de trabalho para a escola.
§
2°. Haverá dedicação parcial
quando .o contrato fixar o horário de
serviço sem estípular exclusividade de
trabalho na escola.
§ 3°. A prestação de serviço, por
hora ou aula e por tarefa, implicara na remuneração pelo trabalho ef~
tívamente realizado, 'respeítados <,S
dispositivos da legislação' trabalhísta
Art 112. O pagamento dos protessõres que ministrem aulas teóricas e
aulas gráficas de desenho será pe,1.ti,
modalidade da prestação de servtço
por hora ou aura.
Art. 113. Haverá duas categorias :ie
docentes de prática de orícínas: auxiliar de ensino de oficina e professor de prática de orícína.
§ 10. O auxiliar de ensino de oficina será. admitido de acôrdo com o
rtem 3 do art. 108.
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§ 20 • O profe.ssõr de prática de ofi-cína, .além de ficar sujeito às provas previstas no item 3 do art. tl)8
deverá provar ter realtzado curso de
rorr.n. ação de professor da espeoialídade ou apresentar dipioma de técnico industrial da mesma especíaüdade.
Art. 114. E' facultada a admissão
de docentes, contratados pelo praso
máximo de um ano, sem direito à
renovação, mediante, apenas, apresentação de tttulos, nos seguintes
casos:
a) quando, abertas inscrições para.
preenchimento de vaga, não se apresentar nenhum candidato; b) quando'
se tratar de especialista de reconhecida capa-cidade, admitido lJara cursossxtraordínàríos: c) quando se tratar
de substituições eventuais ou trarua-·
g•

tórías ,

CAPíTULO X

Do Regime Financeiro

Art. 115. O Orçamento da União,
consíg nar á, na parte referente ao Mlnístérío da Educação e Cultura, dotação global destinada a cada um dos
estabelecimentos da rêde federal de.
escolas de ensino índustrtal, sob a rorma de auxílío ,
.Parágrafo único. O valor anual desse auxílio deverá ser correspondente
à soma das quantias necessárias ao.
pagamento de todo o pessoal da escola, aquisição de material, execução
de obras e atendimento dos demais
encargos de manutenção e desenvolvimento..
Art. 116. Os re cursos orçamen tarios, auxílios ou subvenções dos puderes públicos, donatívcs e quaisquer
outras contribuições particulares, serão depositados no Banco do Brasl1
S.A. ou Caixas Econômicas Federal.s,
Art. 117. A aplicação dos recursos
destinados a construções ou reformas.
de prédios ou a aquisições de imoveís dependerá de prévia aprovação
do Ministro da Educação e Cultura
Art. 118. Os saldos, em 'qualquer
rubrica do orçamento da escola, nào.
poderão ser aplicados em exerci CIOSfinanceiros subseqüentes, na rubrica
de, pessoal, devendo seu emprêgo ser
determinado pelo Conselho de Repl'esentantss.
Art, 119. Os recursos fínancetros.
destinados, especificamente a construções, reformas de prédios, aquisições
de imóveis e equipamentos, rícarão-
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vinculados a essas rubricas, mesmo
que se transfiram de um exercício
financeiro para outro.
Art. 12{J. Anualmente, cada escola
<Jrganizará sua proposta orçamensaría, remetendo-a à Diretoria.. do Ensino Industrial.
parâgrafo único. Verificada a doração ccnsígr;.a da no orçamento Ge~
ral da União, a escola orgamzara seu
orçamento interno da despesa, na
forma do art. 19, alínea b, da Lei
nl? 3,552, d'e 16 de fevereiro de 1959.
Art. 121. Até 28 de fevererro ne
cada ano, a escola organízara a prestação de contas do exercício antertot,
ao S er encaminhada, em três vias, ao
Ministério da Educação e Cultura,
com os seguintes elementos:
a) balanço patrímoníal; b) balanço
econômico; c) balanço fínancerro: d:
quadro comparativo entre a recetta
prevista e - a arrecadada; e) quadro
comparativo entre a despesa autorizada e a realizada; f) demais elementos constantes do Ato nO 8, de
29 de maio de 1957, do Tribunal de
Contas da União OU das disposlçóes
vigentes.
Art. 122. As escolas, sem prejuízo
do ensino sistemático, poderao 8.(;Cltar encomendas de terceíros. meaiar»te remuneração.
§ lo. A execução dessas encomendas
será feita pelos alunos ou ex-alunos
que hajam concluído o curso, visando, neste caso, ao seu aperteíçoamente proríssíonal.
§ 29 O aproveitamento de ex-alunos nos trabalhos de produção será
limitado ao prazo máximo de dois
anos, contados a partir da conclusão
do curso.

Art. 123, A execução da encomenda será precedida de autorização da
diretoria da escola,
aecaant- orçamento prévio, que di.s erímínara:
a) matéria prima; b) mão-de-obra;
c) energia elétríca; d) cornbustíveís
consumidos; e) porcentagem relativa
às despesas de ordem geral, f) lucco.
§ 1°. A remuneração devida a êsses
trabalhos, com exceção do lucro e
mão-de-obra reverterá às economias
administrativas da Escola .
§ 2l? As importâncias correspondentes
ao lucro e ao valor da mão-de-obra
serão destinadas, respectivamente, à
Caixa Escolar e aos alunos e ex-aíunos que participaram da encomenda,
Art. 124. Os o,raba!hos reaJ.~I:U.i03
pelos alunos, dentro do plano de
aprendizagem metódica, poderão ser
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vendidos, revertendo o produto dasvendas em benefício da Caixa Escolar.
Art. 125. Em caso de críentacão
índevída ou inadequada da. gestão ~ rínanceíra, considerada grave, compete
ao Ministério da Educação e Oultura
usar da faculdade conferida pelo artigo 20 da Lei nv 3.552, de 16 de fevereiro de 1959.
TíTULO

tu

Das Escolas Federais)
Municipais e Particulares
CAPíTULO

Estaduais,

1

Das Escolas Federais

Art. 126. k; escolas federais de ensino ir..dustrial, excetuadas as de que
trata o Título n, reger-se- ao 90' legislação própria, sujeitando-se às normas Constantes do Título I dêste Regulamento, c-aso vierem adaptar-se à
LeI nO 3.552, de 16 de fevereiro de
1959,
Art;

1~7

Os certificados e

(hp'~

aos alunos que concluirem ,.)~ cursos industriais basic.is
t tecnícos das escolas
federa:..s
de
ensino Inuustríal a que se r'ê-':er", o
artigo anterior serão expedíccs pelas
próprias escolas e regístrs dos no Mi.·
nístérío da Educação e Ctl~r.u~·a .

IDas conreridcs

CAPíTULO 11

Das Escolas Estaduais, Municipais e
Particulares.

Art. 128. As escolas de ensíno mdustrial, a cargo dos GO'lêrnos estaduais, que desejarem adaptar-se à
-Lei nO 3.552, de 16 de feve"~l..rc de
1959, reger-se-ão pela respectiva legislação, obedecido o disposto neste
Regulamento, no que couber.
Art. 129. As escolas de ensino índustrial, a cargo dos Governos muníclpaís, que desejarem adaptar-se à.
Lei n? 3.552, de 16 de fevereiro de
1959, reger-se-ão pela legislação íocal
e estadual, obedecido o disposto neste Regulamento. no que (ôr ap.ícável.
Art. 130, As escolas de ensine llldustrial particulares, que desejarem.
adaptar-se à Lei r.:0 3.552, de 16 de
fevereiro de 1959, terão liberdade de
organízação, obedecidas as tegíslaçõcs
estadual e municipal e as normas
contidas no Titulo I dêste Regula-menta.
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131. Os diplomas e os certttíde conclusão de cursos, expepelas escolas estaduais, murue particulares, adaptadas à Lei
nQ 3.552, de 16 de fevereiro de 1959,
'serão registrados no Ministério da
Educação e Cultura, respeitado o disposto no Capítulo XI do Título L
Art.
cados
didos
cípaís

TÍTULO

IV

Das atri'buicões da Diretoria do En-

sino tnaustriiü,
Art. 132, A Diretoria do Ensino
Industrial é o órgão normativo do Mímstérío da Educação e Cultura, que
tem como função geral a supervisão
desta modalidade de ensino e como
função específica estabelecer normas
e prestar assistência técníco-pedavógíca que assegurem a observância das
bases e diretrizes que norteiam o ensino índustríál no país.
Art, 133. competíra à Diretoria do
Ensino Industrial, em relação às e6-eolas da rêde federal, além de suas
atrrouiçôes de ordem geral pre -ístas
r..o artigo anterior:
a) proceder a estudos referentes â
díscrlbuíção de recursos globais para
cada escola, considerando em separado as matrícuras dos cursos de ?..prendízegem. básico, técnicos e extrv·.:.-dináríos: b) aprovar o currículo esoolar' proposto pelas escolas; c) premover reuniões e seminários locais OU
regionais para fixação da polítíca de
cursos, de matricula t. de colocação
dos alunos. e, de um modo geral; para tratar dos problemas ligadr ,,2 ao
ensino industrial; d) proceder MS
estudos sôbre a organização dos cur
80s mais convenientes às diferentes
regiões geo-econõmicas do pais, com
a colaboração das escolas Interessadas; e) exercer a fiscalização contábil dos estabelecimentos, de acôrdo
com sistema Iíxado de conforrmdade
com a Divisão de Orçamento do 1\1inístérío da Educação e CU1'.>Ura.; f)
realizar estudos para sondagem e
avaliação do rendimento escolar, eficiência e adequação dos cursos ministrados nas escolas; g) colaborar com
entidades públicas e particulares,
quando solicitado, em tudo que se reIacíonar com o ensino índustrtal.
Art. 134. Competirá à Diretoria do
Er..:S1no Industrial, em relação a ~1as
as escolas que se adaptarem à Lei
n~ 3.552, de 16 de fevereiro de 1959,

exercer uma acão orientadora e assistencial, abrangendo as seguintes atividades:
a) estudos e sugestões sôbre: 1 planos de cursos, currículos e matérías..

2 - provas de rendimento escolar;
3 - sistemas de avaliação dos trabalhos escolares e exames;
b)
el-aboração de material e auxílios dídátícos:
c)
organização de em'50S, reu~iões,
semtnártos e está/gins de aperfeiçoamento para pessoal de direção, docente e administrativo;
d) concessão de bôlsas de estudo
para aperteíçoamento do mesmo pessoal;
e) concessão de bõlsas de estudo
a alunos de ensino índuetríal:
t) coleta e divulgação de dMOS estatísticos relativos ao ensino L.'1duGtrtal:
(') estudos para. a classíficação das
escolas, de acôrdo com o artigo 24 e
seu parágrafo da Lei n,O 3.5'52, de 16
ce fevereiro de 1959;
h) instrucões sôbre a revalidação de
d1ulomas de técnico industrial <} de
"c'arta de ofício", conforme o art. 43;
i) estudos, em
permanente articulação com os meios econômicos interessados, sôbre programas de conjunto, de caráter nacional, par~ de-

senvolvimento do ensino índústríal;
j) estudo E! fixação de diretrizes

relativas a problemas do ensino inesp.ecialment~ guant,o a caracterízação das proflssões, a determinação dos conhecimentos gerais e
específícos que devam entrar na formação profissional, metodologia ~1'6
pria do ensino industrial e organização dos serviços escolares de orientação educa,.cíonal e profissional,

dustría],

TíTULO V

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 135_ Os alunos matriculados,
no presente ano escolar, em qualquer
curso de ensino industrial, contínuarão seus estudos pelo regime anterior
ao da Lei n,v 3.5'52, de 16 de fevereiro
de 1959, desde que não Interrompam
os respectivos cursos.
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Art; 136, Facultar.ose-á, em qualquer época do ano, a transferência,
para igual curso, de aluno que, em
virtude de mandato eletivo em associação estudantil, oficialmente reconhecida e de âmbito nacional, venha
a exercer suas funções em local diverso da sede da escola.
Art. 137. Os atuais diretores de escolas. pertencentes à rêde federal dos
estabelecimentos de ensino industrial
cio Ministér.io da Educaçp.o e Cultura,
poderão ser indicados para participar
da lista tríplice a que se refere o artigo 104, letra g" independentemente
das condições estabelecidas no art. 98.
Art. 138. A nomeação dos membros
do 1Q Conselho de Representantes será
feita indicando-se dois membros para
exercer o mandato, por dois anos;
dois para exercê-lo, por quatro anos,
e os demais, por seis anos. (*).
Parágrafo único. Igual critério será
observado para nomeação dos suplentes dos Conselheiros.
Art, 139. A posse dos membros do
19 Conselho de Representantes será
dada por delegado do Ministérto da.
Educação e Cultura. o qual presidirá
o ato de instalação e promoverá a
eleícão do Presidente do Conselho,
passando-lhe, imediatamente, a díreêão dos trabalhos,
- Art. 140. Dentro do prazo de quinze dias da sessão de instalação do
Conselho de Representantes, o presidente designará uma comissão, sob a
presidência do diretor, para elaboração do regimento da escola.
§ 1Q • A comissão terá o prazo de 90
(noventa) dias para conclusão do tra-
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cargos e as funções cujos ocupantes
não tenham estabilidade ou equiparação aos funcionários efetivos e, quando vagarem aquêles cujos ocupantes
gozam dos referidos benerícíos ,
§ 1Çl. A extinção dos cargos e das
runcoes sem ocupantes estáveis e das
gratificadas proceder-se-á
funções
gradualmente, à medida que as escolas da rede do Ministério da Educação e Cultura se forem adaptando ao
regime da Lei nl? 3.552, de 16 de fevereiro de 1959.
§. 29 , Considerar-se-á
adaptada a
escola quando:
a) fôr instalado o respectivo 11;1 Conselho de Representantes;
b) rõr publicada, no Orçamento da
União, a crotaçáo global destinada a
cada uma das escolas, sob a forma
de auxílio.
Art. 143. Adaptada a escola" serão
imediatamente exonerados ou díspensados os servidores sem estabilidade,
Art. J.41. O pessoal sem estabilidade, exonerado ou dispensado na forma dêste Regulamento, poderá ser
aproveitado a critério do Conselho de
Representantes,
independentemente
das provas a que se refere êste Decreto, desde que tenha· sido nomeado
ou admitido mediante concurso ou
prova equivalente.
Parágrafo único. Considerar-se-á
proya bastante. para os efeitos dêste
artigo, no caso dos atuais integrantes
do Serviço de Orientação, a prova de
conclusão do Curso de Orientadores,
promovido pela Comissão BrasileiroAmericana de Educação Industrial.
Art. 145 , Os atuais servidores esbalho ,
tárets mantidos pelo Conselho de Re§ 29 Enquanto não vigorar o representantes, sem prejuízo dos direigimento, o Conselho poderá baixar
tos e vantagens que usufruam, podeResotucôes de. ordem regimental, a
rão ter seus vencimentos ou salários
título provisório.
su:plementados por gratificação mensal
Art. 141. Os servidores estáveis. loou especial, que não se incorporará
tados nas escolas da rêde do Minisaos seus vencimentos.
tério da Educação e Cultura ou perArt. 146. O disposto no art. 28 da
tencentes aos respectivos quadros e
Lei n 9 3.552, de 16 de fevereiro de
tabelas 'continuarão à disposição do
1959, quanto aos ocupantes estáve!s,
estabelecimento em que estiverem 5e1'não implicará em qualquer alteração
víndo, enquanto o Conselho de Repredo regíme de horas de trabalho sesentantes não resolver em contrário. manais, fixado nos artigos 41;1 e 59 do
caso em que. ressalvados .seus direitos
Decreto-lei nv 7.190, de 22 de dezeme vantagens, terão a respectiva situabro de 1944, distinguindo-se para êsse
ção pessoal. regulada. nos têrmos da
fim as cadeiras de oficina das cadeilegislação específica, pelo órgão comras teóricas de cultura técnica.
petente da administração federal.
Art. 147, Enquanto houver professor estável com horas disponíveis,
Art. 142. Serão extintos, mediante
observados os limites fixados nos arMOS espeoíríeos, nos quadros e nas
tigos 49 e 59 do Decreto-lei n 9 7.190,
tabelas das escolas da rêde federM do
lViinístêl'io da Educação e Cultura, os de 22 de dezembro de 1944, não po-
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derá ser contratado outro para a respectiva matéria.
Art. 148. Os atuais proressôres estáveis serão convocados pelo atual diretor da Escola, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Regulamento, para escolha dos nomes que
integrarão a lista triplice destinada à
designação de seus representantes no
Conselho de Representantes.
Parágrafo único. Constituído o Conselho de Representantes, o respectivo
Presidente deverá convocar os professôres estáveis no prazo de 10 (dez)
dias, para a elaboração" da lista tríplice a que se refere a letra g do

art. 104.

Rio de Janeiro, em 16 de outubro
de 1959. -

Clúvis Salgado.

DEG..B.ETO N." 47.039 OUTUBRO DE

cão, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeh'o, em 16 de outubro
de 1959; 1B8." da tndeoendêncta e 71.4
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Armando Falctio
S. Paes de Almeida

Ernani do Amaral Peixoto

Marto Meneghetti
Fernando Nóbrega

DECRETO N.o 47.0-40 OUTUBRO DE 19'59

DE

16

DE

Renova concessão de suprimento de
recursos
DE 16 DE

19'59

MOdifica o tiecreto n,o 44.826, de 7
de novembro de 1958, e dá outras
providências .

O Presidente da Repúbli<la, usando

da atribuição

so

que lhe contere o artí-

87, item I, da Constituição, de-

creta:

Axt. 1.0 ÉJ renovada para o período
de outubro a dezembro a concessão

de suprímentc de recursos

O Presidente da República, usando
da atribuição cue lhe contere o artígo" 87, n,s I, da Oonstítuíção Federal, e
Oonsíderando que a proximidade da
nova safra de trigo nacional aconselha
restringiras entradas do similar alienígena nos Estados produtores;
Considerando, por outro lado, que
essa restrição não deverá afetar o
normal abastecímento de trigo ao
pais. o que oeorrería com o congelamenta das quotas devidas aos moinhos localizados nos Estados sulinos,
decreta:
Art, 19 Fica suspensa a execução
do artigo 8.° do Decreto n." 44.826, de
7 de novembro de 195-8.

A.rt. 2.u Ao Ministério da Agrícultura, através do Serviço de Expansão.
do Trigo, compete promover o levantamento, do trigo em quotas e créditos
dos moinhos localizados nos Estados
produtores, aproveitando-o em favor
da índústria moageíra do oentro e
Norte do país, segundo as necessidades imediatas de abastecimento, apunadas pelo Serviço de Expansão do
Trigo, em conjunto com a COFA.'P e
o oonseino Coordenador do Aoastecímenta.
Art. 3.°0 presente decreto entrará em vigor na data de sua publica-

de que
trata o art. 1.() do Decreto n.s 45.419,
de 12 de fevereiro de 1959, até os seguintes limites:
01'$

Serviço de Navegação
da Bacia do Prata ..
28.566.61'4,40
Serviço de Navegação
da Amazônia e de
Admíntstracão
do
Pôrto do Pará .... 103.856 .512,50
Companhia Nacional
de Navegação Costeíra - Patrimônio
Nacional " ,"....... 184. 282. 50{),OD
Lóide Brasileiro - Patrimônio Nacional.. 4nô.014.025,OO
Outras Emprêsas Federais, Subvencionadas pela Comissão
de Marinha Meroante
10.476.430,00
Art, 2.° ítste Decreto entrará em
vi:g·or na data p'e sua puolícação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em lu de outubro
de 19'59; 13g. Q da Independência e 71.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida
Ernani do Amaral Peixoto
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DECRETO N/i 47.041 OUTUBRO DE

DE

17

DE

1959

Concede à Universidade de Goiás regalias de Universidade livre equiparada e aprova o seu Estatuto.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e tendo
em vista o que se contém no processo
n. 9 110.688-59, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Artigo único. Ficam concedidas as regalías de universidade livre equiparada à Universidade de Goiás e aprovado o seu Estatuto, que com êste baixa,
assinado pelo Ministro de Estado da
Educação e Cultura.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de
1959; 13B.f? da Independência e 71.9 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
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b) Agregadas:

As reconhecidas ou autorizadas a run.
cíonar pelo Govêrno Federal, dispondo
de autonomia financeira ou rnantidas
por outra entidade;
c) Complementares:
As de caráter pedagógico, cultural,
técnico, religioso, ligadas à vídz e oojetívos da Universidade de GOla..:..
Art. 4.9 Integram a Uníversídade de

Goiás:
1) lncorporadas :
1) Faculdade de Filosofia de Goiás,
Decretos. n.? 26 :144, da 4 de Janeiro de
1949; n.'? 30.588, de 22 de revereíro de
1952, e n.? 40.481, de 4 de novembro ele
1956.
2) Faculdade Goiana de oíreno Decreto n,v 46.208, de 12 de junho de
1959;
3) Faculdade de Ciências l'~:~onômi
cas, Decretos n.'! 3.618, de 20 de julho
de 1955, e n.9 38.04.4, de 10 de outubro
de 1955;
4) Escola Goiana de Belas Artes. Decreto n.'} 32.858, de 26 de maio de 1953.

n.

Aareçaaas:

TíTULO I

1) Escola de Serviço Social de Goiás,
Decreto n,v 40.854, de 29 de janeiro de

Definição, Fins e ucnstituíção

1957;
2) Escola de Enfermeiras do Hospítal de S, Vicente de Paulo, Decreto n. Q
15.495, de 9 de maio de 1941
Art. 5.9 A Universidade pode, na forma da lei, incorporar e desincorporar,
agregar ou desagregar estabelecimento
de ensino superior, cursos ou institutos complementares.
Parágrafo único. A agregação de estabelecimento de ensino unlversitártc:
ou de mstituíções de caráter técnico,..
cultural, religioso ou cíentíücc proposta pelo Conselho Uníversitàrío. após:
apreciação do Conselho de Adminístração, decisão da entidade mantenedora
e homologação do Mínistérí , da Educacão e Cultura, será regulada em convênio estabelecido com a Universidade.

Art. 1.9 . A Universidade

de LTOiás

(U. Go.), instituída em Goiânia,

oa-

pital do Estado de Goiás, sob o alto
patrocínio do Arcebispo Metropolitano
e dos Bispos da Província Eclesiástica
de Goiânia, é Uma Universidad~ llv~e
equiparada nos têrmos d~; Leglslaçao
Federal.
"
Art. 2.9. A Universidade de Goiás
tem por finalidades:
1) promover e incentivar a pesquisa
e a cultura científica, filosófica, literáría e artística;
2) manter e desenvolver o ensino nas
unidades que a compõem;
3) formar profissionais habilitados
para as necessidades do país;
4) promover a formação integral da
essoa humana, de acôrdo com os princípios da doutrina católica.
Art. 'S.'? A Universidade de Goiás
compõe-se de três categorias de instituições de ensino superior:
Incorporadas:
As instituições mantidas pela Socie-

a)

dade Goiana de Cultura;

Art. 6.Q A Universidade manterá in-

ercãmbio cultural e técnico 0U'n outras
universidades, podendo recebe- o concurso delas por meio de mandatos universttáríos. estabelecidos em acórdos
entre os seus responsáveis e o Reitor"
ouvidos sempre o Conselho Universitário e o Conselho de Administração.
Art. 7.Ci. A Universidade de Goiás:
tem personalidade [urídíca que envci-
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ve à dos estabelecimentos nela incorporados e goza de autonomia. administrativa, dídática, rínanceíru e discipli.;,
nar, nos têrmos da legrslação federal
e dêste Estatuto.
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OAPíTULO IV
DA REITORIA

Art. 13. A Reitoría, exercida por
um Reitor, é o órgâo central superior, que superíntende, coordena e
TíTULO II
fiscaliza tódas as atividades universitárias.
Da Adm.inistração da Universidade
Art. 14, O Reitor será nomeado
pelo Grâo-Chanceler e seu mandato
CAPITULO I
dura três anos, podendo ser reconduzido.
Das Leis e Normas da Administração
A1't.15. O Reitor deverá ser brasileiro nato ou naturalizado, catedrático
Art. 8.<>. A Universidade de Goiás
ou com prerrogativa de professor carege-se:
tedrático.
a) pela Legislação Fedel'ul elo - EnArt. 16 Nas faltas ou impedimensino;
tos do Reitor, suas funções serão exerb) pelo presente Estatuto;
cidas pelo Vice-Reitor, nomeado nas
mesmas condições daquêle, por igual
c) Pelo Estatuto da Sociedade Goiaprazo.
na ele Cultura.
Parágrafo único, Compete ainda 2,Q
Art. 9.9 A observância das l.\T')l'mas
Vice-reitor o exercício das funções
contidas neste E:statuto são obrigados
permanentes
que lhe forem atribuítodos aqueles ciue, de qualquer modo,
das pelo Reitor e que serão discrimifazem parte da Universidade
nadas no Regimento da Uníversídade.
Parágrafo único. Os casos omissos
Art. 17. São atribuições do Reitor:
serão resolvidos pelo' Conselho Unia) dirigir e administrar a Univerversitário .e pelo Conselho de Admísidade e representá-la em [uízo e tora
nístração 110 âmbito da respectiva
dêle;
competência, submetidos os demàís a
b) zelar pela
fiel execução deste
.Diretoria do Jir"'nsino Superior.
Estatuto;
c) convocar e presidir a Assembléia
OAPíTULO II
Universitária; o Conselho Universitário e o conselho de Administraçáo,
nos ÓRGÃOS DA ADl\L"TNISTRAÇi\O
com. direito de voto, além do desempate;
_:tl..rt, 10. São órgãos de administrad) -presídír,
com direito- de voto,
çâo da Universidade:,
a qualquer reunião universitária, a
1) O orão-onanceier:
que comparecer, ressalvado impedi:'
2) A Reítoría ;
menta legal;
e) nomear' e dispensar os dirigen3) O Conselho Uníversítárío:
tes das unidades universitárias incor4) O conselho de Adminístração;
poradas e complementares:
5) A Assembléia Uníversttãría.
f) dar posse aos
Diretores, aos
professôres catedráticos aprovados em
concurso e aos protessôres regentes de
CAPíTULO UI
cátedras em sessão do Conselho UniDO GMO-CHANCELER
versitário ou da respectiva congregação;
Art. U. A dignidade do Grãog) nomear e dispensar os membros
Chanceler, autoridade suprema no godos órgãos colegiados ínstttuídos pelos
vêrno da Universidade, compete ao
regimentos das unidades untversttáArcebispo Metl'opolitano de Goil\nia.
rias;
Art. 12. São atribuições do Grãoh) nomear
e dispensar todos os
Ghanceler:
membros do Corpo Docente, nos tera) velar pela Integridade e ortodomos da Lei ,e dêste Estatuto;
xia das doutrinas ensinadas;
i) contratar
professôres, ouvido o
b) escolher e nomear. o reitor da
Conselho Universitário e o Conse ..
Universidade;
lho de Administração dentro da esc) assinar, os diplomas de protesfera da resoectíva atribuição:
sôres catedráticos e os títulos hono1) assinar ~ os diplomas expedidos
pela Universidade, e, conjuntamente
ríficos.
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com o Diretor de cada unidade universitária, o diploma expedido pór
esta;
k) levar ao conhecimento do Conselho Uníversítárto as representações
ou recursos de Diretores, nroressôres OU alunos;
Z) admitir, licenciar e dispensar o
pessoal administrativo;
m) exercer o poder disciplinar;
n) administrar os
bens doados à
Universidade com ou sem destinação
específica;
o) submeter
anualmente ao Conselho de Administração até 31 de
janeiro, as contas de sua gestão. das
dos diretores das unidades acompanhadas de relatórios: bem como o orçamento geral da Universidade e os
das unidades universitárias;
p) desempenhar as funções inerentes ao cargo de Reitor, de acôrdo com
a legislação vigente, o disposto neste
Estatuto e os princípios gerais do regime universitário.
Art. 1'8. O Reitor poderá vetar resolucões do Conselho Universitário
até sete dias depois da sessão em que
tenham sido votadas. Vetadq, uma
resolução, o Reitor convocará imediatamente o Conselho Universitário
para nova sessão a realizar-se dentro de dez dias, na qual exporá as
razões do veto. Se, por maioria de
dois tercos da totalidade de seus membros. o-Conselho Universitário rejeítil' o veto, a resoluoâo considerar-se-á
definitivamente aprovada, salvo o
disposto no parágrafo único dêste
artigo,
Parágrafo único. No caso em Que a
resolução aprovada ínteressar ?L orientação espiritual da Universidade, o
veto será levado ao conhecimento do
Grão-Chanceler, que o confirmará 01
rejeitará em última instância.
Art, 19, O Reitor poderá ex-otticio sustar a execução de quatque- !esolução cu decisão dos órgâos colegíados de unidades universltártas, que lhe
pareça contrária aos interêsses da
Universidade ou íntrtnaentes das ncrmas que a regem, submetendo seu ato
8,0 Conselho Universitário dentro do
prazo de trinta dias.
Art. 20. O Reitor usará, nas solenidades untversítãrías, '1.5 ~nsígnias
de seu cargo e tem díreíto a uma
verba de representação.
Art. 21. A Reitoria abrangerá uma
Secretaria Geral com os necessários
serviços para regular funcionamento
da administração da Universidade.
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CAPíTULO V
DO CONSELHO UN lV3RSn',\RIO

Art. 22. O Oonselho Unlversitário,
órgão deliberativo e consultívo da
Un~vel'siciade. s3rá constituído:
1) pelo Reitor;
2), pelo Vice-reitoi';
3) pelos Diretores das unidades íncorporadas;
4) pelos Diretores das unidades
agregadas:
5) por um professor catedrático, ou
com prerrogativa de catedrátíco, eleíto pela congregação de cada uma
das unidades referidas sob o n Q 3;
$) por um representante da Sociedade Goiana de ,CUltura;
7) por um representante das unidades complementares, eleito pelos
respectivos diretores, om reunião presidida neto Reitor;
8) pelo
presidente do Dí.cer.órjo
Geral \ÍI)S Estudantes, quando especialmente ccnvccado;
Parágrafo único. Os rspresentantes
sob os números 4 e 7 dêste artigo
.sõmente partíclparâo de deliberações
em matéria que diz respeito diretamente à unidade universitária que 1'8presenram.
Art. 23. Os membros do oonselno
Universitário, que o não são de direi to próprio, terão mandato por três
anos.
Art. 24. O Conselho Universitário
reunir-se-á ordínàríamente, Quatro vêzes durante o limo letivo e, extraordinàríamente, tôdas as vêzes que tõr
convocado pelo Reitor.
§ 19 O Conselho Universitário se
instalará và1idamente com metade
mais um de seus membros e deliberará pela maioria dos presentes;
§ 2<:> Em segunda convocacâo, com
intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas, entre esta e a primeira, o
Conselho Universitário se instalarácom qualquer número, S0.1\'0 casos expressos em contrário;
§ 39 O comnarecímento às sessões
do Conselho Ur\iversitário é obrigatório sob pena de perda do mandato
nara o conselheíro que faltar 2> três
sessões consecutivas, sem causa justificada e aceita;
§ 4Q O Secretário Geral da Universidade exercerá as funções de secretário nas sessões do Conselho Universitário;
§ 5<:> As sessões do Conselho Universitário não são públicas, salvo deliberação em contrãrío para cada caso;

102

ATOS DO PODER EXECUTIVO

§ 69 Das sessões lavrar-se-á ata que
será assinada pelo presidente, pelo
secretário e demais membros presentes que a aprovarem.
Art. 25. São atribuições do Conselho Uníversítárto ;
a) exercer, como órgão deliberativo
e consultivo, a jurisdição superior da
Universidade;
b) coordenar as relações entre as
unidades uníversítárías a fim de se
obter maior eficiência do ensino e
elevação do nível cultural;
c) deliberar sôbre assuntos didáticos de ordem geral;
d) propor modificações do presente ll"':statuto por votação mínima de
dois têrços da totalidade de seus
membros;
e) elaborar seu regimento;
j) aprovar, com as alterações que
julgar convenientes, os regimentos elaborados para cada uma. das unidades universitárias;
g) emitir parecer sobre contratos
de proressõres extraordíuários e de
instituições, por meio de mandatos
universitários estabelecidos em aeôrdos;
h) decidir sôbre a criação e admissão de novas unidades na Universidade;
i) deliberar sõbre a concessão de
títulos honoríficos;
j) deliberar sõbre representações e
recursos de diretores, proressôres e
alunos;
7c) exercer, em grau de recurso, o
poder disciplinar e deliberar sõbre penalidades ou prov-idências destinadas a
prevenir ou corrigir atos de indisciplina coletivos,
l) reconhecer ou dissolver o Diretório Oentral dos Estudantes e aprovar-Ihe o Estatuto;
m) deliberar em questões em que
forem omíssos êste Estatuto e os Regimentos das unidades universitárias,
consultando. quando mister, o Ministério da Educação e Cultura;
n) fix8,r as normas gerais, além das
exigências da Legislação Federal, sôbre as condições de lnscríçâo dos candidatos a concurso para professor catedrático.

CAPíTULO VI
DO

CONSELHO

DE

ADMINISTRAÇÃO

Art. 26, O Conselho de Administração compor-se-á do Reitor, do Vice-

reitor, de um representante da entidade mantenedora e do Tesoureiro
da Universidade,
Art. 27. São atrtbuícôes do Conselho de Administração:'
a)
administrar o patrimônio da
Universidade, podendo, se quiser, entrar em acôrdo, com os diretores das
unidades universitárias, no concernente, à distribuição de subvenções,
auxüíos, doações, destinados à Universidade;
t» aprovar o orçamento da Universidade e o das unidades agregadas e
organizar o das unidades incorporadas e complementares;
C) deliberar sôbre prestação de contas da Universidade e das unidades
que a compõem;
d) emitir' parecer, quando pedido,
sôbre contratação de prof'essôres extraordinários e sôbre o concurso de
outras entidades por meio de mandatos universitários estabelecidos em
acôrdos;
e) resolver a ac-eitação de legados
e doações;
j) fixar as taxas escolares;
g) aprovar a reforma dêste Estatuto, se proposta pelo Conselho Universitário, e encamínnar ao presidente da entidade rnantenedora e ao
Ministério da Educacão e Cultura, o
texto aprovado e vroposto:
h) decidir, no limite de suas atribuições,sôbl'e a criaçao e agregação
de novas unidades universitárias;
i) fixar os honorários dos prorsssõres na. base de hora de aula dada.
CAPíTULO VII
DA ASSEMBLÉIA UNIVERS!TÁRIA

Art. 28. A Assembléia Universitária, órgão de representação coletiva
constituída pelos
da Universidade,
proressõres de tôdas as unidades que
a compõem.
Art. 29. A Assembléia Universitária reunir-se-á ordínàrramente duas
vêzes no ano e, extraordínàrtamente,
quando convocada pelo Reitor, em se
tratando de assunto relevante, que interessa tôdas as unidades componentes da Universidade.
Art. 30. Compete à Assembléia Universitária:
a)
tomar conhecimento do plano
anual de trabalhos da Universidade;
é
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b) tomar conhecimento dos relatórios das atividades e realizações do
ano anterior;
c) assistir à entrega dos diplomas
de doutor e dos títulos honorificos.

TÍTULO IH

Da Administração das Unidades
Universitárias

ExECUTIVO
b)
c)

docentes livres;
assistentes e auxiliares de
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sino.
Parágrafo único. Poderão fazer parte do corpo docente das unidades universitárias professôres interinos, contratados e de outras categorias de
docentes, segundo dispuserem os respectivos regimentos.

TiTULO V
Art. 31. As unidades que compõem
a Universidade serão administradas
Do Regime Didático
pela forma estabelecida neste Estatuto e nos respectivos atos instituArt. 37. A organização didática, o
cionais ou Regimentos aprovados.
recrutamento do corpo docente, a
Art. 32. A Admínístraçâo das Faadmissão aos cursos universitários, a
culdades e das Escolas será exercida:
habilitação e a promoção nesses
cursos, o regime dos diplomas e diga) pelo Diretor;
nidades universitárias, a constítuíção
b) pelo Vice-Diretor;
do corpo discente, seus direitos
c) pelo Conselho Técnico-Adminisdeveres. e a vida social da Univertrativo;
sidade, reger-se-ão pelos dispositivos
d) pela Congregação.
constantes dos Regimentos das ínstíArt. 33. Os Diretores das unidades
incorporadas e os das complementa- . tuíções, que atenderão ao padrão mínimo da Legislação Federal.
res serão nomeados pelo Reitor. Os
Art. 38. Em tôdas as unidades unídas unidades agregadas, pelo Reitor,
versítárías funcionará a cadeira de
dentre uma lista tríplice de profesCultura Religiosa, com os mesmos disôres catedráticos ou com prerrogareitos e obrigações das cadeiras obritivas de catedráticos, eleitos pela Congatórias quanto ao funcionamento e
gregação.
regime de promoção.
Art. 34. O Conselho Técnico AdParágrafo único. Compete ao Reiministrativo, órgão deliberativo e contor da Universidade nomear e dissultivo de cada unidade universitária,
pensar protessôres de Cultura Reliserá constituído de proressõres categiosa, para cada uma das unidades
dráticos ou com prerrogativa de cauniversitárias. os quais terão as prertedrático, de acôrdo com as normas
rogatívas de catedrático, enquanto no
estabelecidas no respectivo Regimento.
exercício.
S 1c> Os membros do Conselho TécArt. 39. A mesma disciplina ou
nico-Admíníatrativo, metade será de
parte dela, sob a regência do -mesmo
livre escolha do Reitor e outra meprofessor, pode ser comum a mais de
tade escolhida pelo mesmo Reitor
urna unidade universitária.
lista dúpüce teleíta pela Congregação.
Art. 40. constituem o corpo dis§ 2 9 O Regimen to de cada unidade
universitária será submetido à apro-: cente os alunos regularmente matrícuíados, que se obrigam a observar
vacão do Conselho Universitário.
as normas estatutárias e aceitar os
Art. 35.' A Congregação, órgão suobjetivos fundamentais da Uníversiperior da direção . dídátíca de cada
dade, de acôrdo com o disposto neste
unidade universitária, será constituída
Estatuto.
de acôrdo com as normas estabelecidas no Regimento da unidade e
TiTULO VI
neste Estatuto, observada a legislação em vigor.
Do Regime Disciplinar
TíTULO IV
Art. 41. Cabe ao Reitor da Universidade e aos Diretores de cada
Do Corpo Docente
uma das unidades universitárias, na
esfera de suas jurisdições, manter a
Art. 36. O Corpo Docente da UnifIe) observância dos preceitos necesversidade será integrado de:
sários à boa ordem e díscrolína.
a) proressôres catedráticos ou com
Art. 42. O Regímentc -da, Univerprerrovativa de catedráticos;
sidade e o de cada unidade compo-

e

em
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nente estabelecerão o regime disciplinar a que rícará sujeito o pessoal docente, discente e administrativo, subordinando-se às seguintes normas
gerais:
1) Estas serão as penas disciplinares aplicáveis na Universidade:
a) advertência;
b) .repreensão:
c) multa por deterioração ou prejuizos causados;
d) suspensão;
e) afastamento temporário;
j) destituição;
g) exclusão.
2) As penas especificadas nas ali.
neas a), b), c) serão da competência do- Reitor e dos Diretores.
3) As penas de suspensão até oito
dias serão da competência do 'Reitor
e dos Diretores e, por mais de oito
dias, do Conselho Técnico-Administrativo e do Conselho Universitário, conforme a jurisdição.
4) A pena de destituição do corpo
docente e de exclusão do corpo discente será aplicada pelo Conselho Universitário, que delibera em última instância.
Art. 43. Da pena de suspensão do
professor ou de aluno por maís de
oito dias, caberá recurso para o órgão administrativo da hierarquia imediatamente superior, resolvendo em
última instância o Conselho Universitário.
Art. 44. Se algum membro do
Corpo docente se monstrar incapaz
do desempenho de suas funções, ofender a doutrina católica ou falhar à
integridade dos costumes, será, serramente advertido e, reincidindo, será,
com prévio parecer do Conselho Universítãrío, dispensado do seu cargo
pelo Reitor.
Art. 45. E, facultado a qualquer
membro do corpo docente ou discente.
pessoalmente ou por representante
autorizado escolhido dentre os professôres catedráticos da unidade universitária a que pertencer, comparecer à sessão do Conselho Técníco-Admínístrativo ou do Conselho Universitário, em que haja de ser julgado disciplinarmente, em grau de recurso.

TiTULO VII

Das Associações dos Estu-dantes
Art. 46. Os alunos de cada unidade
universitária, regularmente matriculados em curso de graduação, de-

verão eleger um Diretório, que será
reconhecido pelo Conselho 'récnicoAdministrativo como órgão legitimo
de representação do corpo discente
da própria unidade universitária.
§ 1Q A organização de cada Diretório será determinada pelo Estatuto
respectivo;
.
§ 29 O Estatuto do Diretório Acadêmico, suas emendas e revisões serão
submetidos à apreciação do Conselho
Técnico-Administrativo para o devido
exame e final aprovação"
Art. 47. O Diretório, que, depois
de advertido pelo Dlretor da Unidade universitária, insistir na prática
de atos infringentes das leis universitárias, do próprio estatuto, ou não
cumprir as decisões do ocnselho Universitário, será dissolvido, pelo Reitor
da Universidade, convocando o Diretor da Faculdade ou Escola novas
eleições.
Art. 48. A fim de coordenar e centralizar tóda a vida social dos corpos
discentes das unidades universitárias,
poderá ser organizado um' Diretório
Central dos Estudantes, constituídopor dois representantes de cada um
dos diretórios acadêmicos.
Art. 49. O Estatuto do Diretorio
osntra; de Estudantes, elaoorado de
acôrdo com o Reitor da Universidade,
será suumetldo ao Oonselho Universitário para sua aprovação e para que
sôbre êle se maníteste e decida acêrca
das alterações e revisões.
Art. '50. Do Estatuto do Diretó;"lO
Central de Estudantes, como também
do Estatuto de cada Diretório Acadêmico, fará parte o /lCódigo de Ética" do estudante, no qual se prescrevem os compromissos que as~umem de
estrita probidade na execuçao de todos os trabalhos e provas escolares. de
zêlo pelo patrimônio moral e l~late
rial da Universidade ou da unidade
universitária e de submissão dos interêsses individuais aos da coletividade.
Art. 51. Para organização de o~
tras associações de sstudantes :;ta Umversídade, requer-se autorísação prévia e aprovação do estatuto pelo Conselho Universitário.
Art. 52. Haverá na Uníversid~,d6',
dirigida por um conselho diretor, a
assistência aos universitários,
com
organização definida em seu estatuto.
. .. d
Parágrafo único. O patrlmônío a
Assistência ao Universitário será constituído de doações e outras fontes de
receita.
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TíTULO VIII
Dos Prêmios e Bôlsas de Estudo

Art. 53. Como estímulo ao estudo
a Universidade poderá:
à) distribuir medalhas, díplomas e
prêmios de honra;
b) instituir bôlsas de estudo no pais
ou no estrangeiro;
c) subvencionar
total ou parcialmente, a publicação de memórias e
trabalhos de valor.
Parágrafo único. A distribuição
dêsses prêmios
rar-se-á de acôrdo
com as disposições dos seus instituidores e o regimento da Universidade.
TíTULO IX

Do Patrimônio e do Regime
Financeiro
Art. 54. O patrimônio da Universidade é formado:
1) pelo uso e gôzo dos bens móveis
e imóveis que a entidade mantenedora
puser à sua disposição para o seu funcionamento;
2) pelos direitos e bens que adquirir;
3) pelos auxílios e subli-anções
dos podêres públicos e partículares ;
4) por legados e doações;
5) pelo fundo universitário.
§ 19 O
patrimônio, representado
tanto por bens imóveis quanto por
bens móveis e por direitos, pertence,
de pleno direito, à entidade rnantenedora.
§ 29 Todos os bens que tenham sido
ou venham a ser destinados à Uníversídade.. a qualquer título, pertencem à
entidade mantenedora.
Art. 55. Tôdas as rendas dos estabelecimentos incorporados serão recolhídos à tesouraria da Universidade
e terão aplicação determinada pelo
Conselho -de Administração.
Art. 56. As unidades universítãrlaa
que não forem mantidas pela Sociedade Goiana de Cultura continuarão na posse do respectivo patrimônio e utilizarão as rendas e receitas
próprias, respeitadas as normas fixadas por êste Estatuto, oelo convênio
de agregação e pelo respectívo estatuto.
Parágrafo único. A Uníversidade
não encampa obrigações assumidas
por instituições incorporadas ou agregadas, anteriormente à incorporação
ou à agregação delas, bem como as
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agregadas não respondem pelo') compromissos assumidos pela Universidade.
Art. 57. Da renda líqUl,-la. das escolas superiores e de tôdas as instituições que integram a Universidade
destínar-se-ão, anualmente, pelo me~
nos, cinco por cento (5%) para. integração do património inalienável da,
Universidade.
Art. 58. O Tesoureiro e seus auxiliares são de .lívre escolha, nomeação e demissão do Reitor.
Art. 59. Cada unidade universitária remeterá anualmente ao Rei"ior.
até trinta e um de outubro, a estimatíva de suas despesas no ano seguinte, a fím de ser organízada a, proposta orçamentáría da despesa parao ano
subseqüente, a qual, depois de submetida à aprovação dó Conselho de
Administração, será remetída ao Mínístérlo da' Educacão e Cultura.
Art. ' 60. A majoração da verba ú1'çamentária da despesa das unidades
universitárias será sempre acompanhada de Iustírícacão minuciosa do
programa
trabalho a que se destinar.
Art. 61, No decorrer do exercício
financeiro, que coincide com o ano civil, poderão ser abertos crédltos suplementares ou especíais, quando o
exigirem as necessidades dos serviços
uníversítáríos,
.Parágrafo único. Esses créditos
serão
abertos por "período de vigência fixado no ato respectívo mediante -proposta da ReItoria. e aprovação do Conselho de Administração.
por dois têrços de votos.
Art. 62. O movimento econômico
financeiro de cada unidade uníversítáría será anualmente apresentado
ao Reitor e compreenderá o balanço patrimonial, o balanço financeiro e os quadros comparativos da
receita e das despesas previstas e r-ealizadas.
Art _ 63. O Reitor prestará contas,
anualmente, ao Conseiho de Admínrstração, até vinte e sete de tevereí1'0 e à Sociedade mantenedora, até 15
de março.

de

TíTULO X

Dispos-ições Gerais
Art. 64.
autoridade
matrícula
honra por

O ato de investidura
escolar bem
como o
importa compromisso
parte do investido e

de
de
de
do
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aluno de respeitar e obedecer as leis,
Estatuto e Regimentos da
Universidade e de cada uma de suas instituições e de submeter-se às disposíções de suas autoridades.
Art. 65. A Universidade
e cada
uma de suas unidades, por qualquer
de seus órgãos docentes, discentes ou
técníco-admínístratívos.
abster-se-âo
de promover ou autorizar quaisquer
manifestações de caráter político partídárío.
Parágrafo único Os professôres e
alunos da Universidade não poderão,
individual ou coletivamente, mvocar
estas qualidades para exercer atividades políticas.
Art. 66. A Universidade puohcará
sua revista podendo igualmente editar livros de ínterêsse para a cultura
e para o ensino.
Parágrafo único. Não se poderá.
fazer nenhuma outra publicação oficial ou que envolva a responsabilidade da Universidade, sem autorização
prévia do Reitor, ou, em casos mais
graves, do Conselho Universítárío.
Art. 67. Aos cursos da Universidade não poderão assistir sem autorização prévia do Reitor, pessoas alheias
aos .seus quadros.
TíTULO XI
Dis:pcsiçõe3 Transitórias
Art. 63. Os atuais Diretores ~ ViceDiretores completarão os mandatos
para que foram eleitos.
Art. 69 Dentro do prazo de cento
e vinte d12,S, contados da publicação
para que foram eleitos.
a) as unidades universitárias submeterão, à aprovação do Conselho
Universitário, os respectivos projetos
de regimento;
b)
o Conselho Universitário elaborará o Regimento da Universidade:
c) o Diretório Acadêmico de cada
unidade universitária submeterá seu
Estatuto à aprovação do oonseíno
Técnico Administrativo:
d) '0 Diretório Central de Estudantes submeterá à aprovação do Conselho Universitário o seu estatuto e o
Código de lttica' elaborados ue acôrdo com o Reitor da Universidade.
Art. 700. Somente depois de se organizarem em associação composta
de, no mínimo, duzentos sócios efetivos, e depois de submeter o seu estatuto à aprovação do Conselho Universitário, terão os antigos alunos o
11

seu representante no Conselho Universitário.
Art. 71. Enquanto não houver professor catedrático efetivo na Universidade, os contratados ou designados
gozarão dos direitos daqueles; no que
tange à execução dêste Estatuto, ressalvados os impedimentos legais.
Art. 72. A partir da data da instalação da Universidade de Goiás, os
estabelecimentos que a compõem e os
que nela vierem a incorporar-se são
obrigados a usar o designativo desta
integração, com imediata ciência do
órgão próprio do Ministério da Educação e Cultura.
Art 73. Os estabelecimentos de ensino mencionados no art. 4.9 item I,
passarão a denominar-se: Faculdade
de Filosofia,
Faculdade de Direito,
Faculdade de' Ciências Econômicas e
Escola de Belas Artes da Uníversídade de Goiás.
Art. 74. O presente E-statuto, depois de aprovado pelo presidente da
entidade rnantenedora e pelo Ministério da Educação e Cultura, só poderá ser modificado, mediante proposta do Reitor, ou de um têrço, pelo
membros do oonseuio
menos, dos
Universitário, aprovada em
sessão
para êsse fim especialmente convocada pelo Reitor ou por dOIS terços,
pelo menos, da totalidade de seus
membros, cumpridos os cüsposíttvos
do art
27, alínea g).
Art. 75. A dissolução da Universidade só poderá ter prosseguimento
por decisão da entidade mantenedora,
após deliberação do oonselno
de
Administração e com homologação do
Ministério da Educação e Cultura.
Parág-rafo único. Em caso doe dissolução da Universidade, seu patrimônio reverterá integralmente à entidade mantenedora.
DECRETO Nº 47.042 OUTUBRO' DE

Declara de
efeitos de
oei« que
Fortaleza,

DE

19

DE

1959

utilidade públ 2ca, pera
aescprcmriacão. os zmo.especifica, situados em
Estado do Ceará.
.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. F' Sáo declarados de utilidade
pública, para efeitos de desapropria-

Aros
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ção, OS imóveis números 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8, sitos na Praia do Pírambu,
lado Norte da Escola de AprendizesMarinheiros do Ceará, entre os marcos
de cimento números 1 e 9, em Fortaleza, Estado do Ceará, de oroprtedade dos Senhores Alberto, José e
Elias Gorayed, e destinados à ampliação das instalações daquele estabelecimento de ensino da Marinha.
Art. 2~ O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de outubro
de 1959, 1389 da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia

DECRETO· N9 47.043 OUTUBRO DE

DE

19

DE

lú7

ExECUTIVO

DEORE-TO

N9 47,044 DE
OUTUBRO DE 1959

19

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
do Serviço Geográfico (DSG)

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o Artigo
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1\1 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria do Serviço Geográfico (R-74) que com êste baixa,
assinado pelo Marechal R-I Henrique
Baptista Duffles Teixeira Lott, Ministro de Estado dos Negócios da
Guerra.
Art. 29 O presente Decreto entrará
.em vigor na data da sua publicação,
ficando revogado o Decreto n 9 21.883,
de 2'9 de setembro de 1932 e demais
disposições em contrárío.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 71Çl da
República.
JUSCELINO KUBITSCHElC

1959

H enrique Lott

Declara de utiluiiuie pública, para
efeitos de desapropriação, o domínio
útil dos imóveis que especifica,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 19 É declarado de utilidade
pública, para efeitos de desapropria...
ção, o domínio útil, inclusive benfeitorias, dos imóveis constituídos pelos
prédios números 94, 98, 106,. lOS, 112,
116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 1.794
e 1. 798, sitos na Praia do Pirambu,
lado Oeste da Escola de AprendizesMarinheiros do Ceará, a 58,40ro do
marco de cimento número 9 na direção N. O ., em Fortaleza, Estado
Ceará, pertencentes .aos herdeiros ou
sucessores do nr. Meton de Alencar
e destinados à reintegração rla primitiva área daquele estabelecimento
de ensino da Marinha.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío.
.......o de Janeiro, em 19 de outubro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.

do

JUSCELINO

KUBITSCHEK

<Jorge do Paço tâattoso Maia

Regulamento da Diretoria
do Serviço Geográfico

(DSG)

TÍTULO I

Generalidades
CAPíTULO I
DA DIRETORIA E SUAS FINALIDADES

Art. 19 A Diretoria do Serviço Geográfico (DSG), diretamente subordinada ao Estado-Maior do Exército,
incumbe-se das atividades referentes
à elaboração e reprodução de documentos cartográficos de ínterêsse,
principalmente, do Exército,
Art. 2(' A Dlretoría do Sel'vico Geográfico compete:
.
1) dirigir, coordenar e fiscalizar,
consoante normas 'baixadas pelo Estado-Maior do Exército, as atividades
do Serviço Geog'ráfico;
2) elaborar instruções, normas e
manuais técnicos;
3) aprovar os programas das atividades dos órgãos subordinados;
4) assegurar o funcionamento dos
cursos de formação e aperfeiçoamento
que lhe forem atribuídos pelo 'EMlE;

lOS
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5) tratar dos assuntos de estatística
na esfera de suas atividades;
6) realizar o preparo da mobilização
na esfera de suas atribuições;
7) coletar e explorar dados de ínterêsse para a cartografia do Brasil;
8) assegurar o suprimento de documentos cartográficos;
9) manter íntercârribío com entidades arms, nacionais e estrangeiras;
10) elaborar e submeter ao EstadoMaior do Exército:
a) o programa anual das atividades
do serviço Geográfico;
b) propostas dos recursos financeiros necessários à execução de seus encargos;
c) proposta de importaçâo dos artigos inexistentes no mercado nacional
necessários ao cumprimento de seus
encargos.
TíTULO II

Organização
CAPíTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

GERAL

Art. 3Q A Diretoria do Serviço Geográfico compreende:
1) Direção;
2) 8 (oito) Seções.
Art. 4t,1 São diretamente subordinados à DSG:
1) Divisões de Levantamento;
2) Comissões de Levantamento;
3) outros órgãos técnicos que venham a ser criados.

CAPiTULO III
DA ORGANIZAÇÃO

PORMENORIZADA

Art. 59 A Direção da DSG compre-

ende:

Diretor;
Gabinete.
Art. 69 O Gabinete compreende:
1) Chefia;
2) l.\!o Divísâo (Dj1), Pessoal;
3) 2.~ Divisão (D/2). Expediente e
Serviços Auxiliares;
4) 3.~ Divisão (D/3). Relações Públicas.
Art. 7Q As Seções denominam-se:
1) 1.~ Seção (S/I), Estudos e Coordenação;
2) 2.l!o Seção (8/2), Geodésia;
3) 3.1lo Seção (S/3), Topografia;
4) 4~ Seção (S)4), Fotogrametria;
1)
2)

5)
6)

5~
6~

Seção (S/,5) , Cartografia;
Seção (S/6), Reprodução de

Cartas:

7~ Seção (S/7). Material Técnico;.
8) 8l} Seção (S/8), Seçáo Administrativa.
Art. aq • Em função da disponibilidade em pessoal, D Diretor poderá
desdobrar as Seções em Subseções>
de forma a melhor atender à distribuição de seus encargos.

7)

TÍTULO IH

Atribu·ições
OAPíTULO IV
Das Atribuições Orgãnicas

1 -

do Gabinete
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Art.
A.o Gabinete incumbe:
1) auxiliar a coordenação das atividades gerais da Díretorta, estabelecendo as ligações entre os seus diferentes órgãos e promovendo, em nome do Diretor, as ligações externas
que se fizerem necessárias;
2) preparar o expediente e a correspondêncía para serem submetidos
à assinatura do Diretor;
3) receber.' expedir e arquivar a
correspondência da Diretoria;
4) organizar e manter atualizado o
hístórlco da Diretoria:
5) organizar o Relatório anual das
atividades da Diretoria;
6) preparar 00 boletins da Dil'etoria.
II -

Das Seções

Art. 10. A Seção de Estudos e Co..

ordenação íncumne:
1) auxiliar a coordenação das atividades técnicas da DSG e, em nome do Diretor, promover as ligações
entre seus diferentes órgãos da sede
e do campo;
2) encarregar-se do estudo, planejamento e programação de todos os trabalhos técnicos a serem executados,
pelo Serviço Geográfico, coordenando
a sua execução;
3) manter em dia o arquivo técnico da Diretoria:
4) informar e preparar o expedi..
ente de caráter técnico a ser submetido ao Diretor;
5) organizar as inspeções e o COIl>trôle da produção técnica do Serviçl)
Geográfico;
6) estabelecer planos de ensino e:
aperfeiçoamento;
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7) superintender e orientar os tra-

halhos de Mapoteca da Diretoria do

Serviço Geográfico.
Art. 11. A Seção de Geodésis.. incumbe:
1) colaborar com a Seção de Estudos e Coordenação na elaboração e
redacão final das diretrizes técnicas,
na. parte referente à geodésia ;
2) organizar o arquivo de tôda a
documentação geodésica do Serviço
Geográfico:
3) estudar tôdas as questões técnico-científicas referentes à geodésía e

seus ramos;
4) executar os cálculos relacionados
com as atribuições da Seção.
Art. 12. A Seção de Topografia incumbe:
1) colaborar com a Seção de Estudos e ooordenacâo na elaboracão e
redação final, das diretrizes técnicas,
na parte referente à topograría:
2) estudar os métodos e processos
topográficos visando, principalmente,
à elobaracâo de cartas em escalas
menores que a escala normal;
3) elaborar as cartas prelímínares:
4) superintender e orientar trabalhos de campo em regiões fora da alçada das Divisões de Levantamento.
Art. 13. A Seção de Fotogrametría
tem a seu cargo a tomada. de fotografias aéreas ou terrestres. sua manipulação. restituição e composição
dos originais fotogramétricos.
Parágrafo único. Incumbe-lhe assim:

1) colaborar com a Seção de Estudos e Coordenação na elaboracão e
redação final das diretrizes técnicas
na parte correspondente à fotogrametria;
2) estudar a evolução dos métodos
fotogramétricos;
.
3) organizar o arquivo geral de
tôda a documentação resultante das
tomadas de fotografias aéreas ou terrestres;
4) executar a aerotrtangulação e a
restituição estereorotogramétríca das
fotografias aéreas ou terrestres necessárias à composição dos originais topográficos ;
5) efetuar os trabalhos fotográficos
de laboratório necessários às tarefas
da Seção.
Art. 14. A Seção de Cartografia
incumbe:
1) colaborar com a Seção de Estudos e Coordenação na elaboração e
redação final das diretrizes técnicas,
na parte referente à Oartografia;

1<J9
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2) estudar tôdas as questões referentes aos métodos de elaboração dos
originais cartográücos, visando sua
reprodução;
3) preparar os originais cartográficos das cartas levantadas.
Art. 1.5. A Seção de Reprodução de
cartas incumbe:
1) colaborar com a Secão de Estudos e Ooordenacâo . na elaboracâo e
redação final Q8J3 diretrizes técnicas,
na parte referente à Reprodução de
Cartas;
:2) estudar a evolução dos métodos
relativos às artes gráficas;
3) ímprimír as cartas e as publicações técnicas da DSG.
Art. In. A Seção de Material Técnico incumbe a guarda, conservação e
manutencão de todo o material técnico, máquinas etc, em uso
Diretoria do Servico Geográfico.
,
Parágrafo "único. Compete-lhe ainda:
1) colaborar com a Seção de Estudos e coordenação nos estudos e experiências referentes ao melhor aproveitamento do material técnico da
nsc. nrocurando o aperfetçoamento
do materv., em uso, propondo medídas tendentes a uma maior eficiência
no seu emprêgo, bem como as aquisícões que se fizerem necessárias;
2) efetuar a fabricação de acessoríos e sobressalentes para o material
técnico e, ev'entualmente, a de Instrumentes e aparelhos a juizo do Diretor.
Art. 17. À Seção Administrativa
incumbem os serviços administrativos,
econômicos, financeiros e de suprimentos da Diretoria. em particular, e
do Serviço Geográfico. em geral, de
acôrdo com as disposições do R-3 e
outros regulamentos especiais, cabendo à sua Chefia as atribuições de Fiscalização Administrativa a que se referem os regulamentos R-I e R-3,_ no
que fôr aplicável.

na

CAPíTULO
DAS

V

ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

I -

Do Diretor

Art. 18. O Diretor do Serviço Geográfico superlntende tôdas as atividades técnicas e administrativas do
Serviço Geográfico, e é o responsável,
perante o Chefe do Estado~Maior do
Exército, pelo funcionamento eficiente dos órgãos da Diretoria.
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Parágrafo único. Compete-lhe:
1) providenciar para que os órgãos
da sede e do campo disponham de
tod.os Os elementos (pessoal, animal,
material e fundos) necessártos à execução dos trabalhos;
2) providenciar. de acórdo com a
legtslaçâo em vigor, a inclusão de
todo pessoal;
3) propor a movimentação dos engenheiros geógrafos;
4) propor a movimentação dos Oficiais topógrafos do Quadro de Oficiais
Especialistas (Qom;
5) distribuir e movimentar as praças e civis, pertencentes ao Serviço
Geográfico. comunicando aos órgãos
competentes as alterações ocorridas;
6) dedicar especial atenção ao preparo dos Oficiais supertores do Serviço Geográfico, tendo em vista o desempenho de funções específicas;
7) corresponder-se, diretamente, em
assuntos técnicos e científicos com repartições e instituições. militares e
civis, nacionais e estrangeiras;
8) convocar e presidir o Conselho
Técnico;
9) remeter ao Chefe do EstadoMaior do Exército, o relatório das
atividades técnicas e administrativas
da Diretoria do Serviço Geográfico
relativo ao ano anterior;
10) propor, anualmente, a fixação
dos efetivos dos contingentes, de acõrdo com as necessidades do Serviço;
11) aprovar o Regimento Interno
da Diretoria;
12) propor as medidas que se fizerem necessárias
para o eficiente
desempenho técnico
dos trabalhos
afetos à sua Diretoria.
II -

Do Chefe do Gabinete

Art. 19. Ao Chefe do Gabinete
incumbe:
1) coordenar, orientar e írscalízar
os trabalhos dos órgãos constitutivos
do Gabinete e auxiliar a coordenação
das atividades da Diretoria do Sel'viço Geográfico, estabelecendo a ligação entre seus diferentes órgãos
e promovendo, en..: nome do Diretor,
as ligações externas que se fizerem
necessárias;
2) despachar com o Diretor o expediente elaborado pelo Gabinete;
3) .conferir as cópias do boletim da
Diretoria, autenticando-as;

4) subscrever as certidões e outros
elementos para serem visados peloDiretor ou a êle eneamínhados;
5) dar exercício aos funcionários
civis do Serviço Geográfico de acõrdo
com a legislação em vigor;
6) reunir, com a devida antecedência Os dados para- a organização dos
relatórios anuais da Diretoria;
7) organizar e mandar confeccionar
os boletins, com os elementos redigidos pelos órgãos competentes. conteri-los e levar os originais à assinatura do. Diretor;
B) rubricar os livros do Gabinete,
salvo os que o devam ser pelo Fiscal
Administrativo.
III Art.

2'~.

Dos Chefes de Seção
Ao Chefe da Seção <te Es-

tudos e Coordenação, compete:
1) estudar e emitir parecer sôbre
os assuntos técnicos de ínterêsse do
Serviço Geográfico;
2)
acompanhar as atividades uas
Divisões de Levantamento e das Seções técnicas da sede, coordenando
sua exeCUÇaO;
3) manter para êsse fim relações
diretas com os chefes dêsses órgãos;
4) encaminhar ao Diretor. acompanhados de parecer, os manuais, instruções e diretrizes técnicas elaboradas nas seções técnicas;
"5.) despachar com o Diretor os assuntos de natureza técnica, -mcaminhando ao Gabinete a respectrva matéría destinada à publicação em Boletim Interno;
6) propor a convocação de reUluões
do Conselho Técnico para estudo e
debate de questões que, por sua natureza, mereçam estudos especiais e
impliquem na necessidade de nrmar
doutrina;
7) estabelecer as bases e as <11retrízes para os novos projetos decorrentes dos estudos das Seções especializadas, e submetê-las ao Diretor·
8) promover e superintender os trabalhos de tradução de publicações de
ínterêsse para o Serviço Geográfico,
assim como a conveniente difusão.
Art. 21. Aos Chefes das Seções
Técnicas, em geral, compete:
1) acompanhar o desenvolvimento
cientifico da especialidade da sua Seção, estudar a aplicação de novos processos e elaborar instrução;
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2) ministrar ínrormaçoes e redigir
instruções sôbre os
os pareceres e
levantamento que lhes
projetos de
ferem submetidos;
3) colaborar estreitamente na coordenação dos estudos e planejamentos fi. cargo da Seção de Estudos e
Coordenação;
4) enviar à Seçi3.o de Estudos e
Coordenação o programa de trabalho
de cada missão conferida à Seção, do
qual constará o tempo previsto para
a execução:
5) promover, por todos os meios ao
seu alcance. o aperfeiçoamento contínuo dos oficiais e auxiliares sob
suas ordens;
6) participar, como membro eretívo, das reuniões do Conselho Têcnico;
7) manter relações diretas, sôhre
assuntos t~cnicos, com as demais Seções, quando conveniente.
Art. 22. O Chefe da Secão Administrativa é o Fiscal Admintstratrvo
da Diretoria do Serviço Geográfico,
Parágrafo único. Compete-lhe:
1) as atríbuícões de piscaI Administrativo discrímínadas no R-3:
2) . assegurar o funcionamento dos
órgãos administrativos que lhe são subordinados, de acôrdo com as prescrições regulamentares e as especiais
da Diretoria do Serviço Geográfico;
3) organizar. na época oportuna, a
proposta orçamentária.
TíTULO

Outras

rv

Disposições

GAPlTULO VI
DISPOSIÇÔES GERAIS

Art. 23, A Diretoria do serviço Geográtíco é responsável P01' todos os suprimentos necessários ao Serviço Geográfico, compreendendo aquisições,
quando for o caso, recebimentos, distribuições, transferências, recolhimentos, _recuperações e descargas dó material técnico de levantamento, assim
como pelo estudo e adoção de novos
tipos desse material.
Art. 24, Os métodos de trabalho
para os serviços de campo e de Gabinete serão regulados por normas
técnicas gerais aprovadas pelo Diretor e que constarão depublícações especiais.
Art. 25. O relatório anual apresentado pela Diretoria do servico Geográfico ao Estado-MaIor do Éxército,
além das ínformacões de caráter ad-
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mínístratívo, conterá um resumo da
produção técnica no decurso do ano
considerado.
parágrafo único. A parte do relatório referente aos assuntos administrativos, será organizada de acôrdo
com o estabelecido no R-I.
O.'1iPITULO
DO

LEVANTAn~o

VII
REGULAR

CARTAS PIUNÇIPAIS

Art, 26. As missões principais do
Sel'viço Geográfico são, em colaboração com outros órgãos oficiais:
o levantamento topográfico do país,
principalmente das regiões de ínterêsse
do Exército;
a triangulação geodésica rundamental e a rêde de nivelamento de precisão do País.
Art , 2'7. As fôlhas das principais
cartas topográficas. elaboradas pelo
Serviço Geográfico, obedecerão às seguintes escalas e formatos;
escala 1: SO.()OO tormato 15' x 15';
escala 1: 100 {}I:}Q formato 30' .x 30';
escala 1: 2>50.000 formato 1.1! x 1,l?
Art. 2B. Poderão, ainda, ser executados levantamentos especiais, cujos
objetivos, natureza do terreno e circunstâncias de prazo e lugar determinem escalas. precisão e métodos a empregar. Tais levantamentos serão
sempre de acôrdo com díreteízes técnicas especiais baixadas pela Diretoria do Serviço Geog'1'áfico.
Art. 29, Atendendo ao valor econômico e admínístratívo da produção da
Diretoria do Serviço Geográfico, o que
não tiver caráter reservado será accessível ao público A decisão sôbre a
natureza reservada dessa produção
compete ao Estado-Maior do EXército
CAPITULO VIII
DO CONSELHO

TEcNrco

Art. 3:0 O conselho Técnico é o órgão destinado a dar parecer sôbre os
assuntos técnicos e cíentíficos, referentes à atividade da Di'retoria do
Servtço Geográfico.
§ 1.. 9 . OS pareceres do conselho Técnico terão valor opinativo, cabendo ao
Diretor a decisão final,
§ 2.9 . OS pareceres do Conselho
Técnico serão publicados em boletim.
§ 3.<1. Compete, ainda ao Conselho
Técnico o estudo das recomendações
das entidades cartográficas internacio-nais a que se ache filiado o Brasil.
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Art. 31. São membros efetivos do
Conselho Técnico:
o Di':retor do, serviço Geográfico,
como presidente;
o Chefe do Gabinete e os Chefes
das Seções Técnicas.
§ 1.~. Os chefes de Divisão de Levantamento darão seus pareceres por
escrito, quando solicitados pelo Dire-

menta de Publicacões do EXército (R150) aprovado pelo Decreto número
4:fi.~14, de 12 de junho de 19'59.

§ 2. Q• O Diretor admitirá, como informantes, pessoalmente, ou por escrito, outras pessoas cujas opiniões
possam ser úteis às decisões do Con-

As Divisões de Levantamento são os órgãos encarregados dos
trabalhos de campo e complementares
de gabinete rererentes aos levantamentos sístemátícos do Serviço Geográfico de acôrdo com seu regula..
menta próprio.

tor.

selho.

Art. 32. O conselho Técnico é convoca-do pelo Diretor,
§ 1.9 . O assunto, dia e hora da reunião, bem como os nomes dos membros convocados serão publicados em
boletim e, com a antecedência necessáría, dados ao conhecímento de cada
membro convocado.
§ 2.(). O Diretor designará os relatores de cada sessão, segundo os assuntos a tratar
Art , 33. As' reuniões do oonselhe
Técnico serão secretariadas por um
O~icial do Gabinete, designado pelo
Diretor ,
OAPlTULO IX
DAs

nillETRIZES TECNICAS

OAPITULO XI
DOS ÓRGÃOS SUBORDINADO~

Das ])ivisóes de Levantamento

1 -

Art. 36.

11 -

Das Comissões de Levantamento

Art. 37. As Comissões de Levanta-

mento são os órgãos encarregados dos
trabalhos de campo e complementares
de gabinete, referentes aos levantamentos não sistemáticos do Serviço
Geográfico, de acórdo com as Instruções que as errarem.

III -

Dos outros órgãos Têcnicos

Art. 38. Os outros órgãos Técnicos
que venham a ser criados após a vigência do presente Regulamento, funcionarão de acôrdo com os dispositivos que forem baixados.

Art. 34. Para execução de missões

não perfeitamente enquadradas nos
dispositivos dos Regulamentos e Manuais ou em outras instruções em
vigor, o Diretor baixará Diretrizes especiais,
CAPITULO X
DaS MANUAIS

Art. 35. As questões de doutrina,
de técnica e de instrução serão reguladas por Manuais, em regra propostos por esta Diretoria, na conformidade do estabelecido no Regula...

CAPITULO XII
prescrições diversas

Art. 39. A Diretoria do serviço Geogr,Mico elaborará, com base no presente Regulamento, o seu Regimento Interno.
Art. 4(). Para efeito de disciplina e
Justiça, o Chefe do Gabinete. e os de
Seção têm atribuições equivalentes às
'de Comandante de Unidade,
Rio de Janeiro, 19 de outubro de
1959, - H enrique teu, Ministro da.
Guerra
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DECRETO NQ 47.045 - DE 19
OUTUBRO DE 1959

Art.

Art.
Art.

DE

Autoriza o Ministério da Aeronáutica

a aceitar doação de terrenos em

Patrocínio (M. G.).

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

.
.
.

Art.
Art.
Art.

7
13

26

Federal e de acôrdo com os artigos
ns. 1.165 e 1.180. do Côdigo Civil,
decreta:
Art. 19 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aceitar a doação que, com apoio na Lei Municipal
nl? 517, de 2 -de julho de 1959, a Prefeitura Municipal de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, pretende fazer
ao mesmo Ministério. dos terrenos
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com a área de 553.400,OOm2 (quinhen-

tos e cinqüenta e três mil quatrocentos metros quadrados) onde está
situado o aeroporto local, tudo de
acõrdo com o processo protocolado na
Diretoria de Engenharia daquele MInistério sob n9 D.Eng. 4.917-59, no
qual se encontra a planta respectiva.
Art. 2Q A escritura de doação servirá como título de propriedade, para
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua puuhcação,
revogadas as disposições em contráa-ío.
Rio de Janeiro. 19 de outubro de
1959: 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

F'ranczsco de M eHo.

DECP..ETO Nº 47':"046 OUTUBRO DE

DE

19

DE

1959

Regula a [ixaçtio das tarifas das linhas regulares de tra7~sporte aereo
e dá outras 'Providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
a. t. 87, nv I, da oonstítuícão
Federal. e considerando a necessidade
de regular o disposto na alínea e do
art. 37 do CÓdigo Brasileiro do Ar
(Decreto-lei n Q 483, de 8 de junho de
1938, combinadamente com o preceítuado no art. 2.9, alíne b, do Decreto-lei n. 9 9.793, de 6 de setembro de
1946, decreta:
Art. 19 Os preços dos transportes
aéreos nas linhas regulares, quer entre pontos do território nacional,
quer entre pontos dêste território e
os situados em outros países. serão
fixados pelos órgãos próprios do Ministério da Aeronáutica.
Art. 29 Para o transporte efetuado por duas ou mais emprêsas de linhas regulares em uma mesma rota
e em aeronaves de uma mesma classe, os preços serão iguais.
Art. 39 O critério a ser observado
no cálculo dos índices tarifários em
linhas aéreas regulares entre pontos
de território nacional será fixado pelo
Ministro da Aeronáut.ea, mediante
proposta da Diretoria de Aeronáutica

Civil, levado, em consíderação, entre
outros, os seguintes ratóres:
a) custos médios de operação das
aeronaves;
.
t» índices de aproveitamento, em
passageiros-quilômetros, que
melhor
se ajustem às condições econômicas
do País e de suas diferentes regiões;
c)
tipos de aeronaves utilizadas e
a natureza do serviço oferecido em
função das condições de conrõrto, rapidez e outras características que diversificam os transportes.
§ lI? Os índices tarifários assim estabelecidos deverão, além de cobrir
êsses custos diretos e indiretos
de
operação. atender à justa remuneração do capital.
§ 21? Caberá à Diretoria de Aeronáutica Civil estabelecer, de acôrdo
com os estudos que fizer, os índices
tarifários. procedendo à revisão dêsses índices, sempre que, l;t seu juízo,
se torne necessária.
Art. 4tl Quan00 houver convênio
ou acôrdo entre as emprêsas que eXploram linhas internacionais regulaes para a ríxacão de tarifas
de
transportes internacionais,
deverão
ser aprovadas. pela autoridade brasileira, as tarifas assim adotadas, inclusive para a aplicação pelas ernprêsal' hn;l.~i\Airas nas suas linhas internacionais.
Art. !)Q Na aplicação das tarifas
aprovadas para as linhas regulares
de transporte aéreo entre pontos de
território nacional, serão obedecidas
as condícões gerai:; de transporte fixadas pelo Minist;ério da Aeronáutica.
Parágrafo único. Nos transportes
internacionais a aplicação das tarifas obedecerá às condições que forem
adotadas e aceitas pelos transportadores, em conseqüência de convênio
ou acôrdo entre êles, desde
Que
aprovado pela Diretoria de Aeronáutica Civil.
Art. 6.9 A3 emprêsas r111'" 0n">''''m

linhas regulares de transporte aéreo
não poderão, direta ou indiretamente,
por si ou através de qualquer interroedíárlo. conceder descontos, abatimentes, ou quaisquer reduções, diretas
ou indiretas, sôbre tarifas aprovadas,
salve os previstos nas leis e atos
administrativos de aplicação
geral,
nem distribuir prêmios, por sorteios
ou não. direta ou indiretamente, aos
que adquirirem passagens.
Parágrafo único. A transgressão das
normas acima determinará a rescisão do contrato de concessão da linha
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às emprêsas nacionais, com apoio no
disPO$to pelo art. 29, alínea b, do Decreto-lei n 9 9. "[93, de 6-9-1946, e a repressão que couber, em virtude dos
tratados internacionais, às emprêsas
estrangeiras.
Art. 79 A venda, direta ou indireta, por essas emprêsas, de passagens
mediante pagamentos parcelados ou
er prestações, através crediários e sistemas análogos, dependerá de prévia
aprova{}áo do respectivo plano pela
Diretoria de Aeronáutica Civil, que
a negará sempre que êle exprimir
virtual reducão dos preços autorizados pela tarifa.
§ 19 Dêsse plano deverá constar o
esquema fínanceíro que justifique não
exprimir redução da tarifa, sendo de
dez meses o prazo máximo para a liquidação total da dívida, !3 a entrada
nunca superior a 40% de preços da
passagem.
§ 29 Nenhuma
emprêsa
poderá
anunciar a venda de bilhetes com nagamentos parcelados ou em prestações, antes de autorizada a execução
do respectivo plano pela Diretoria de
Aeronáutica Civil.
§ 3Q Aprovado o plano, a emprêsa
ficará obrigada a apresentar à Diretoria de Aeronáutica Civil o balancete das operaçôes feitas no mês' anterior, para o' funcionamento dêsse
plano. cuja aplícacão será cancelada
pela mesma Diretoria se verificar a
sua tnobservãncta ou desvirtuamento
de sua fin:lidade.
Art. 8.9 Nenhum bilhete de passagem poderá ser emitido sem indicação expressa do nome do passageiro
e das datas da sua emissão e do primeiro vôo nêle prevísto, não podendo ser maior de 30 dias o intervalo
entre essas duas datas e não valendo a simules
esoectrícacão
de
número de vôo. A omissão dessas índicaoões importará em' infração das
tarifas.
Parácrafc único. A não utilizacão
do bilhete nesse prazo, e desde Que
haja aviso prévio de 48 horas. dará
ao seu titular o direito ao reembôlso
do respectivo valor. ou a novo bilhete em condições atualizadas.
Art. 9Q Na publicidade das emprêsas de avtacão comercial, não serão
permitidas indieaoões ou
artirícíos
que induzam o público a equtvoco sôbre os verdadeiros preces de transporte. caracterizando a íntracão desta
norma o nrop6sito delíberadr de desrespeitar ã tarifa aprovada,

Art 1{} No cálculo das tarifas a
unidade de distância será o quilômetro, contando-se tôda fração como
um quilômetro, Para o transporte de
passageiros as tarifas serão calculadas na base de passageiro-quilômetro
e, para o de carga, na base de tonelada-quilômetro.
Art. 11. 0$ preços de transportes
aéreos serão fixados em cruzeiros. inclusive para os transportes internacionais com origem
Brasil, ~ só
poderão ser cobrados e pagos nessa
moeda.
Parágrafo único. Os
preços de
transportes internaotonafs,
quando
originalmente expressos em moeda
estrangeira, serão convertidos na base
da caxa cambial aplicável,
Art. 12. Para o exato cumprimento das normas estabelecidas neste
decreto, o lVrinist?rio da Aeronáutica
criará uma comissão de contrôle, sob
li presidancia do Diretor-Geral da
lH'r(m~,lltica r'ivil e de que nartdci-

no

Y''''''''

~..,,...,,."'~pn+ant.p.f-;

das emorêsas de-

finindo-se em portaria ministerial o
):,\

, 'll"'onamento.

Art . 13. De tôdas as decisões do
Diretor-Geral de Aeronáutica
Civil,
poderão os interessados recorrer nara
a autoridade do Ministro da .úronáutica, dentro de trinta dias de sua
ciência.
Art. 14 Dentro de sessenta (60)
dias da data dêste Decreto. o Ministro da Aeronáutica. na conformidade
do art. 31? baixará ato fixando o critério a ser observado no cálculo dos
preces de transnm-ts aéreo.
Art. 15. Revogam-se os atos, instriteões e procedimentos anteriores,
que com Ilste colidam.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de
1959; 13R9' da Independência e 719
da República.
Jt1SCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.
DECRETO NQ 47.047 - DE 19
OUTUBRO DE 1959

Dlt

Altera a lotacão numérica de reparticão do Ministério da Aeronáu~
tica,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. lQ Fica alterada a lotação das
repartições atendidas pelo Quadro

118

ATOS DO PODER E..."'\:ECUTlVO

Permanente do Ministério da Aeronáutica, para o efeito de se transferir
um cargo da carreira de Oficial Administrativo, ocupado por Olavo Martins de Miranda, da lotação da Diretoria de Intendência para a do Hospital de Aeronáutica de Belém.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de outubro
de 1959,; 13H.o da InóepenJdêneia e 11.')
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.
DECRETO N9 47.M8 - DE 19
OUTUBRO DE 1959

DE

Transfere junção de Tabela Numérica
Especial de Bxtrtmurnerérío-mensalista da Base Aérea do Recife para
a da Diretoria de Aeronáutica Civil.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item r, da Constituiçáo Federal,
decreta:
Art. 19 Fica transferida uma função de Auxiliar de Aeródromo, referência 17, ocupado por Carmen Martins de Andrade, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista da Base Aérea do Recife para a
da Diretoria de Aeronáutica Civil.
Art. 29 l1:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de outubro
de 1959; 13'8.° da Inc:e:pendência e 71.<l
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.
DEORETO N? 4'1.04.9 - DE 19
OUTUBRO DE 1959

eas Especiais de Extranumerárto-men..
salísta abaixo indicadas:
I - uma função de Servente, referência 19, ocupada por Gilka Izidora
Novaes Pereira, da Tabela da Base
Aérea de Santa Cruz, para a do Quartel General da 3:J. Zona Aérea;
II - uma função de Rádio-Eletricista, referência 20, ocupada por Edmundo Lazaro de Barros, da Tabela.
da Base Aérea do Recife para a da.
Base Aérea de Santa Cruz.
Art , 2Q ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Rio de Janeiro, em 19 de outubro
de 19!19. l~Ql) da Independência e 719
da República

DE

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.
DECRETO N9 47. 05{) - DE 19
OUTUBRO DE 1959

DE

Transfere função da Tabela Numérica
Especial ãe Extranumerário-mensalista do Comando de Transporte
Aéreo, do tâinisiérío da Aeronáutica, Que menciona.
O Presidente da República, usando

t.riblliçf.if'l 0111" lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1() Fica transferida uma função de Auxiliar de Artífice, referência
18, da Tabela Numérica Especial de
Extranumerário-mensalista do Comando de Tral1sporte Aéreo para
idêntica Tabela da Base Aérea de Põrt.n 1\ 1 "'''''1"'''' ~",.q "t,,>,\ der a reversão de
Orestes Braga Ribas.
Art. 29 r~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Ja.neiro, em 19 de outubro
de 1\159: l::W.o da Ine:e:pellldênda e 71.<l
da República
r1~ ~

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Transfere junções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumeráriomensalista do Ministério da Aeronáuticà. que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
~, item I,' da Oonstítuíção Federal,
decreta:
Art. 19 Ficam transferidas as seguintes funções das Tabelas Numéri-

Francisco de Mello.
DECRETO NI? 47.051 - DE 19
OUTUBRO DE 1959

DE

Institui a Comissão de Assistência às
Fundações Educacionais.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tígo 87, item !, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica instituída, no Ministério da Educação e Cultura, a Comissão de Assistência às Fundações Educacionais '( C. A. F .E. ), com as finalidades de:
a) sugerir providências para o estimulo da criação de fundações educacionais;
b) estudar providências e promover
a execução das que, aprovadas pelo
Ministro de Estado, visem à orientação e à assistência, técnica e financeira, das referidas fundações;
c) propor o que julgar conveniente
para a organização de plane, de aplicação de recursos disponíveis para a
consecução de seus objetivos; .
à) estimular a cooperação dos poderes públicos com as mencionadas
fundações, mediante a celebração de
convênios; e
e) estabelecer normas a serem observadas pelas fundações beneficiárias de sua assistência.
Art. 21? A C.A.F.E, será integrada por cinco membros, designados
pelo Mínístro de Estado, que, a um
dêles, incumbirá de presidi-la, e, a outro,-. dará os encargos da sua secretaria executiva.
Art. 39 A C.A.F.E. será estruturada de maneira a evitar a criacão de
funções estáveis, de caráter permanente, e procurará incentivar, ao máximo, o regime de cooperação entre os
órgãos federais, estaduais, municipais
e entidades paraestatais, relacionados
com os problemas do ensino.
Art. 49 Para o custeio de suas atividades, a C.A.F.E, poderá dispor de
recurs~s provenientes de:
a) dotações e contribuições que lhe
forem consignadas nos Orçamentos da
União, de Estados, Municípios. entidades paraestatais e sociedades de economia mista;
b) contribuições de entidades públicas e privadas; e
c) donativos, contribuições e legados particulares.
Art. 51? A aplicação dos recursos
aludidos no artigo anterior será feita
de aeôrdo com plano anualmente apre-

sentado ao Ministro de Estado e por
êste submetido à aprovação do Presidente da República.
Art. 69 Competirá ao Ministro de
Estado expedir as instruções necessárias para a execução dêste decreto,
que entrará em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, em 19 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO T~UBITSCHEK

Clóvis Salgado.,

DECRETO NI? 47.052 OUTUBRO DE

DE

19

DE

1959

Declara de utilidade pública, para
desapropriação, os imóveis que menciona. situados no Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item l, da Constituição e nos têrmos dos arts. 59 e 69 do Decreto-lei
n? 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 19 São .declarados de utilidade
pública, para desapropriação, os imóveis constituídos pelos respectivos terrenos e as benfeitorias nsies exístentes, sob os ns. 69b, 698, 744, 752, 758,
764 e '772 da rua Barão de Bom Retiro, e os de ns. 11, lI-A, n-a, 17, 19
e 21 da rua Verna Magalhães. cujas
áreas se destinam a ampliação das
instalações do Colégio Pedro II - Externato, Seção Norte.
Art. 29 São, igualmente, declarados
de utilidade pública, para desapropriação, os imóveis constituídos pelos respectivos terrenos e as benfeitorias nê~
tes existentes, sob os ns. 72, 74, 88 e
90 da rua Humaitá, e os de ns. 20, 22,
24, 30, 32, 34 e 36 da rua João Aronso,
cujas áreas são destinadas à ampliação do Colégio Pedro II - Externato
- Seção Sul.
Rio de Janeiro, em 19 de outubro
de 1~59; 13'8.° da Inc.epenldênda e 71.6
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
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DECRETO NQ 47.053 OUTUBRO DE Hl59

DE

2{l

DE

Regulamenta a concessão da gl'atijieação prevista no art. 145, itens V e
VI, da Lei n 9 1.711, de 28 de ouiubro de 1952, aos seruuiores civis lotados no Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro, do Ministério de. l'llttrintia, e dá outras providências.

o Presidente da R epúblíca, usando
da atrtbuiçao que lhe contere o an,. ~7,
item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 • As gratírícações previstas
no art. 145. itens V e VI, da I.sei número 1.711, de 28 de outubro de 1952,
poderão ser concedidas aos servidores
civis lotados no Arsenal de Marinba
do Rio de Janeiro, do 'Mimstêl'io da
Marinha, na contormídade do disposto no presente decreto.
Art. 29 • A gratificação poderá ser
concedida:
I - até 4.0% (quarenta por cento)
do, padrão de vencimento ou nível de
salário. ao servidor que, no exercicio
de atribuições inerentes a seu cargo.
ou função, realize, habitualmente" atividades com rISCO de saude decorrenses
da manipulação direta de agentes nocivos, na forma do disposto nos quadros das indústrias insalubres, aprovados pelo Ministério- do Trabalho, Indústria e Comércio.
II - até 30% (trinta por cento) do
padrão de vencimento ou nível de saIárío, ao servidor que, no exercício de
atribuições inerentes a seu cargo GU
função, realize, habltualmenta,
a) atividades com ísco de VIda decorrente do contágio direto e obriga
tório com agentes perigosos de acôrdo
com a legislação pertinente sôbre a
matéria;
b) atividades com risco de saúde
decorrente do exercício de trabalho em
locais insalubres, de acôrdo com as
conclusões técnicas da Divisão de Higíene e Segurança do Trabalho, do
Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio; e
O) atividades com risco de vida decorrente do exercício de trabalhe. em
zonas ou áreas perigosas, delimitadas
pela Divisão de Higiene e Segurança
do Trabalho.
Art. 39 As gratificações de que tra-

ta o artigo anteríor caberão somente

quando o risco à vida ou à saúde for
de caráter permanente.

Art. 4C? As vantagens estabelecidas
neste Decreto serão pagas, exclusivamente, ao servidor que estiver no efetivo exercício da atividade própria de
seu cargo ou função, atríbuida em lei
ou regulamento.
§ lI? O servidor não tará jus à gratificação durante quaisquer afastamentos do efetivo exercicío de suas
atribuições, exceto nos casos:
a) de férias, se no ano anterior tiver exercido as atividades do cargo
ou função percebendo uma das gratificações a que se refere êste Decre-

to;

b) de licença concedida em conseqüência de doença pronssíonal ou acidente ena serviço;
c) de afastamento em virtude de casarnento ou falecimento de (;ônjuge.
filho, pai ou irmão.
§ 29 A gratificação será paga na
base da freqüência mensal do servidor.
Art. 5.° Continuarão a ser pagas
as gratificações previstas neste ,ueereto ao servidor que fôr nomeado ou
designado para exercer cargo isolado
de provimento em comtssâo ou função gratificada cujos exercícios sejam privativos de ocupantes de cargo
ou da runçâo que, efetivamente, êle
desempenhe.
Parágrafo único. Na hipótes_e dêste
artigo, o cálculo da gratírrcaçào sera
feito na base do padrão de vencimento do cargo efetivo ou da referência
de salário da runçâo de extranumerario.
Art. 6Q • A iniciativa da proposta.
das gratificações de que trata éste Decreto cabe ao Diretor do Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro.
§ lI? Ao formular a proposta, c dirigente da repartição indicara, mln~
ciosamente, as razões que a justrücam, em face dos têrmos déste Decreto, encaminhando-a, através da Secretaria Gel~al da Marinha, ao Minis~
tro da Marinha.
§ 2<J. A seguir, a proposta será enC21-:,';nhada à Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho. que sõbra ela
emitirá parecer individual e circunstanciado, do qual constarão obrígatórtamente:
-,M s tie vida ou saúde;
b) se é imediato ou remoto;
C) a média diária de horas em que
é executado o trabalho do qual decorre o risco; e
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â) OS meios de proteção adotados
para evitar os riscos e a eficácia dos
mesmos.
-§ 3.9 • O parecer de que trata o parágrafo anterior concluirá se o risco
é ou não de natureza permanente e,
no caso afirmativo, proporá à Divisão -de Higiene e SeWlJ'ança do Tr'abl?,lho o quantum da gratificação a ser
atribui<ia ao servidor, que não poderá
exceder os níveis max'm.» especmeaOL'S no art. 2.9 dêste Decrfto.
Art. 7.9 . O expediente 03 Divisão de
Higiene e segurança elo I'rabalho será
submetido, a seguir, com carecer conclusivo do Departamento Administrativo do S.erviço Público, ao presidente
da ReplÍblica..
.
Art .. 8.° Na fixação do ouatttum. da
gratiftcacão a Divisão de Higiene e
Seg'urança do Trabalho considerará
cada caso concreto.
Art. 9.9 , O pagamento das gratificações a que se refere êste Decreto
será eretuado através dos recursos
constantes da rubrica orçamentária
própria,
Pa.'Z'ãgrafo único Quando não dispuser de rubrtca orcarnentárra espeeífíca, a repartição Interessada deverá
providenciar o pedido de abertura do
resnectívo crédito adicional.
Art. 10. A concessão e a perda dos
benefícios serão efetivadas, mediante
portaría, individual ou coletiva. do Ministro da Marinha, após processamento aprovado pelo Presidente da B,epú-

sitos estabelecidos neste Decreto, 6
providenciar sua imediata suspensão
nas hipóteses previstas neste. Decreto.
Art. 15. ~:5 vantagens conced.das
neste Decreto não po-terão ser percebidas cumulativamente com:
a) gratifíoaçôas por
operar com
Eaios X e substâncias radiativas (artigo 1.<> da Lei n. o 1.23'4, .de ol4 de
novembro de 1950); e
b) quaisquer outras gratificações
de igual natureza.
Art. 16. A secreta.ria. GeraI da Marinha encaminhará. no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da vigência
dêste Decreto, à Divisão de Higiene e
Segurança do Trabalho os elementos
necessários à revisão das gratificaçóes
,já concedidas.
Art 17. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Rio de .raneíro, em 20 de outubro
de Hl·59; '13'8.° da rndependêncía e 71.0
da República.

ATt. , 1. A' atrlbuiçâo ao servidor de
encareos díver sos daqueles que justificaram a concessã o da gratiflcacão
de que trata este Decreto deverá ser
comunícada à Divisão de Hü~iene e
Sermranca do Trabalho. para que esta
verifique se deverá ou não ser manl;iõ~ a ~r~tifíca.Dão~m causa.
Parágrafo único A Divisão de H1~il:'nf' e Sel';:trnnca do Tr»balbc emtliir:t semnre parpl'er índivídual e círounstancíado que íusttüoue a manutencso ou a perda lia e-ratificacãl)
Art 12 A zrattrícacão serq devida
a n?"tir da- data da nubltcacão do ato
ministertal Que a conceder.
Arb l~ As gratificacões a Que se
refpre pst,e Decl'~to não serão computadas nara efeito da concessão de
OU~i~mll>r vantacens e n-rn serão íneoru-oradas ao vencimento ou satár!o
pl'l'T'a. oustsnuer efeitos, inclusive cálC1111") nf.' Twmrpntos de aposentadoria e

Concede à Sociedade Cliffs de Mineração Ltda. autorização para funcionar como em/prêsa de mineração,

bítca ,

d!l":nl"\T\ihi11d~ne

Compete à Secie·ta:ri~ Gesob pena de resnonsabilin!>Ae, fiscalizar o nacamento das
gratificações, de acôrdo com os requíArt. 14,

r~1 n~ M9rinh~.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge

do Paço
Maia.

Mattoso

Fernando Nóbrega.

DECRETO N'? 47.054 OUTUBRO DE

DE

20

DE

1959

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. n 9 I, da Constituição e nos têrrnos
do Decreto-lei nl! 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Artigo único. É concedida à sccíedade Cliffs de Mineração Ltda. constítuída por contrato particular de 2
d. setembro de 1959, com sede na cidade de São Paulo. autorízacão para
funcionar como emprêsa de níneracão, ficando obrigada a cumnrtr tnte&,. almente as Leis e regulamentos em
vigor OU que venham a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de
1959: 138,0 da Independência e '71.0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneonetü
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DECRETO NC? 47.055,
OUTUBRO DE

DE

21

DE

OUTUBRO DE

Concede autorieaçao para o funcionamento do Curso de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da
Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição. e
nos têrmos do art. 23 do Decreto-Ieí
nl? 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. l!: concedida autorização para o funcionamento do Curso de Engenharia Civil da Escola de
Engenharia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
mantida pela União Sul-Brasileira de
Educação e Ensino e situada em Pôrto Alegre, capital do Estado do Rio
Grande do Sul.
Rio de Janeiro, em 21 de outubro
de 1959; 138Q da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

DECRETO N9 47.057 -

1959

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

OUTUBRO DE

DE

21

1959

O' Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição. e
tendo em vista OS Pareceres 102-52 e
493-58. do Conselho Nacional de Educação, decreta:
Art. 19 Fica restabelecido o Decreto nv 29.182, de 19 de janeiro de
1951, que concedeu reconhecimento ao
Curso de Oíêneías Econômicas da
Faculdade de Ciências Econômicas e
Comerciais de Santos, a qual passou
a ser mantida pela Sociedade Visconde de São Leopoldo e é situada na
cidade de Santos, no Estado· de São
Paulo.
Art. 29 Fica revogado o Decreto
n 9 43.175, de 4 de fevereiro de 1958.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 71C? da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para a Assistência Médico-Social da Armada, que a êste acompanha, assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.
Art. 29 'Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro. em 21 de outubro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia
REGULAMENTO PARA A ASSIST'P:NCIA MÉDICO-SOCIAL DA
ARMAD.A

I

Dos fins

DE

Dispõe sõbre a Faculdade de Ciências
Econõmicas e Comerciais de Santos.

21

Aprova o Regulamento para a Assi8~
téncia Médico-Social da Armada.

CAPÍTULO

DECRETO NQ 47.056.

DE

1959

Art.

19

A

Assistência Médico-So-

cial da Armada (AMSA) é o Orgão

da Diretoria do Pessoal da Marinha
que tem por finalidade proporcionar
assistência médico-social aos beneficiários dos militares e pensionistas
de muí tares do Ministério da Marinha, nêle inscritos.
1ç São considerados beneficiários dos militares do Ministério da
Marinha, para os efeitos dêste artigo:
oI - a espôsa;
rI - os filhos menores de 18 anos
e as filhas solteiras. bem como os
enteados nas mesmas condições;
In - mãe, madrasta ou sogra, em
estado de viuvez. vivendo sob o mesmo teto e sob sua dependência econômica:
rv - pais. filhos ou enteados
maiores e irmãos maiores, quando
inválidos e nas condições do inciso
anterior;
V .- os irmãos menores órfãos, sem
outro arrimo.

Aros
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§ 29 Os pensionistas de militares
da Marinha, inscritos na AMSA, são
também considerados beneficiários,
estendendo-se o direito aos serviços
de assistência médico-social, prevístos neste Regulamento. às pessoas
de suas famílias, de conformidade
com a discriminação do parágrafo
anterior, no que fôr aplicável.
§ 39 O processamento das inscrições na AMSA será regulamentado
no Regimento Interno.
Art. 29 Para consecução de sua
tínalídade cabe especrücamente à.
AMSA a prestação de assistência médico-social a seus benerícíáríos, compreendendo:
I assistência médico-cirúrgica e
assistência social complementar;
!I - assistência odontológica;
IH - assistência farmacêutica;
IV - enfermagem;
V - assistência especializada à infância..
Parágrafo único. Na realização da
assistência médico-social discriminada no presente artigo, a AMSA proporciona os seguintes serviços:
I - hospitalização para fins de intervenções cirúrgicas ou partos e
servíços profissionais correspondentes;
TI - consultas e tratamentos em
ambulatórios;
III - tratamento dentário;
IV - fornecimento de m e d i c a·
mentos;
V - tratamento fisioterápico;
VI - exames de laboratório;
VII - exames radiológicos;
VIII - recuperação infantil;
IX - visita médica domiciliar, sem
caráter de socorro urgente e por indicação dos Ohefes de Olínica.

Art. 39 A AMSA executará seus
trabalhos de acôrdo com' os programas estabelecidos pela Diretoria d o
Pes-soal da Marinha.
Art. 4Q A AMSA está subordinada:
I - à Diretoria do Pessoal da Marinha quanto ao contrõle de administração;
II - à Diretoria de Saúde da Marinha quanto ao contrôle técnico.
§ l.Q Os estabelecimentos da AM8A,
através dos quais é prestada a assís-

têncla médico-social, serão subordinados:
I - ao Comando do Distrito Naval
em cuja jurisdição se localizarem
auante ao Comando Militar e contrõle de coordenação;
II - à Diretoria do Pessoal da Marínha quanto ao contrôle de admínístração;
UI à Diretoria de Saúde da
Marinha quanto ao contrôle técnico.
§ 29 Nas
localidades onde não
houver Estabelecimentos destinados
exclusivamente a prestação de assistência médico-social, esta será realizada pelas organizações de saúde da
MB aí existentes.
CAPíTULO

li

Da organização

Art. 5Q OS serviços a cargo da
AMSA são realizados por meio de
três Departamentos a saber:
I Departamento de Assistência
Hospitalar (AMSA-IO);
II - Departamento de Assistência
Para-Hospitalar (AJ."ViSA-20);
TIl - Departamento de Intendência (AMSA~30).
§ 19 O Diretor, diretamente auxiliado pelo Vice-Diretor é assessorado
pelos Conselhos Administrativo, Econômico e Técníco.
§ 2<1 A AMSA dispõe ainda de uma
Divisão de Serviços Gerais, de uma
Secretaría e de uma Junta de Saúde, diretamente subordinadas ao Vice-Díretor .
§ 3° Os Conselhos, os Departamentos, a Divisão de Serviços Gerais,
a Secretaria e a Junta de Saúde terão sua constituição prevista no Regimento Interno.
CAPíTULO

III

Do Pessoal

Art. 69 A AMSA disporá do seguinte pessoal:
I - Diretor - Capitão-de-Mar-eGuerra, do Corpo de Saúde da Marinha;
rI Vice~Diretor Capitão-deMar-e-Guerra, do Corpo de Saúde
da Marinha;
UI - Chefes do Departamento (2) Capitães de Fragata do Corpo de
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Saú.de da Marinha e (1) Oapitão-deFragata do Corpo de Intendentes da
Marinha:
IV - Tantos oficiais dos diversos
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha quantos forem necessários aos
serviços, de conformidade com o previsto no RegImento Interno:
V - Tantas praças do CPSA e
OPSCFN quantas forem necessárias
aos servícos de conformidade com o
prevísto no Regimento Interno;
VI - Tantos servidores civis dos
diversos Quadros e Tabelas de Servidores Civis do 'Ministério da Marinha,
ou contratados, quantos forem necessários aos serviços, de conformidade
com o previsto no Regimento Interno.
Art. 7l? O pessoal será nomeado,
designado ou admitido de aeôrdo
com a legislação e normas em vigor.
CAPÍTULO IV

Das disposições gerais

Art. 8q A Administração econômicofinanceira da AMSA obedecerá às

normas de contrôle contábil vigentes
na MB.

Art. 9° A AMSA, além dos recursos
orçamentários próprios, contará: com
a contribuição mensal do pessoal nela
inscrito, fixada pelo Ministro da Marinha; com as indenizações relativas à
utilização de seus serviços, estipula-das em tabelas aprovadas pelo Diretor Geral do Pessoal; cem donativos e
com recursos outros que vierem a ser
estabelecidos pelo Regimento Interno.

Art. 10 Aplicam-se à AMSA, naquilo que couber, as disposições do
Regulamento para as rnsutuícões
Hospitalares e para-Hospitalares da
Marinha, aprovado pelA Decreto n.~
3'7.687, a, 3 de agôsto de 1955.
Art. 11 O presente Regulamento
será complementado por um Regirr ento Interno, elaborado e aprovado
de acôrdo com as normas em vigor.
CAPÍTULO V

Das àispos2ções transitórias

Art. -12 Aos civis em serviço ativo,
que na data de aprovação dêste Regulamento já eram contribuintes da
AMBA, ficam assegurados os direitos
neles consignados para os militares
que lhes são assemelhados, na forma
e com as restrições que vierem a ser
estabelecidas pelo Regimento Interno.
Art. 13 No prazo de trinta dias a.
partir da publicação do presente Regulamento em Boletim do Ministério
da Marinha, o Diretor-Geral do Pessoal da Marínha submeterá à aprovação do Ministro da Marinha o projeto de Regimento Interno para a
AM8A. elaborado de acôrdo com as
normas em vigor.
Art, 14 O Diretor-Geral do Pessoal
da Marinha fica autorizado a baixar
os atos necessários à adoção das disposições do presente Regulamento. até
a aprovação do Regimento Interno.
Rio de Janeiro, D.F., em 21 de outubro de 1959. Jorge do Paço
M attoso Maia, Almirante-de- Esquadra
- Ministro da Marinha.
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DECRETO

N.9 47.058 - DE
OUTUBRO DE 1959

21

ereto n.9

41. D64, de 27 de fevereiro
de 1957.
parágrafo único. O disposto neste
artígn prevalecerá a partir de 28 de
fevereiro de 1957.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 21 de outubro de
1959, 138(> da Independência e 71° da
República.

DE

Retifica o Decreto n Q 41.064, de 27
de teoereiro de 1957, alterado pelo
Decreto n 9 43.9-21, de 20 de 1unho
de 1958.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição. Decreta:
Art. 19 Ficam substituídas pelas relacões anexas nas partes nelas índícadas as tabelas constantes do' De-

JUSCELINO KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto

Anexo XIl
1vIINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
Tabelas Numéricas Especiais de Extranumerários-mensalistas.
17 - Estrada de Ferro Sampaio-Corrêa.

,b)

Denominação da função

II

Refer.

Quant.

13

1
2

I

I

Auxiliar de Serviço
1
Condutor-Auxiliar
1
Feitor ........................•.....
Foguista
1
Guarda .'
1
Guarda-Freios ..............•.......
Maquinista
~ ........•.......
Sinaleiro
.
Trabalhador
.
T~u9ueiro
,I
VIgIa ......................•.....•. 1

14
17

12

16
14

9
8
3
1

14
19
14

12
12
12

1
2

1
4

I
c) Tabelas Numéricas de Extranumerário·mensalista -- Parte Permanente.
7 -

Estrada de Ferro Sampaio Correa.

Denominação da função

Agente
1
Ajudante de Tráfego
1
FeitQr .•....... _.................•. "1
Foo:uista.
.
Guarda
_
.

I

Refer.

Quant.

17

9
1
2
1
2

24

20
18
17

127

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO I. Q 47.059 aUTUBRe DE 1959

DE

21

DE

Renova a declaração de utilidade
pública a que se retere o Decr sio
n9 33.564, de 17 de açõsto de 1953,
para fins de âesapropriação pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as sêcas, da área de terreno
situad no Município de Sobral Estado do Ceará.
•
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso 1, da Constituição, e tendo
e1I" vista o que consta do Processo n Q
12.899-59, do Departamento de Administração do Ministério da Viação e
Obras públicas, decreta:

Art. 10 Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere
o Decreto nv 33.564, de 17 de agôsto
de 1953. para fins de desapropriação,
pelo Jepartamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área de terreno
com 23 628. 013m2 (vinte e três milhões seiscentos e vinte e oito mil e
treze metros qusdrados) , necessária
à construção do açude público ((Forquilha" no Município de Sobral, Estado do reará. cujos projeto e orçamento foram aprovados pelo Aviso
n.9 147-0, ..te 8 de maio de 1919.
Art. 29 1tste decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publícação, revezadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de
195f. 1389 da Independência e 710 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto

DECRETO N9 47.060 --'DE OUTUBRO DE 1959

DE

21

Declara de utilidade púplica, para
fins de desapropriação, imóvel destinado à ampliação da Escola Industrial Deodoro da Fonseca.

o

Presidente da República, usan-

do das atribuições que lhe confere
o art. 87, n 9 l, da Constituição, e de

acôrdo com o disposto no Decreto-lei
nQ 3.365, de 21 de junho de 1941, mo-

díf'ícado pela Lei nl) 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
em regime de urgência, para ser utilizado na ampliação da Escola Industrial Deodoro da Fonseca, o imóvel situado no lado direito da rua
Barão de Atalaia nv 692, esquina com
a rua Pernambuco, no bairro denominado Poço, em Maceió, capital do
Estado de Alagoas. confrontando,
pelo lado esquerdo, com os terrenos
da mencionada Escola do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 29 1tste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 21 de outubro
de 1959; 138Q da IndependênCia e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clóvis Salgado

DECRETO N.!? 47.<l61 - DE 21
OUTUBRO' DE 1959

DE

Autoriza "Orinco" Organização
Imobiliária e Comércío Ltda. - a
lavrar água mineral no município
de Guarapari, Estado do Espírito
Santo.

o Presidente da República, usando
da atríbuíoão que lhe confere o art.
87. n.9 T, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.!? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. l.Q Fica autorizada "Orinco"
- Organízaçâo Imobiliária e Comér~
cio 'Ltda. _ a lavrar água mineral,
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Bairro da Independência, distrito e município de Guarapari, Est~do
do Espírito Santo,
numa área de três hectares e vinte
e seis ares (3,26 hai delimitada por
um polígono irregular que tem um.
vértice na extremidade sudoeste
(SW) da casa de máquinas e os lados. a partir dêsse vértice. os seguíntes eomprtmentos e rumos verdadei-

ros: cínquenta e três metros e vm..
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te centímetros (53 ,20m) , trinta e dois
graus eínqüenta e oito minutos su~
doeste (329. 58' SW); vinte e três
metros III e dez centímetros (23.Hlm"
oitenta e três graus cíncüenta e oito
minutos sudeste (83Q 58'SE); cento
é quarenta e um metros e oitenta
centímetros (141.80m), vinte e nove
graus vinte e oito minutos sudeste
centímetros (l4L80m), vinte e nove
metros e dei! centímetros n79,'10mJ,
sessenta e cinco gra.. .i s quarenta e dois
minutos sudoeste. (659 42'SW); cento e trínta metros c setenta cennmetros 03D,70m), trinta e dois graus
vinte e' oito minutos noroeste (329
28'NW); setenta e oito metros e oitenta centímetros (78,80m), vinte e
três graus e seis minutos nordeste
(23 9 G6'NE); quarenta e dois metros
(42m) trinta e seis graus e dois
minutos nordeste (369 02'NE); o úl-.
ttrno lado da poligonal é o alinhamento retilíneo cue une a extremídade do penúltimo lado acima descrito e o vértice de partida. Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo,
único do art. 28 do Código de Minas .e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art.2.Q do citado
Regulamento ou de outras substâncias
I

DEüRETO N<:' 47.062 -

discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O concessionário da autorízaçâo fica obrigado a recolher aoe
cofres públicos, na fo:r~a da íei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Municipio. em cumprimento do disposto no art. 68 do
Oódigo de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da au.toríaacão não cumprir qualquer das
obrig~rões que lh~ incumbem, a autorízaçáo de lavra será declarada caduca ou nula, na torma dos ~.rt1gos
37 e 38 do Código de Mtnãs.
Art. 4.Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5,11 O concessionário da autorízacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores díscrimínados no art. 71 do mesmo Codigo,
Art. 6.9 A autorízacão de lavra terá
por título êste Decreto. que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura. após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600,<JO).
Art. 7.~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de
1959: 138.° da In-elelPendênci'a e 7'1.0
da Repúbl1ca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

Mario M eneçhetti.

DE

21

DE OU'IUBRO DE

1959

Autoriza o Departamento reõeral de Segurança Pública a realizar 'despesas
nos térmos do art. 48 do Código de Contabilidade da União, e dá
outras promâencia»

o Presidente da República., usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do
Proeesso nl? 331.04.5-5-.9 do Mínistério da Justiça e Negõcios Interiores,
DECRETA:

Art. lI? Fica o Departamento Federal de Segurança Pública autorizado
a realizar, no corrente exercício, as seguintes despesas além dos créditos
orçamentários próprios e até o limite de Cr$ 26.000.000,00 (vinte e seis
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milbSes de cruzeiros), nos têrmos do
da União:

lJiHd<Ld~

§

19 do art. 48 do Código de Conta-

CLASSIFICAÇÃ'O ORÇAMENTÁRIA

15 -

Departamento Federal de Seçurança Pública

Verba 1.0.00 - custeio
Consignação 1.3.00 - Material de Consumo e de Transformaçáo
Subconsígnações:
Mc.terial de limpeza, conservação e desinfecção.....
Combustíveis e lubrificantes
Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e
de aparelhos
.. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .
1.3.<J<S - Gêneros de alimentação; artigos para fumantes....
1.3.10 - Matérias primas e produtos manufaturados ou semimanufaturados destinados a qualquer transformação.
1.3.13 - Vestuários, uniformes, equipamentos e aeessóríos:
roupa de cama, mesa e banho......................
Consígn9.ção 1.5.00 - Serviços de Terceiros
Subconsignações:
1.5.ü2 - Pa.ssagens,. transporte de pessoas e de suas bagagens
1.5.04 - iluminação, fôrça motriz e gás •.••..•.............
1. 5.06 - Reparos~ adaptações, recuperação e conservação de
bens moveis
1.-5.11 - Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte
postal e assinatura de caixas postais................
t.3.03 1. 3.04 1. 3.05 -

o-s

1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
2. OtlO. 000,00
3.000.000,00

500 .000,00
2.500.000,OQ
4.5"00..000,00

2.000. OOG;OO
Consignação 1.6.00 - Encargos Diversos
Subconsignação:
1.6.23 - Reaparelhamento de programas, serviços e trabalhos
especificas
3 - Honorários a examinadores de candidatos a
motoristas de veículos
500.000,00
Art. 29 Caberá ao Ministério da Fazenda incluir a referida importâ.ncia
ns proposta geral de créditos' suplementares do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores.
.
Art. 3Q O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de outubrode 19·59; 13'8.° da :rnde:pendênda e
'T1 ~ da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Falcão.
S. Paes de Almeida.

DECRETO NQ 47,OB3 •
OUTUBRO DE 1959

DE

21

DE

Autoriza concessão de suprimento de
recursos à Comissão de Maí'inha
Mercante pata pagamento de auxílio operacional às emprêsas de
navegação de cabotagem, e dá outras providências.

o Pl:esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, e ten-

do em vista o que consta do processo n Q 23.578-59 do Ministério da Viação e Obras Públicas, decreta:
Art. 19 Fica & oomtssão de Marinha Mercante excluída das disposições do parágrafo único do art. 99 do
Decreto nv 45.3-63, de 29 de janeiro
de 1.9'59, podendo o Ministério da Fazenda conceder-lhe suprimentos de'
recursos nos têrmos do § 19 do artigo 48 do Código de Contabilidade
da União. até o limite de Cr$
.
27te),(}iO'O.{JO<G,'l}() (duzentos e setenta e
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seis milhões de cruzeiros), por mês, a'
partir de novembro do corrente ano, a
fim de habilitar a referida Comissão
a conceder às emprêsas particulares
de navegação de cabotagem, auxílios
para a cobertura de seus déficits operacionais.
Art. 29 A, Comissão de Marinha
Mercante fixará os critérios de atribuição do referido auxílio e estabelecerá as normas processuais para o
respectivo pagamento,
Art. 39 Ficam revogados os Decretos ns, 45.533 de 3 de março de 19ó9,
45.5-56. de 7 de março de 1959 e 45.628.
de ,24 de março de 1959, promovendo
o Ministério do - Trabalho, Indústria
e Comércio o expediente necessário à
concessão do crédito destinado a regularizar as despesas decorrentes dos
referidos decretos, durante o período
de sua vigência.
Art. 4Q O Ministério da Viação e
Obras públicas providenciará a abertura de crédito adiciona] para a regularização futura da despesa de que
trata o art. 19 dês te . Decreto.
Art. 59 A Comissão de Màrinha Mercante procederá aos estudos necessários a fim de estender às ernprêsas
ofíeiaís, subvencionada-s pela União,
o disposto no art. 29 dêste Decreto.
Art. 69 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de
1959; 138 9 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

S. Paes' de Almeida
Ernani do Amaral Peixoto
Fernando Nóbrega.

DEC'RETO

N.~

47.064 -

DE

22

DE

OUTUBRO DE 1959

Exclui das disposições do § único do
art. 9.9 do Decreto n.o 45.363, de 29
de janeiro de 1959, a desp~sa que
menciona.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição Federal
e atendendo ao que consta da Exposição de Motivos n.s 794 de 3 de outubro
de 1959, do Ministério da Agricultura,
decreta:
Art. 1.\1 Fica excluída, das disposições do § único do art. 9." do Decreto

n,s 45.363, de 29 de janeiro de 1959, a
despesa referente à execução do plano
agropecuário de emergência no Estado
do Rio Grande do Sul, até o'limite de
Cr$ 130.000.000,00 (cento e trinta,milhões de cruzeiros), por conta do crédito especial a ser aberto pelo Ministério da Ag'ricultura.
Art. 2.° l!:ste Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação.
Art. 3.Q Revogam ·se as disposlÇÕes
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1955; 138,° da Indaperrdência e 71.0 da

R'epública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida

Mário Meneghetti

[)EOREI'O N.o 41'7-.'0-65 - DE 2.2 DE
OUTUBRO DE 1959

Exclui das disposições do parágrafo
único do art. 99 do Decreto número 45.36'3, de 29 de [ameiro tie 1959,
despesa que menciona

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituiãço Federal e atendendo ao que consta da
EXlPosição de Motivos n.s 116/GM'6, de
10 de julho de lS59, do Ministério da
Aeronáutica, decreta:
Art. 1Çl Fica excluída das disposlções do parágrafo único do art. 9'?
do Decreto nv 45.3'6'3, de 29 de janeiro
de 1'959, a despesa referente à aquisição de autocamínhões, até o limite
de Cr$ 23.000. ()()O,OO (vinte e três milhões de cruzeiros), por conta do crédito regularizador a ser aberto pelo
Ministério da Aeronáutica.
Art. 2Q ~ste decreto entrará em
vigor na -data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1'!l5,9; 13SQ da Independência e 'H Q
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de M eZo.

S. Paes de Almeida.
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DEORlETO N.<> 47.06'6 - DE 22
OUTUBRO DE 1959

DE

Exclui das disposições do paragrajo
único do art. 99 do Decreto núme45.300, de' 29 de janeiro de 195e,
despesa que menciona.

ro

Art. 39 Revogam-se as disposíçõea
em contrário.
Rio de Janerio, em 22 de outubro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
.JUSCELINO KUBITSCHEK,

Ernani do Amaral Peixoto.
S. Paes de Almeida.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item T, da Constituição Federal e atendendo ao que consta da
E~osição de Motivos n.> 115-GM6,
de 8 de julho de 1969, do Ministério
da Aeronáutica, decreta:
Art. lQ Fica excluída das disposições do parágrafo único do art. 99
do Decreto nv 45.,3'63, de 29 de janeiro de 19'59, a despesa referente a
combustíveis e lubrificantes, até o
limite de crs 4{}ü.coa. Ü()O,(){) (quatrocentos milhões de cruzeiros), por conta de crédito regularízador a ser
aberto pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 29 :ttste decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1'95e; 13'89 da Independência e '7-1 9
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Francisco de

S.

]}I elo.

Paes de Almeida.

nmORE'".CO N,o 47.000 - DE 2·2
OUTUBRO DE 1959

DE

Abre, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial
de Ci$ l1).(J{lO.úú<O,(lO para o iim. r)'ue
menciona.

o Presidente da República, usando
da autorízaçâo contida no art. 1Q, alinea b. da Lei n q 3.443, de 3 de se-'
tembro de HJ58, e tendo ouvido o
Tribunal
Ministério da Fazenda e
de Contas, em cumprimento ao rteterminado no art. S'3 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto. pelo Minístério da Viação e Obras Públícas, o
crédito especial de 01'$ 10.{},lJO.ü:o>Ü,OO
(dez milhões de cruzeiros). como auxílio à Prefeitura Municínal de Guaratinguetá, EoStado de Sãõ Paulo, para
socorro às vitimas de incêndio ocorrido no mercado municipal, construção ou reconstrução de novo mer-

°

cado.

DECRETO NQ 41. (}67 - DE 22
OUTUBRO DE 1959

DE

Conteâeração EvangeZica
do Brasil o disposto no Decreto número 44,609, de 8 de
outubro de

Estende à

1958.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ~rti
gc Bi, inciso I, da Constituição, de-

creta:
Art

19 AS dísposíções do Decreto
outubro de 1958,
são extensivas aos donativos consignados pela Church
World Service
(ServIço Mundial das Igrejas) ou pela Lutheran World
Relief (Serviço
Mundial da igreja' Lutheranar, dos
Estados trmdos da América, à conrederaçào Evangélica do Brasil.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na da ta je sua publicação.
n Q 44 609, de 8 de

Al't. 2Q ~ste decreto entrará em
vigor na data de -sua publícação, revogadas as díspcstções em contrário.
Rio de J?.neiro, 22 de outubro de
1:9M; 13'SQ da Independência e 'HÇI
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

S. Paes de Almeida.
DECRETO Nq 47.069 - DE 22 DE
OUTUBRO DE 1959
Aprova orçamento para aquisição e
montagem de 38 locomotivas dieselelétricas pela Companhia Paulista
de Estradas de Ferro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n q 1, da Constituição. e tendo
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em vista o que consta do processo

n? 12.947-5.9, do Departamento de Ad-

ministração do Ministério da Viação
e Obras Públicas, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o orçamento
de Cr$ 694.483 _216,60 (seiscentos e noventa e quatro milhões quatrocentos
e oitenta e três mil duzentos e dezesseis cruzeiros e sessenta centavos),
que com êste baixa, rubricado pelo
Diretor-Geral do Departamento de
Administração do Mímstérlo da Viação e Obras Públicas, para a aquisição e montagem de 38 (trinta e oito)
locomotivas diesel-elétricas, em substituição ao de Cr$ 177.460.230,00
(cento e setenta e sete milhões quatrocentos e sessenta mil· duzentos e
trinta cruzeiros), que constou do Plano Ger~l de Obras e Aquisições 'da
no Geral de Obras e Aquisição da
Companhia Paulista de Estradas de
Ferro, do período de 1Q de janeiro de
1954 a 12 de junho de 1965, aprovado
pelo Decreto n Q 38.655, de 28 de janeiro .de 1956, para a aquisição de 37
locomotivas do mesmo tipo.
Art. 2~ A despesa decorrente da
aprovação dêste novo orçamento. deverá ser custeada, em partes iguais,
pelos recursos provenientes do produto da arrecadação das taxas adicionais de 10°/" relativas aos l"undos de
Melhoramentos e de Renovação Patrimonial e instituídas pelo Decretolei n'? 7.632, de 12 de junho de 1945.
Art. 39 O Plano Geral de Obras e
Aquisições da Companhia paulista de
Estradas de Ferro, aprovado pelo Decreto nl? 38.655, de 26 de janeiro de
1956, com os acréscimos de despesas
feitos pelos Decretos ns. 39.644, de 25.
de julho de 1956, 40.749, de 15 de janeiro de 1957 e H .190, de 28 de julho de 1958, ficará assim constituí-

do:

Fundo de Melhora..
mentes . . . . .
Fundo de Renovação Patrimonial

o-s

lDEC.li.ETO N.o 47.070 - DE 22
OUTUBRo DE 1959,

DE

Transfere a Reunião Congressual do
Conselho Superior e dos Presidentes
das Caixas Econômicas Federais.

o Presidente da Repúolica, usando
da atribuição que lhe ~confere o artigo 87, n 9 I, da oonstítmção, decreta:
Ar t. 1Q Fica transferida para a
segunda (2\\) quinzena de novembro
do corrente ano a Reunião oongressual do Conselho Superior e dos Presidentes das Caixas Econômicas Pederais a cue se refere o art. 18 do
Regulamerito aprovado pelo Decreto
n 9 24.4!27, de 19 de junho de 19'~4_
Parágrafo único - A Reunião oongressual de que trata êste artigo
realizar-se-á na cidade de Brasília,
nova Capital :F1ederal.
Art. 2<> Fica o Presidente do Conselho Superior autorizado a fazer a
necessária convocação para a realização da referida Reunião oongressual, bem como a tomar as demais
providências para sua instalação e
seu funcionamento.
Art. 3(> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1'9·59; '1389 da Independência e 'jI1/?
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK,

S. Pae» de Almeida.

:DECRETO N. o 47.071 - DE 22 DE
OUTUBRO DE 1959

1. 446.083.604,70

Extingue Coletoria Federal

1. 544.462.936,10

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição, e
nos têrmos do art. 72 da Lei n 9 1.29'3,
de 2-7 de dezembro de 195D. decreta:

Total _ . . . . 2.990.546.540,80
Art. 4Q :i!:ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Riú de Janeiro, em 22 de outubro
de 1959: 138Q da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.
S. Paes' de Almeida.

Art. 19 Fica extinta, de acôrdo
com o art. 7'0 da L-ei n<:> 1. 29J, de
27 de dezembro de 19>5{), a 21!- Coletoria Federal em Santa Cruz do Sul,
no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
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Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
lS59; 13'89 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

o-

S, P .1,CS de. Almeida.

TItECRiErO N.o 47.072 OUTUBRO DE

DE

22

DE

1959

Autoriza João ioe« de F·'Jría J a comprar pedras preciosas
O Presidente da Repúhlica, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, nv 1, da Constituição, e tendo
em vista o Decreto-lei nv 466, de 4
de junho de 19·3'8, decreta:
Ai'tigo úníco Fica autorizado
João José de Faria, residente em Dores de Indaiá, Estado de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos
têrmos do Decreto-lei n 9 466, de 4
de junho de 1$'::3,8, constituindo titulo
d-esta autortzaçâo uma via autêntica
do presente decreto,
Rio de Janeiro, 22 de outubro ele
1~59;
13'8.° da Inde(pBndência e -71.0
da República.
JUSCELINO

KUBITSC1-IE .

S, Paes de Almeida.
~o

N.o 4:7.07'3 - DE 22
195'9

DE

OUTUBR'Ü DE

Autoriza Luiz Soare« de Souza, a

CDm~

Piar pedras p,·eciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv r. da Constituição, e tendo
em vista o Decreto-lei n Q 468, de 4
de junho de 19'38, decreta:
Artigo único - Fica autorizado o
cidadão brasíleíro Luiz Soares ele
Souza, residente em Campo Formoso,
Estado da Bahia, a comprar pedras
preciosas, nos têrrnos do Decreto-Ieí
nl? 466, de 4 de junho de 1938, constituindo desta autorização uma via
autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

S.

Pa~ç;

KUl3ITSCHEK.

de Almeida.

[)ECR.ETO N.o 47.074 OUTUBRO

·DE

22

DE

1959

DE

Autoriza Josué Irjfi, a comprar
pedras preciosas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q r, da Constituição, e tendo
em vista o necreto-lei n Q 4~6, de 4
de junho de 19'3,g, decreta:
Artigo único - Fica autorizado .rosué Irffi, residente em Belo Horizonte, Esta·do de Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos -têrmos do
Decreto-lei nv 468, de 4 de junho de
1!}38, eonstítuínte titulo desta autorização uma via autenticada do presente decreto,
Rio de Janeiro, 22 de outubro õe
195e; 1389 da Independência e H~
da República.
JUSCELINO

S,

Paes

KUBITSCHEK.

de

Alm.éida-

DECRETO N,o 47.075 OUTUBRO DE

Revoga

o

DE

22

D:E

1959

Decreto nfJ 16. 9.g6, de 25 ãe
outubro de 1944

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I da Constituição, decreta:
Artigo único - Fica revogado o Dz~
ereto nv 16.996, de 26 de outubro de
lBM. cue concedeu a firma Orlandin
& Fllho, autorização para comprar
pedras preciosas.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1959; 13,89 da Independência e m'l'
da Repúblic,a.
JUSCELINO

S.

KUBITSCHEK.

Paes de Almeida.

DECRETO N.O 47. 07~ OUTUBRO DE

DE 2"J DE

1959

Autoriza estrangeiro a adquirir, ron
reaime de ocupação, terreno de marinha que menciona, em
üecife,
Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo -&7, n 9 1, da Constituição, e tendo
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em vista o disposto no art. 205 do
Decreto-lei n Q 9.760, de 5 de setembro de 1946. decreta;
Artigo único - Fica Abrahan Knobel, de nacionalidade suíça, autorízado a adquirir, em regime' de ocupação, o terreno de marinha situado
na Avenida Parnameirim n Q 32B, freguesia. do Poço da Panela, Recife,
Pernambuco, conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda
sob

o

n9

129, GOc., de 1956.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de
19&9 ; 13'S9 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

S.

KUBITSCHEK.

Paes de Almeida.

lD.EaRETO N. o 4'1.077 - DE 22
Om'UERO DE 1959

DE

Declara sem eieito o Decreto número
46.817, de 15 de setembro de 1959.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n." I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o Decreto
n.e 46.,B17, de 15 de setembro de 1959,
que transfere, sem aumento de despesa, função de Tabela Especial de
ExtranUl1uirários-mensalistas do Mínístérío da Agricultura.
Art. 2.9 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadasus disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 22 de outubro
de 1959; 138.° da Independência e
71.0 da :i:l,epúblíca.
JUSCELINO

Oonsiderando que, pela Resolução
nl? 1.743, de 3 de 'Setembro de 1959,
c Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica se manifestou favoràvelrnente ao pretendido pela oompanhía "Elétrica oaíuá", Estado de
São Paulo, decreta:
Art. lt;l - Ficam desvinculados do
patrimônio da oompanuta "Elétrica
oaíuá" dois grupos termoelétricos de
1.215 HP cada um, subestação transformadora de 2. COO kva, reservatório
para combustível com capacidade de
250,000 litros e demais acessórios. cuja
instalação foi autorizada pelo Decreto
ns 26.691, de 20 de junho de 1951.
Art 29 - Fica a Companhia uElétríca oaíué" autorizada a alienar os
bens a que se refere o artigo anterior.
§ 1Q A importância líquida da
alienação deverá ser incorporada ao
ativo da concessionária, para aplicação em benefício do serviço.
§
21;> - A Oompanhia "Elétrica
Oaiuá" deverá comunicar à Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produç2.0 Mineral, do Ministério da
Agricultura, a data em que fôr efetivada a operação de venda os comprovantes relativos à transação bem como
a conseqüente alteração do seu capital ativo.
Art. 3(/ - O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro 22 de outubro de
19õ9, 138, da Independência e 711? da
República.
JuSCELINO KU3I'rSCHEK.

Mario Meneghetti.

KUBITSCHEK

Mario M eneçnetti,
nECiRi~O

DECRETO NQ 4:7.078 - DE 22
OUTUBRO DE 1959

DE

Autoriza a âesmnciüação ria Companhia "Elétrica Caiuá" ele dois
grupos termeletricos, acessórios e
equipamentos, instcuuios em Presidente vencestaa
EstarlD de São
Paulo, de propr;'edMrle da Comoanhia, 'I Elétrica caiua",

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e

N.o 47.079 - DE 22
DE 1959

DE

OUTUBRO

Transfere, sem aumento de despesa,_
junções de Tabelas Numéricas Especiais de Extranumeráríos- M ensalistas do Ministér~o da Agricultura

o Presidente da República\, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1<:> - Ficam transferidas, com
os respectivos ocupantes, as seguintes
funções de Tabelas Numéricas Espe-
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ClaIS de Extranumerãrios-mensalistas
do Ministério da Agricultura:
I - (uma) 1 funcão de Selecionador de Sementes referência 18. ocupada por Severino Carneiro de Oliveira,
da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estação
Exoerimental de Seridó, do Instituto
Agi'onêmico do Nordeste do Serviço
Na.c. de Pesquisas Agronômicas, do
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, para idêntica tabela da Inspetoria Regional de Fomento Agrícola, no Estado do Rio
Grande do Norte, da Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Departamento
Nacional da Produção
Vegetal;
II - uma (1) função de Mestre
Especilizado. referência 22, ocupada
po; Hermengardo Nascimento, da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas
do
Instituto
AgTonêmico do Leste, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do
Centro Nacional de Ensino e Pesqu1sas Agronômicas, para idêntica tabela
da Inspetoria Reg'ional de Fomento
Agrícola, no Estado de Alagoas, da
Divisão de Fomento da Producão Vegetal, do Departamento Nacional da
Produção Vegetal;
UI - uma (1) função de Artífice,
referência 20, ocupada por Neuza The~
resínha de Rezende Cavalcante, da
Tabela Numérica Especial de Extra~
n. nerários-mensalistas do Parque
Nacional da Serra dos Órgãos, no
Estado do Rio de Janeiro, do Serviço
Florestal, para idêntica tabela do Serviço Florestal - Diretoria, Almoxarífado, Oficina e Palácio Guanabara;
IV - uma (1) runção de Operário
Agrícola, referência 16 ocupada por
Antonino Maciel dos Santos, da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Escola Agrotécnica «Vidal de Negreiros", da Superintendência do Ensino Agrícola e
Veterinário, para idêntica tabela da
Inspetoria Regional de Fomento Agrícola, no Estado da Paraíba, da Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Departamento Nacional da
Produção Vegetal;
V - uma (1) função de Condutor
de Campo, referência 22, ocupada
por Pedro Rolim Sobrinho, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Divisão de Caça
e Pesca do Departamento Nacional da
Produção Animal, para idêntica tabela da Inspetoria Reg'ional de Fomen-

to Agrtcola, no Distrito Federal, da
Divisão de Fomento da Produção Vegetal, do Departamento Nacional da
Produção Vegetal;
Vi uma (1) função de Feitor,
referência 20, ocupada por José Pedro Bandeira, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerários-mensalistas da Inspetoria Regional de Fomento Agrícola, no Estado do Rio de
Janeiro, da Divisão de Fomento da
Produção Vegetal, do Departamento
Nacional da Produ.ção Vegetal, para
idêntica tabela da Diretoria da Divisão
de Fomento' da Produção Vegetal, do
mesmo Departamento;
VII - uma (1) função de Auxiliar
de Serviço, referência 18, ocupada por
Olycila Crespo de Mello. da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Divisão de Orçamento, do Departamento de Administração, para idêntica tabela do Serviço de Expansão do Trigo.
Art. 2~ - t!:ste decreto entrará em
vigor n~ data de sua publícaçâo.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro' em 22 de outubro
de 1959; 13'8,° da Inde-pendência ,e ';.1.0
da. República.
JUSCELINO Kunrl'SCHEK
Mario Meneghetti.
DEORETO

N.O

47.()'80 - DE ;.:l·Z
DE 1959

DE

OUTUBRO

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura"

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem r, da Constituição, decreta:
Art. lÇl Fica alterada a lotação numérica de repartições atendidas pelos
Quadros Permanente e Suplementar
do l'tHnistério da Agricultura, aprovada pelo Decreto nv 37.583, de 11 de
julho de 1955, para efeito de ser transferido um cargo da carreira de AgrônOIDCJ," ocupado por Juarez Ellery Barreira, da lotação permanente da Inspetoria Regional da, Divisão de Defesa Sanitária Vegetal, em Belém, no
Estado do Pará, para igual lotação da
Inspetoria Regional da mesma Divi-

136

ATOS DO PODER ExECUTIVO

são, em Fortaleza, no Estado do oeada Produção Vegetal.
Art. 29 1l.:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de outubro
de 195'9; 13'8.0 "da rrrdependêncía e 71.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK
}.I[ano

nECRiETO

M eneçhetti.

N.O 47.ü8'1 DE
OUTUBRO . DE le.59

22.

DE

Outorga ao Estado da Bahia cozcessão para distribu~r energia elétrica.

O Presidente da Rerr:>úbUca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 10 -do Decretolei nv 2.281, de 5 de junho de 1940,
combinado com o art. 311 do Decretolei nv 3. 763,/de 25 de outubro de ·1941,
decreta:
Art. 19 É outorgada ao Estado da
Bahia concessão para distribuir energia elétrica no distrito de Gandu,
município de Ituberá, devendo para
isto construir não só a linha de' transmissão entre a Usina de Pancada
Grande e a sede do distrito, como
também o sistema de distribuição na
localidade.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricut ,;ur~, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
da instalação.
Aft. 29 A presente concessão ficarA
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de, fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 3l)) - Caducará o presente .título, independente de ato declaratório, se o concessionário não satisfizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do. Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a· contar da data
da publicação deste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
à usina e ao' sistema de distribuição.
l i - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trín-

ta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da Agrícultura.
III - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agriccltura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que foram marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agri~
cultura.
,Art. 49 - As taríras do fornecimento
de energia elétriCa serão fixadas e r8~
vistas trienalmente pela referida Divisão de Águas.
Art. l)9 - Findo o prazo da concessão, deverá o concessionário requerer ao Govêrno Federal que a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 6~ - A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato.
Art. 79 - Revogam-se as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro 00
1:959; 1313. 0 ' da Independénda e 71.0 tia
República.
JUSCELINO KUBITSCImK

Mano M eneahetti.

DECRETO N9 47.082
OUTUBRO DE

DE

22 m:

1959

Concede autorização para funcionar
como emorêsa de energia elétrica Co
Emprêsa Luz e Fôrça Santa Maria
Sociedade Anônima,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constituição, e
tendo em vista Q disposto no art. I/}
do Decreta··lei n 9 938, de 8 de de"
zembro de 1938, e o que requereu a
Empl'êsa Luz e Fôrça Santa Maria
Sociedade Anônima, decreta:
Art. 19 lt concedida à Emprêsa
Luz e Fôrça Santa Maria S. A. com
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sede em Colatina, município de Colatina, Estado do Espírito Santo, autorização para funcionar como emprêsa
de energia elétrica, ce acôrdo com o
Decreto-lei nv 938, de 8 de dezembro
de 1938, combinado com o Decretolei nl? 2.627, de 26 de setembro de
Hl40, ficando a mesma obrigada para
os seus objetivos, a satisfazer integralmente as exigências do Código de
Aguas (Decreto nl? 24.643, de 10 de
julho dê, 1934), leis subseqüentes e
seus regulamentos, sob pena de revogação do presente ato.
Art. 29 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1959; lS8<> da Independência e 71 Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO NQ 47.083 OUTUBRO DE

DE

22

DE

1959

Outorga li Prefeitura Municipal de
Barra do São Francisco, Estado do
Espírito Santo, concessão para o
aproveitamento de energia hidráulica. da cachoeira do Rio Prêto,
existente no Rio Prêto, distrito sede
do município de Barra do Sáo lj'rancisco, Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituiçã.o, e

nos têrmos do art. 150 do Código de
Águas, (Decreto n 9 24,643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. let É outorgada à Prefeitura
Municipal de Barra do São Francisco, Estado do Espírito Santo. concessão para o aproveitamento da
energia hidráullca da cachoeira do
Rio Prêto, existente no Rio Prêto,
distrito sede do município de Barra
do São Francisco, Estado do Espírito
Santo, respeitados os direitos de terceiras,
§ 1Q Em portaria do Ministro da
JI..gricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar. a descarga da
derivação e a potência.
§ 29 O aproveitamento destina..se
à produção, transmissão e distribui-

ção de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no distrito sede do município de Barra do
São Francisco, Estado do Espírito
Santo.
Art. 29 A presente concessão fica.
sujeita às disposições do Decreto numero 41.019, de 26 de fevereh o de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente titulo, independentemente de ato declaratório, se a concessionária não
satisfizer as seguintes condições ~
I - Submetel'
aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto do aproveitamento
hidroelétrico, observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro da
Agrícultura.
lI! - Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do MinIstério da AgríCUltura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
de registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que rorem autorizadas, se necessánas.
Parágrafo único. Os prazos reteridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agrt.cultura.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações
que, no momento. existirem em função exclusiva e permanente da produção, transmíssão e distribuição da
energia. elétrica. referente ao aproveitamento concedido. reverterão ao Estado do Espírito Santo,
§ 19 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estlpuà
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ladas, desde que faça a prova de que
o Estado do Espirito Santo não se
opõe a utilízaçâo dos bens objeto da
reversão.
§ 29 A concessionária devera en··
trar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até seis (6) meses antes de findar o prazo de vtgénela da concessão, entendendo-se, se
o não fizer, que não pretende a renovação.
Art. 69 A presente concessão vígoi ará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato pelo Tribunal
de Contas.
Art. 79 Revogam~se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mario M eneqheiti,

DECRETO

N9 47.084 DE
OUTUBRO DE 1959

§ lQ A importância liquida da a.llenação deverá ser Incorporada ao ativo
da concessionária, para aplicação em
benefício do serviço.
§ 29 A oompanhía Elétrica oaíuã
deverá comunicar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, a data em que rôr efeti..
vada a operação de venda, os compruvantes relativos à transação, bem
como a conseqüente alteração do seu
capital ativo.
Art. 3lJ O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4<> Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

MariD M eneçhetti,

22

DE

Autoriza a Companhia Elétrica Caiuá
a alienar dois grupos termetetncos
e acessórios, instalados em Presidente Prudente, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
Considerando que pela Resolução
nl? 1.741, de 1Q de setembro de 1959, o
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica se manifestou favol'rwelmente ao pretendido pela Companhia
Elétrica oaíuá, Estado de São Paulo,
decreta:
Art; I'? Ficam desvinculados do
pa trímônío da Companhia Elétrica
Oaíuá, por desnecessários à prestação
dos serviços públicos de que é concessionária, dois. grupos terrneíetrícos de 750 kVA, cada um, um transformador trifásico de 1. 500 kVA e
um reservatório para combustível com
a capacidade de 160.000 litros, cuja
instalação foi autorizada pelo De··
ereto nl? 26.573, de 11 de abril de
1949.
Art. 2Q Fica a Comnanhia Elétrlc~
oatuá autorizada a aÍienar os equípamentos a que se refere o artigo
~mterlor.

DECRETO Nl? 47 \)85 OUTUBRO DE

DE

22

DE

1959

outorga à Prefeitura Municipal ãe
LU7n'tnárias concessão para o aproveitamento da energia hidráulica
da Cachoeira da Fumaça, existente
no rio Inqai, município de Luminárias, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da' a tríbuíção que ~he confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Aguas, (Decreto nl? 24,643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 19 Ê outorgada à Prefeitura
Municipal de Luminárias concessão
para o aproveítamento da energia hidráulica da Cachoeira de
Ftunaça,
existente no rio Ingai, rnunícípio de
Luminárias, Estado da Minas Gerais,
respeitados OS direitos de terceiros.
§ 1<) Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência.
§ 2Q O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribui...
ção de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia no munícípío de
Luminárias, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2<1 Caducará o presente titulo,
independente da ato declaratório se
a concessionária não satisfizer as
condições seguintes:
! :- Submeter à aprovação do Ministério da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo improrrogável
de um (1) ano, a contar da data da
publicação dêste decreto, o projeto
do aproveitamento hidráulico, observadas as prescrições estabelecidas
pela Divisão de Aguas, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Mit"'1istério da Agricultura.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo que fôr
fixado pelo Ministro da Agricultura.
UI Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se referem os incisos II e IH dêste
artigo poderão ser prorrogados por
ato do Ministro da Agricultura,
Art. 3Q A concessionária fica obrigada a construir e manter, nas proximidades do aproveitamento, onde e
desde quando fôr determinado pela
referida Divisão de Aguas, as instalações necessárias às observações fluvíométrícas e medições de descarga
do curso dágua que vai utilizar, de
acôrdo com as ínstrucões da mesma
Divisão.
~
Art. 4~ O capital a remunerar
será o efetivamente investido nas
instalações da - concessionarra, em
função de sua indústria, concorrendo
de forma permanente, para a produção, transmissão e dístríbuíção de
energia elétrica.
Art. 59 As tarifas do rornecímen..
to de energia serão fixadas e trienalmente revistas pelo Ministério da
Agrtcul tura.
Art. 6Q Para a manutenção da integridade do capital a que se refere
o art. 4Q , será criado um fundo de
reserva, que proverá as renovações,
determinadas pela depreciação ou impostas por acidente.
Parágrafo único, A constituição
dêsse fundo, que se denominará reserva de renovação, será realizada por
quota especial, que incidirá sôbre as
tarifas, sob a forma de percentagem.
Esta quota será determinada tendose em vista a duração média do material a cuja renovação a dita re~
serva terá que atender) podendo ser
modificada, trienalmente, na época
da revisão das tarifas.
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Art. 7Q Findo o prazo da concessão, todos Os bens e instalações que,
no momento existirem em. função exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energta
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão ao Estado de
Minas Gerais em conformidade com
o estipulado nos arts. 165 e 166 do
Código de Aguas. mediante. indeniza(tão, na base do custo histórico do
capital não amortizado, deduzida a
reserva de renovação a que se refere
o parágrafo único do art. 6Q •
§ 1q A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que o
Estado de Minas, Gerais não se opõe
a utilização dos bens objeto da reversão.
29 A concessionária deverá entrar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior, até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se, se o
não fizer, que não pretende a renovnção.
Art. 8Q A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data da publicação dêste
Decreto.
Art. 9Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 22 de outubro de
1959; 1313Q da Independência e 71Q da
República.

*

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

M ario M eneçhetti.

DECRETO N9 47.086 OUTUBRO

DE

DE 22 DE

1959

Altera a lotação numérica de reportições atendidas pelos Qttadros Permanenie e Suplementar do liíinistério da Agricultura,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de..
ereta:
Art. lI? Fica alterada a lotação
numérica de repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura,
aprovada pelo Decreto n Q 37 _583, de
11 de julho de 1955, para efeito de
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ser transterído um cargo vaso da
carreira de Alrnoxarífe, da lotação
permanente da Escola de Iniciação
Agrfcola "Sérgio de Carvalho". no
Estado da Bahia, da Superintendência de Ensino Agrícola e Veterinário,
para igual lotação da Sede da mesma Superintendência.
Art. 29 :t!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação:
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de outubro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
J'USCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO NQ 47.087 - DE ·22
OUTUBRO DE 195-9

DE

Atribui ao Serviço de Navegaçáo da
Bacia do Prata, do Ministériú de
Viação e Obras Públicas, a incumbência de promover o aprovectamento parcial ao potencial aa cachoeira de Sete Quedas, no rio Paraná, mamicipio de Guaíra, Estado
do Paraná, e àá outras providencias.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere
artigo 8'7 inciso I, da Constituição, e
nos térmos, do Código de Aguas ~De
ereto n Q 24.643, de 10 de julho de
1934), decreta:
Art. 19 Fica atribuída ao Serviço
de Navegação da Bacia do Prata, do
Ministal'io de Viaçâo e Obras Púolícas, a incumbência de promover, em
duas etapas, o a;proveitamento hidrelétrico !parcial do .potencial da cachoeira de Sete Quédas, no rio Paraná, município de Guaíra, Estado
do Paraná.
§ 19 O aproveitamento destina-se
às seguintes finalidades:
a)
Eletrificaçao cas oncínas do
Serviço de Navegação da Bacia do
Prata, instaladas em Guaíra.
b) Fornecimento de energia elétrica ao Quartel da 5.a Comnanhía de
Fronteira Oa 5~ Região Militar, sediada em Guaíra.
c) Transmissão e distribuição de
energia elétrica para serviço público.
de utilidade pública e para comércío
de energia no município de Guaíra.,
Estado do Paraná.
J

§ 2<> Por ocasião da aprovação cos
projetos, pelo Ministério da Agricultura, serão determmados a arcu, a da
queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a pot.€nda das duas etapas, bem como as características técnicas das demais instalações de transmissão- e distribuição.
Art. 29 O Serviço de Navegação da
Bacia do Prata deverá:
I - SUbmeter à aprovação do j\fintstérío da Agricultura, em três (3)
vias dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação' dêste Decreto, o projeto do aproveitamento hidráulico, bem,
corno das demais obras a realizar,
observadas as prescrições do Decreto
nv 41. (H9, de 26 de fevereiro de 1957.
II - Observar as demais normas
legais em vigor.
Parágrafo único. O prazo a que se
refere o inciso I, dêste artigo, poderá ser prorrogado por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 39 As tarifas do tomecrmento
de energia elétrica, ao município de
Guaíra, serão fixadas e trienalmente
revistas pelo Ministério da Agricultura.
.
Art. 49 :E1ste Decreto entra em '\<1gor na ctata da sua publícação ,
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

Ernani do

KUBITSCHEK

Amaral Peixoto

Mario M eneçhetti

DECRETO

NO

47.088 -

DE

22

DE

ou-

TUBRO DE 1959

Aprova alterações íntToàuziàtts nos

.f)j-

tatutos, inctusiie aumento do caintal social da "A Piratininga" Companhia Naciona! de Seguros Gerais
e Acidenws do Trabalho.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art'. 1Q Ficam aprovadas as alteracões introduzidas nos Estatutos, inclusíve aumento do capítal social de
Cr$ 30.000.000,00 (trinta mílhóes de
cruzeíros) para Cr$ 45.000.000,00
(quarenta e cínco milhões de cruzei-
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da "A Píratínínga" Companhia
Nadonal de Seguros Gerais e Acidentes do Tl'abalho, com sede na Cap].Jja!
do Estado de Sáo Paulo, autorizada a
funcionar pelo Decreto ui) 3.133, àe ~
de outubro de 1938, conforme deüberação da Assembléia. Geral Ji.,xtl'l1or"
dinària realizada em 24 de jUlho do
corrente ano.
Art. 21{ A Sociedade continuará íntegralmente sujeita as leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôhre o objeto da autorização
a que alude aquêíe Decreto.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de
1959; 13~9 da Independência e 719 da
República.
1.'05),

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega,

DECRETO NI? 47.089 TUBRO DE

DE

23

DE OU-

1959

Altera o n9 9 do art. 29 e o n 9 5 do
art . 11 do Regulamento do Departamento Geral do Pessoal (R-156)
tmrotuuio pelo Decreto n Q 46.402, de
li de julho de 1959.
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DECRETO NQ 47.090 -

DE

23

DE

OUTUBRO DE 1959

Altera a letra ,''o'' do número .9)
do art. 2Q do Regulamento da Diretoria do Pessoal da Ativa (R-157)
aprovado pelo Decreto
48.681,
de 18 de açõsto de 1959.

n.'?

O Presíden te d0 República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, inciso r, da Constituição, decreta:

Art. l Q Fica alterado, pela fonna
que se segue, o Regulamento da Diretorta do Pessoa,l da Ativa (R-157»
aprovado pelo Decreto n- 46.681, de
18 de agôsto de 1959:

"Art. 2'>
1)
..
9)

"

a)

...•

.

l

O Presidente da PJepública, .usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da constítutcão, de ..
ereta:
Art. 19 Fica alterado, pela forma
que se segue, o Regulamento do Oepartam ento Geral do Pessoal (R-156>,
aprovado pelo Decreto nv 46.402, de 11
de julho de 1959:
"Art. 2 g •••••••••••••••• , ••••••
,

f

R0pública.(~

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

1)
.....

c) o preenchimento dOG claros
de subtenentes, lQs e 2~6 sargentos existentes na época das promoções".
Art. 2Q ltste Decreto entra em
vigor na data doa sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de JaneiTo, 23 de outubro de
1959; 138 Q da !ndep~nàência e 71Q da.

"

"

~

f

..

9) efetuar as promoções às graduações de Sub tenente, de 19 e
de 29 Sargentos;

DECRETO

N.9

47 .C~l 1959

DE

24

DE

OUTUBRO DE

Art. 11.
Suprime cargo extinto.

1)
5')" •• ~~it~dà~'

. e' .'Pl:OPO~ .. ~... dó:

cumentação referente às promoções de Subtenente. de 19 e de 4V
Sargentos e submetê-la à 3.(pIrecíaçâo do Chefe do Departamente. "
Art. 29 1J:stJe decreto entra em Vigor
na data da sua publícaçâo, revogadas
as disposi-ções em contrário.
Rio de Janeíro, 23 de outubro de
1959: 138C? da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK"

Henrique Loit .

o Pt'esidente da RepúbUca. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, n.9 l, da Constituição Federal, e nos têrmos do art. 1.9 alínea n, de Decreto-lei n.Ç1 3,19-5, de
14 de abril de 1941, decreta:
Art. 1.9 Fica suprimido 1 cargo de
T-esoureiro-Auxiliar
(Alfândega de
Parnaíba) , padrão O do QuadrO
Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de Luiz Nelson de Carvalho,
devendo a dotação correspondente
ser levada a crédito da oonta-occ-
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rente do Quadro P-ermanente do
mesmo Ministério.
Art. 2.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
;aio de Janeiro, em 24 de outubro
de H159, 138.9 da Independência e
'7I1.Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida

ExECUTIVO

DECRETO

N9 47.093 - DE
OUTUBRO DE 1959

26

DE

Estende aO pessoal da Comissão de
Marinha JI.1 ercante as vantagens da
Lei n 9 1.741, de 22 de novembro de

1952.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, e
nos têrmos do Decreto n9 40.746, de
15 de janeiro de 1957, decreta:

DEORlETO N. o 4.J7. 092 OUTUBRO

DE

24

DE

lS59,

DE

Dá nova redação ao artigo 3.':' do tieereto n.» 46.965, de 3 de outubro de

1959.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1,9 O artigo 3.ç do Decreto número 46.965, de 3 de outubro de 1959,
passa a ter a seguinte redação:
O Ministro da Fazenda expedirá ao
Banco do arasn S.A. os atos complementares à execução do presente decreto, tendo em vista o disposto na
Cláusu~a Terceira' do contrato que a
êsts acompanha, e relativa à transterência, à ordem do BNDE, da Importância de 'Cr$ 858.500.000,00' (oitocentos e cinqüenta e oito milhões e quinhentos mil cruzeiros), por conta da
arrecadação dos adicionais do tmpõsto de renda, para os fins específicos
da construção da Barragem de Três
Marias, nos têrmos do artigo 7.0 da
Lei n.s 2.973, de 26 de novembro de
1956. nas seguintes datas e montantes:

C1'$

-

-

outubro de 1959
maio de 1960

Àrt. 2.9
em vigor
revogadas
rio.
Rio de

.
.

425.000.000,00
433.500.000,00

O presente decreto entrará
na data de sua publicação,
as disposições em con tráJaneiro, 24 de outubro de
Independência e 719

lS59; 1389 da
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Armando Fa!cão

S. eae« de Almeida

Art. 19 Fícam estendidas ao pes-soaI da Comissão de Marinha Mercanta, no que couber, as vantagens
previstas na Lei nv 1.741, de 22 de
novembro de 1952.
Art. 29 Itste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de outubro
de 1959; 13i8.o da Indspendência e 71."

da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

'DEClR;E-TO

N.O

47.094 1959

DE

26

DE

OUTUBRO DE

Declara de utilidade pública. para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas, a área de terreno necessária à construção de um Põsto de
Piscicultura, a [usante da barragem do açude público "Itans", no
Município de Caicá, Estado do Rio
Grande do Norte.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, e
nos' têrmos do Decreto-lei n'? 3 365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n'? 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:

Art. 19 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, a área de terreno com 351 210m~ (trezentos e cinqüenta e um mil duzentos e dez me-

tros

quadrados) ,

representada

na

planta que com êste baixa, devida-

mente rubricada pelo Diretor da Divisão do Orçamento do Departamento de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas, necessária
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à construção de um Pôsto de Piscicultura, a jusante da barragem do
açude público "Itans", no Munícípio
de Caicá, Estado do Rio Grande do
Norte, cujos projeto e orçamento foram aprovados pela Portaria número 156, de 15 de abril último, do referido Ministério.
Art. 2Q ltste decreto entrará em
vigor a partir da data de sua pubücação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de
1959; 1289 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

DECRETO N9 47.095 OUTUBRO DE

DE 26 ,DE

1959

Concede à EmprêsQ de Navegação
Aliança Ltda .
autorização
para
continuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabctaçem,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.784, de 20
de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Emprêsa de N~vegação Aliança Ltda.,
com sede nesta cidade do Río de
Janeiro, autorizada a funcionar pelos
Decretos M 28.925, de 4 de dezembro de 1950; 36.731, de 3 de janeiro
de 1955 e 40.698, de 31 de dezembro
de 1956, autorização para continuar
a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, com o capital
social elevado de Cr$ 4.000.000,00
(quatro milhões de cruzeiros) para
01'$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), dividido em 10.. 000 (dez
mil) cotas, do valor unitário de Cr$
1.0BO,OO <hum mil oruzeircs) , distribuído entre 7 (sete) cotistas, sendo
1 (um) pessoa jurídica e 6 (seis)
pessoas físicas, do qual 60% (sessenta por cento) é detido por cotistas cidadãos brasileiros natos, consoante Instrumentos particulares de
alteração de contrato e respectivo
aditamento firmados a 28 de setembro de 1957 e 26· de maio de 1959,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham

a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de
1959; 138" da Independência e 719 da
República.
JUSCELI·NO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N9 47.096 DE OUTUBRO DE

1959

DE ~6

Concede permissão, em caráter permanente ao Moinho Aaua Branca
S.A. (SeÇÕeS de preparaçio e moagem de trigrj) com sede no Estado
de São Paulo, Capital, para funcionar aos domingos e nos feriados
civis e religiosos.

O Presidente da I:epúblicc', usando
da atribuição que lhe confere o arugo
67. item r, da oonstttuíção, e nos têrmos do art. 7. Q, parágrafo 2. 9, do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.v 27.048. de 12 de agôsto de 1949,
decreta:
Art. 1. Q - Fica autorizado a funcionar, ..:m caráter permanente, .aos
domingos e nos feriados civis e religiosos, o Moinho Agua Branca S-.A.
(Seções de preparaçãc e moagem de
trigo), com sede no Estado de São
Paulo, Capital, observadas as disposições Iegaís vigentes sobretudo as de
proteção ao trabalho, e excetuados os
servícos de escritório.
Art. 2. Q - O presente Decreto-lei
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de
1959; 13Sg da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHE'K

Fernando

N6Or~{Ja

DECRETO

N9 47,097, DE
OUTUBRO DE 1959

26

DE

Autoriza despesa excedente.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe dá o art. 87.
item l, da Constituição decreta:
Art. lI! Fica o Ministério da Guerra
autorizado a efetuar despesas excedentes com base no § 19 do art. 48
do Oódigo de Contabilidade da União,
até o limite de Cri) 10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros) à conta da subconsignação 4.1.03 do orçamento em
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vigor, destinada 9, obras complementares no Batalhão de Guardas em
construção em Brasília, a qual fica,
assim, excluída das restrições a que
se refere o parágrafo único do art. 99
do Decreto 45.363, de 29-1-59.
Art. 29 O Ministério da Fazenda
fica autorizado a conceder, ao da
Puerra, suprimentos de recursos para
atender as despesas acima indicadas.
Rio de Janeiro, em 26 de outubro
de 1959; 13'8.° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Henrique Lott.
S. Paes de Almeida.

DEOREI'O N." 47,09'8 OUTUBRO DE

DZ

26

DE

1959

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Transfere, sem aumento de tiestiesti,
função de Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas
do Ministério da Fazenda,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item J, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica transferida, com o respectivo ocupante, Sylvio de Paula e
Silva. uma função de Restaurador de
Processos. referência "20", da Tabela
Numérica Especial de Extl'anumerá~
rios-mensalistas do Serviço de Oomunícações, para idêntica tabela da Alfândega de Santos. ambas do Ministério da Fazenda.
Art. 2<:1 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3<;1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de outubro
de 195·9: 13i8." da Inc:Ei])endência e 71.°
da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. Paes
DECRETO

N9

ae

Almeiâa.

47.099. DE 26
1959

de 26 de agôsto de 1959, e tendo ou:"
vida o Tribunal de Contas, nos têrmos do artigo 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral - Tribunal Superiol' Eleitoral - o crédito
especial de Cr$ 82.000.000,00 (oitenta
e dois milhões de cruzeiros), para
atender a despesas com o alistamento
eleitoral, fotografias de eleitores e
eleição no decorrer do exercício de
1959.
Art. 29 1!.:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de outubro
de 1959; 138<:1 da Independência e '1l9
da República.

DE

OUTUBRO DE

Abre, ao Poder Jtuiicuirio - Justiça
Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral - o crédito especial que especifica.
O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei 3.619,

Armando Falcão.
S. Paes de Almeida.

DEORETO

N,O

47.'100 1959

DE

26

D~

OUTUBRO DE

Cria a Comissão Especial de Normas
Reguladoras do Emp1'êgo de A.ditivos
Químicos a Alimentos.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, íncíso I da Constituição Fe~
deral, e na conformidade do que estatui a letra 'b do número XV do
artigo 5<;1 da Constituição Federal e
nos têrmos da Lei nv 2.312 de 3 de
setembro de 1954. decreta:
Art. 1Q Fica criada, no Ministério
da Saúde, uma Comissão Especial,
com a atribuição de estudar e propor
as normas sanitárias reguladoras do
emprêgo de aditivos químicos a alimentos.
.
Art. 29 A Oomíssâo a que se refere
o artigo anterior, funcionará sob a
presidência do Diretor Geral do Departamento Nacional de Saúde, e será
composta dos seguintes técnicos:
- Dl'. Walter Silva, da Comissão
Nacional de Alimentação.
- Dr . Ariosto Buller Souto, Diretor do Instituto Adolfo Lutz.
- Dr , Raymundo Muniz de Aragão,
Diretor do Laboratório Central de
Controles de Drogas e Medicamentos.
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- Dr , José Bifane, Diretor da Divisão de Inspeção de Produtos de
Origem Animal.
- Dr. ohüderíco Bevilácqua, Diretor do Instituto de Fermentação.
- Dr , Deodoro Godoy 'I'avares, Diretor do Laboratório Bromatológico
da Prefeitura do D. F.
Art. 3Q O Ministro da Saúde expedirá, dentro de 30 dias, as instruções
necessárias ao perfeito funcionamento
da Comissão.
Art. 4l? O presente decreto entrará
em vigor na data. de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de outubro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEk.

Mário Pínotti.

DECRETO NQ 47.101 OUTUBRO DE 1959

DE

26

DE

Dispõe sõbre cargo do Quadro Suplementar e junções da Tabela "única de extranumerário-mensalista e
das Tabelas Numéricas de Exíranumerário Mensalista do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. li( Ficam transferidos:
I - um cargo da ClaSB€ G, da carreira de Artífice, do Quadro Suplementar, com o respectivo ocupamte,
José de Oliveira Fonseca, da lotação
do Departamento de" Administração
para Igual lotação da Penitenciária
Professor Lemos Brito;
rI - uma função de reterêncía 22,
da Série Funcional de Mestre. da Tabela única de Extranumerário-mensalista, com o respectívo ocupante, neon
Ferreira Barcelos, da lotação permanente do Departamento de Admimstração para idêntica lotação da Penitenciária Professor Lemos Brito;
III - duas funções de referência 22,
da Séri-e Punclonal de Artifi'Ce, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário Mensalista do Departamento
.de Administração para a Tabela Numérica - Especial de Extranumerário

Mensalista da Penire-nciária. Professor
Lemos Brito, estando uma dessas funções vaga e a outra ocupada cum o
servidor João José da Silva.
Art. 29 :f1ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de outubro
de 1959; 138Q da Independência e 719
da República.
JUSCELINú

KUBITSCHEk.

Armando Falcão.

DECRETO NÇl 47.102 - DE 26
OUTUBRO DE Hl59

DE

Modijwa artigos do Reçnüament» baixado pelo Decreto n~ 42.222, de 5 de
setembro de 1957, e dá outras providências.
.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art.

Os arts. 29 , 39, 49, 30, 32,

19

36, 37 e 42 do Regulamento do Conselho Deliberativo da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários
e Empregados em Serviços Públicos
C'C.A.P.F.E.S.P.),
aprovado pelo
Decreto nv 42.222, de 5 de setembro
de 1957, passam a vigorar com as seguintes alterações:
" Art. 29 O Conselho Deliberativo W.D.) terá a seguinte estrutura:
Plenário (PL)
Secretaria (S)
Serviço de Administração (S.A)
Seção de Expediente (S.A.-l)
Seção de Resoluções e Jurisprudência (S. A . - 2)
Seção de Relações Sindicais
(S.A.-3)
Serriço de Contrôle Econômico
e Financeiro (S.C.E.F.)
Seção de Contrôle Econômico
(S.C.E.F.-l)
Seção de Contrôle Financeiro
(S.C.E.F-2)
Art. 39
.
Parágrafo único. O Presidente
do C. D. terá 4 (quatro) Assistentes e 1 (um) Secretário.
Art. 4 A SecreÚ8.rie. será dirigida por um Diretor de Secretaria
Q
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e os Servicos e Seções por Oheies.
~
Art. 30. Ao Serviço de Administração (S .A. ) , através da se-

cão 0;& lL'"'x,p,edi€-ntG (q.A.-D, com-

pete:
a)
execubar as atividades relativas à administração de pessoal, material, orçamento e co..
munícações do C. D.;
b) preparar as pautas de julgamento;
C)
executar os traealhos dac-

Iográfíecs do c.n.
Art. 32. Ao Serviço de Con..

trôle Econômico e Financeiro
compete:
I - Através da Seção de oontrôle Econômico:
a)
examinar a iPrO,posta orçamentárta - orçamento econômico - Receita e Despesa;
b) registrar o Orçamento aprovado no que se refere ao grupo
econômico - Receita e J)espesa;
c) efetuar o contrôle da Execução Orçamentária - Receita e
Despesa;
a) míormar sôbre os pedidos
de transferência de consignações
df' verbas orçamentárias Orçamento Econômico - dentro das
dotações globais respectivas, e
ainda, sôbre os pedidos de re ..
fôrço e créditos especiais:
e) informar sôbre a procedênCiD, das justificativas das diferenças para mais verificadas entre a
despesa orçamentária e a realizada;
j) examinar os mapas demonstrativos mensais de arrecadação

das contribuições;

g)
participar de tomadas de
contas do Administrador responsável;
h) atender aos pedidos formulados pelo Plenário em matéria.
'COntábil.
II - Através da Seção de Oontrôle Financeiro:
a) examinar a proposta orçamentária referente a Aplicação
de Capitais - Recursos e oas-

tos:

b) registrar o Orçamento aprovado no que tange ao grupo de

A;plicaçã.o de 'Capitais -

Recur-

sos e Gastos;
c) efetuar o contrôle da execução orçamentária - Recursos
e Gastos;

d) informar sôbre os pedidos
de transferência de consignações
e subconsígnações de verbas orçamentárias
Orçamento de
Aplicação de Capitais - dentro
das dotações globais respectivas,
e ainda sõbre os pedidos de refôrça e créditos especiais:
e) examinar os Balancetes mensais;
f) analisar os têrmos de verírícação dos valores nas Tesoura..
raría e Pagadoria, relativos aos
materiais e bens existentes em atmoxarífados:
g)
examinar as reconcilíacõea
das contas bancárias;
h)
registrar e acompanhar 8
execução dos "convênios" e "acô:r~
dos" sôbre Dívida Ativa:
í)
Intcrrnar eõbre a procedêneía das justificativas das diferenças para mais verificadas entre
os "gastos orçamentários" e 0lS
"g'lli5tos realizados":
j) "participar da tomada de
contas do Administrador resnonsável:
1c) atender aos pedidos formulados pelo Plenárío em matéria
contábil
Art. 36. Ao Diretor da Beeretaría compete:
XI) manter a coordenacáo entre os Serviços componentes da

Secretaria, determinando as normas e métodos de trabalho que
se fizerem aconselhávers.
Art. 37. Aos Chefes de Ser~
viço incwnbe:
I - despachar com o Diretor
da Secretaria;
II - orientar e controlar os
trabalhos dos respectivos Serviços;
IH organizar, conforme as
necessidades do serviço, com au~
torízação do Diretor da SecJ.·etaria, turmas de trabalho com horário especial;
IV - organizar a escala de férias do pessoal do respectivo Serviço e submetê-la à aprovação ào
Diretor da Secretaria;
V - apresentar ao Diretor aa.
Secretaria, sempre que solicitado,
relatório circunstanciado sôbre as
atividades do respectivo ServiçQ;
VI - controlar a pontualidade
e a assiduidade dós servidores que
lhes forem subordinados.
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Parágrafo único. Aos Chefes
da Se~jo incumbe:
I - despachar com o Chefe de
Serviço;
rI - orientar e controlar os
trabalhos da respectiva Seção;
!Ir - distribuir os trabalhos ao
pessoal que lhe fôr subordinado;
IV - velar pela disciplina no
recinto de trabalho.
Art. 42. .
.
§ 29 ....••••••.••.••..••••••..•
b) O Diretor de Secretaria, P01'
um dos Chefes de Serviço, designado pelo Presidente.
Art. 2~ f:::ste decreto entrará em
vízor na data da sua publícaeão, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 ele outubro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N9 47.103 - D-E 26
OUTUBRO DE 1959

DE

Autoriza o Departamento de Imprensa Nacional a realizar despesas nos
têrmos do art. 48 do Código de.
Contabilidade da União e dá outras

providências.

O Presidente da República, usando
da atríbuícão que lhe confere o artigo 87, itém I, da Constituicão Federal e atendendo ao que consta do
Proc~sso nv 3'6.411-59, do. Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, de-

ereta:

.

Art. 19 Fica o Departamento de
Imprensa Nacional,' do Ministério d.a
Justiça e Negócios Interiores, autorí~'-l'do " r,oq!i?.I.3.r, no corrente exercício, despesas além do crédi~o. orçamentário próprio e até o tímíts de
ors 28 .'Ü'ÜO .'ÜC{I;üO (vinte e oito milhões
de cruzeiros). nos têrmos do art. 43
do Oódlgo de Contabilidade da Uni? o,
correndo as mesmas à conta da
Verba 1.'Ü,00 - Custeio, oonstgnação
1. {). 00 - Encargos Diversos. Subconsienacão 1.6.2'1 - órcãos em regime
especial (Lei nv 59-2, de 2'3-12-48), 2)
Material, inclusive máquinas, motores,
aparelhos e viaturas.
Art. 2 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicaQ

ção, revogadas os disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 2-5 de outubro
de 1959; 1389 da Independência e 71<}
da República.
JUSCELINO KUBITsCHEK.

Armando FaZcão.
S. Paes de Almeida.

DECRETO

NO 4'7.1Ü4 DE
OUTUBRO DE 1959

'2:1

DE

Renova o Decreto n 9 41.53'1, de '1'7 de
maio de 19>,)7

6 Presidente da 'República, usando
da atrrbuícão que lhe confere o artiigo 87, ni? I, da Oonstituicão e nos:
têrmos do Decreto-Ieí nÇl 1.98'5-, de 29
doo janeiro de 1940 ({Jodigo doe Minas) r

decreta:
Art. 10 f'i;ca renovada, pelo prazo
írnprorrorgável de um (1 ano, !nOS
têrmos da letr-a b do art. 1~ do Decreto-lei nl? g. 605·, de 1~ de agôsto
de 1946, a -autorização conferida ao
cidadão brasileiro Leolino Esteves de
Oliveira pelo Decra!o número quarenta e um mil quinhentos e trinta. e
um . (41.5,31), de dezessete (1'7) de
maio de mil novecentos e cinqüenta
e sete Og,5'7) nara pescuisar mica e
pedras precio;as no município de Peçanha, Thtado de M; n0.S Gera ts.
Art. 21' A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa _ de setecentos e
oitenta cruzeiros (7'80,{}(}) e será
transcrita no livro próprio da Divis'io
d,"'" Fr,m.nnto da Prorlucão Mineral, do
Ministério da A grtcultura .
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
'Rio de Janeiro, 27 de outubro de
19S'9: 1?89 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DECRETO NQ 47.105 OUTUBRO

Renova

DE

DE

'n.

DE

1959

o Decreto n 9 42.071, de 1·9 de
agôsto de 195'7

O Presidente da -República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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'87. n.o I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n. O 1.985, de 29 'C:'e janeiro de 1:140 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica renovada íPelo prazo
impr-orrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b do art. l." <ia Decreto-lei n.s 9.605, de 1'9 ode' agôsto de
1946, a autorização conrertda ao cídadão brasileiro, José Pereira de Araújo .pelo Decreto número quarenta e
éois mil setenta e um (42.071), de
dezenove (19) de agõsto xíe mil novecentos e cínqüenta e sete (1957), para
pesquisar mica no munícípío de Santa
Marta. do Suaçuí, Estado de Minas
Gerais.
Art; 2.0 A 'Presente renovação. cue
será uma via aautêntíca dêste decreto
pagará a taxa de quinhentos e quaTenta cruzeiros (Cr$ 540,{)O) e será
transcrita no livro própzio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral, do
Minístérlo da Agricultura.

Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Ja:neiro, 27 de outubro de
lS59; 13-8.° ca Incle.pendência e 71,°cla

Re&J'ública.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

D®CiRETO N.o 47.106 OUTUBRO

DE

DE

27

DE

'1959

Estabelece área de proteção para a
fonte Santo Anjo da Guarda: no
município de Tubarão) Estado de
Santa Catarina:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.« I, da Constituição e nos têrrnos
do Decreto-lei n.s 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (CÓidigo de Minas), óeereta:
Art. 10) Fica estabelecida, até ulte-

rior vdelíberação, uma área de proteção com a supertícíe de cinqüenta e
sete hectares (57 ha) para a atual

fonte, de água termal Santo Anjo da
Guarda. situada no lugo,ar denominado

Santo Anjo da Guarda, distrito e
município de Tubarão, Estato de Santa Catarina, cujos díreítos de lavra
pelo Decreto número dezoito mü duzentos e setenta e três (18.273), de
quatro (4) de abril de mil novecentos e quarenta e cinco (1945) !foram
transtericos a Termas Santo Anjo
<ia Guarda Ltda., con-fOl'meaverbaCão de fls. cento e nov-enta e cinco
(95) e cento e noventa e Bei13 (196)
do livro -0-5 da Divisão de Fomento
da Produção Mineral c.o Ministério
da Agrtcuítura e delimitada. Ipor um
polígono irregular que tem um vértíce no entroncamento da estrada de
rodagem 'I'ubarão-Orleães, com a rua
Pôrto Alegre e os lados, a partir dêste
vértice, 'OS seguintes comprimentos e
rumos v erda... eír os; cen to e trinta
metros (:30m), sessenta "e quatro
graus sudoeste (.64 0 SW); cuínhentos
metros (500m), setenta e oito graus
sudoeste (7.-8'" SW); quinhentos metros (500m). oitenta e oito graus sucoeste (88 0 SW); juínhentcs metros
(5'Ü'Om), doze graus nordeste (l2~ NE) ;
cuatrocentos e oitenta metros (4'80m).
cinqüenta e um graus nordeste (5:
NiE); ,quatl:ocentos metros (400m),
trinta graus sudeste (300 SE); quinhentos metros (SOOm), cinqüenta
graus nordeste (5Go N'IE); quinhentos
e cinqüenta metros (550m). três graus
.sudeste (3 0 SE).
0

Art. 2'> Dentro da área de proteção, nenhuma sondagem ou quaisquer
outros trabalhos subterrâneos poderão
ser praticados sem prévia au-diência
do Departamento Nacional da Produção Mineral, desde (ue destinados a
mineração.
Art; 3.° A ocupação Coas terrenos

ccenpreendídos na área -de :proteção

definida neste decreto obriga o concessionário da fonte a pagar uma indenização arbitrada na forma dá. lei
civil pelo terreno ocupado, de acôrdo
cem o disposto no art , 15 e seu parágrafo único do Dooreto-lei n,v 7.841,
de 8 de agôsto de 1945 (Código de
Aguas Minerais).
Art. 4.0 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959; 138.° da Independ.ência e 7'1. 0 da
Repúbli-ca.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneçhetti,
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DECREtI'O N<> 47.10"[
TUBRO DE

DE
)

27

DE

ou-

959

Autoriza o cidadão brasileuro Fran~
cisco Jorge dos Santos a pesquisa1
mica no município de Pireturpciis,
Estado de. Goiás.
'O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n'> I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei ns 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) de-

quinhentos e oit-enta cruzeiros
(Cr$. 1.580,00) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprlo da
Divisão de Fomento da Produção M1neral, do Ministério de. Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as díspostções
em contrárto ,
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
19&9; 1389 da. Independência e 'l1'~ da
República.

J

JUSCELINO KUBITSCHEI{.

creta:
Art. 1'1

Fica autcrtzado o

Mário M eneçtietti .

~~dfl.dã(~

bl'asU€'iro Francíseo Jorg-e dos Santos
a pesquisar mica, em terrenos devolutos no imóvel denominado Faze11da
Sa.nt.a Bárbara, distrito -e municípío
de Pírenópolis, Estado de G.:.iás, numa
área de cento e cínquenta e sete hectares e sete ares (;15-7,07), delímíteda
por um polígono irregular que tem
um vértice na confluência. da vereda
do acamoamento do Chiquinho com
o rio Maranhão e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes c.mprímentes e rumos magnétícca: quatrocentos e vinte metros (42.0m), dezesseis gIaUS oito minutos sudoeste (l{,<>
OS' SW); seiscentos e oitenta. metros
WSOm). trinta. e quatro graus trinta
minutos sudoeste (34'> 30' SW): quatrocentcs e trinta cinco
metros
(435m), quarenta e sete graus sudoeste (47Q SW); oitocentos e cinqüenta e cinco metros (855m), sessenta graus noroeste (601) N\V); duzentDS e trmta metros (230m), cinqüenta
e dois graus quinze minutos sudoeste
W29 15' 'SW) ~ quinhentos e oitenta e
cinco metros (á'35m) , quatro graus
nordeste (4 Q NiE); mil e cem metros
(l.,lOOm). cinqüenta e oito graus trinta minutos nordeste (581' 30' N1E); quinhentos e quinze metros (51'5m), Q}.
tsnta e sete graus trinta. minutos .5Udeste (87<> 30' SE) •

,pará,grafo único . ,A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípuíacões do R-egul2mento aprovado
pelo 'Decreto n 9 30.230. de 11> de de-

zembro de 19511, uma vez s-e verifique
a existência, na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a que
se refere
art. 2° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.

°

Art. 2° O título da autoriza cão de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de mil
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DECRETO N? 47:108
'rUBRO DE

DE

27

DE

ou-

1959

Autoriza o cidadão brasileiro José
Emiliano de Moura' a pesquisar
quartzo e mica no município de
Malacacheta, Estado de Minas Ge~,

rais .

o

Presidente da Re;pública, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, nO l, da Constituição e nos têrmos
do DecL'-eto-l·ei n 9 1. 985, de 29 de ja.neiro de 1940 úCqdtgo de Minas), de-

ereta:
Art. 1'1 :.Fica autorizado o cídadâo
brasileiro

José Emiliano de

Moura

a pesquisar quartzo e mica em terremes devolutas no lugar denomina-

do 0016, distrito de F'ranclscópohs,
munícípío de Malacacheta, Estado de
Min-as Gerais, numa área d-e vinte e
seis hectares e quarenta. ares (26,40
ha) , delimitada por um quadrilátero
que tem um vértice na confluência
dos córregos do Coíó e do Edmundo
e os l'ados a partir dêsse vértice os
seguintes comprimentos e
rumos
magnéticos: trezentos e um metros
(301m), qua.renta e seis graus, quarenta. e cinco minutos sudeste (469
45' SE); quinhentos e noventa e oito
metros (598m), trinta graus e trinta.
minutos sudoeste (30') 30' SW); quinhentos e trinta. e um metros (331m),
cinqüenta e nove graus e trinta minutos noroeste (59Q 30' NW); setecentos e sete metros (707m). cinqüenta graus nordeste (50~ NE).
Pa.rágrado único.
IA execução da
pres-ente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1. de
dezembro de 1951, uma vez se veríf'íque D, existência, na jazída, como as-
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socíado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2<) do citado
Hegulamento ou de outras substãncias discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 21> O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêcte decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (01'$ 30G,{J{}) e será
válido pelo' prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção MinEral, do Mínistérío
da. Agricultura.
Art. 39 Hoevogam-se as disposições
em contrário.

Rio de .Janeiro. 2'1 de outubro de
1959; 138" da. nelependência e 71" da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

1'I.lário Ueneghetti.

DEORETO N9 47 .109 - DE 27
OUTUBRO DE 1959

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José âa
Cunha Vale a pesquisar mica e
peàras semi-prectosas no município
de Jequitinhonha,Esiado de Minas

Gerais.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, :n~ I, da Constítuicão e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1. 9"85, de 29, de janeiro/de 194.:0 (Código de Minas), decreta:

Art. 1~.· Fica autorizado o cidadão
brasileiro José da cunha Vale a pesquisar mica e pedras semi-preciosas
em terrenos devolutas no lugar denominado Ilha do Pão, distrito e município de Jequitinhonha, Est~do de
Minas Gerais, mana área de noventa
e um hectares (91 ha) delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a quatrocentos e oitenta e
quatro metros (484m), no rumo magnético de vinte e cinco graus e trinta
minutos noroeste 25Q 30' I\T\.V) da
confluêncía dos córregos Batista e
Jesuino e os lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos noventa
e cinco metros (595m), oitenta e três
graus trinta minutos nordeste .....
(830 30' NE); setecentos cetenta e
dois metros (772m), dezenove graus

sudeste (199 SE); setecentos e setenta e cito metros (778m) , quarenta e
quatro graus sudoeste (4'49 .sW); mil
e setent~ e oito naetros (1.078m),
trinta e sete graus noroeste (37 Q NW)
quinhentos e sete metros (SQ7m),
quarenta e quatro graus e trinta minutos nordeste (449 3()' NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo DeCl'eto n(> 3{).23-0, de 1 de de"
zembro de H!51, uma vez se verifique
e. existência, na jazida, como assodedo, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 21) O título d~ autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
cJ:êste decreto pagará a taxa de novecentos e dez cruzeiros (Cr$ 910,OQ)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fo~
mente da Produção ,Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959; las" da Independência e 71Q da
República.
.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mel/'io ]'.1eneghetti.
DECRETO

N9 47" 110 DE
OUTUBRO DE 1959

27

DE

Auioriza o cidadão brasileiro Vilma1'
Freitas a pesquisar ituorita no município de orteães, Estado de Santa Catarina,

o presidente da B,epúblic3., usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto~lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 194"0 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Vilmar Freitas a pesquisar
fluoríta, em terrenos de propriedade
de Manuel Amâncio Dias e Aristides
Manuel Amâncio no lugar denominado Cachoeira Feia, distrito de Pindotíba, município de orieãea, Estado de
Santa -Catarina, numa área de vinte
e quatro hectares oitenta e quatro

Aros
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ares e setenta. centiares (24,84;7ifr) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a- novecentos e
dezesseis metros (916m) no rumo
magnético sete graus onze minutos
nordeste (7.9 11' NE) do centro da,
ponte de Cachoeira Ii'eia, no cruzamento da Estrada de Ferro Teresa
Crlstina com o rio Tubarão e O~
la.dos, a partir dêsse vértice: os se..
guíntes comprimentos e rumos mag..
nétícos- quinhentos metros (5:00m)
norte (N); duzentos e onze metros
e sessenta e nove centímetros .. ',.,
(211,69-m), oeste (W); quinhentos me ..
tros (50 iOm ) , norte (N); centro e qua..
renta e dois metros e sessenta e dois
centímetros (142,:&2m), oeste (W) ;
mil metros O.>DOOm), sul' (8); tre..
zentos e cinqüenta e três metros e
trinta e um centímetros (35'3-,3:1m),
oeste (W).
.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n. Q 3'0.23'0, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verttíque
a existêncía, na jazida, como aSso~
cíado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art , 2'> do citado
Regulamento ou de outras substân..
eías
discriminadas pelo Conselho
Na.ciDnal de Pesquisas.
Art. 2,Q. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dB~te decreto, 'P:agrll'á a taxa de tresentes cruzeiros (Cr$ 30G,C'O) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
& partir dá data da transcrição nó
livro próprio da D~visão de Fomenta
da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura,
Art. 3,Q. Revogam.-se as disposições
em contrário
:Rdo de Janeiro, 27 de outubro de
'1959, 138,Q da .Independência e 711. 0 da
Repúhlica,
JUSCELINO KUBrrscIfEK.

Mário Meneghetti.

DEOREI'O NQ 47.111 OUTUBRO DE 1959

DE

27 de

Autoriea o cidadão brasileiro vilma.?"
Freitas a pesquisar tluorita no MU"
nicípio âe. orieãee, Estaào de san...
ta catarina.

o

Presidente da República, usando

da. atl:ibuição que lhe confere o ar-
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tígo 87, n.9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.9'85, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta

Art. 15'. Fica. autorizado o cídadâu
brasileiro Vilmar Freitas a pesquisar
rluoríta, em terrenos de proprredade
de João Baessn e outros, no lugar
denominado Rio Corais, Distrito de
Pindotiba, Município de orieães, Es"
taido de Santa Catarina, numa área
de cinqüenta e nove hectares quarenta e cinco ares e sessenta e quatro centrares (59'/",564 na», delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice a mil e cinqüenta e um
metros <1.05'lm), no rumo magnético dezoito graus nordeste .... ,',.
(I 8'> NE)

d.o cruzamento da Estrada.

de Farro D Teresa Cristina com o
Tio Tubarão (Centro da- ponte de
Cachoeira Feia) e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: qua-

trocentos e cinqüenta metros .. , ....

(45'Om), norte (;N'); duzentos e vinte metros (,212'Üm), Leste CE); quinhentos ~ cinqüenta metros (55Om) ,
norte (N); quinhentos metros
. (500m) leste (E); trezentos e setenta metros (370m), norte (N);
mil metros-a (1 ,DOOm), oeste (W) ;
trezentos e setenta metros (,3:7'Om),
sul (,s). cento e quarenta metros
(1'40m'), 'leste (tE); quinhen tos metros (5(}Om) , sul OS); cem metros
(100m) , leste CE); quinhentos metros (500m), sul (8);; cmqüenta me-

tros (50m) , leste (.E),
. Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita àS
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,i? 3{), 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifíque a aexistêncía, na jazida, como
associado, de qualquer MS substâncias a que se refere o art. 2,° do
citado Regulamento ou de outras
substãncías discriminadas pelo oonselho Naciónal de Pesquisas.
lArt. 2.9. O título da autorização
de pesquisa, que será uma- via autêntíca dêste decreto, :J:>lg'ará a taxa
de seiscentos cruzeiros (01'$ 600,00)
e será válido por dois (2.) anos a
contar da data. da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da. Produção Mineral, do Ministério
da- Agricultura.
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Art. 3<:'. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de. Janeiro, 27 do outubro de
1953; 138<> da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

-DECRETO N? 47. 1'12

~ DE

27

DE

OUTUBRO DE 1959

Concede à "Cinal" Comércio, Ind'lÍst1ia e Navegação Amapá Limitada autorização para funcionar
como emprêsa de mineração.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? X. da Consti tuícão e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à (tOinal" Comércio, Indústria e Navegação Amapá Limitada, constituida por contrato arquivado sob número 86.147 e aíteracões sob números l'ÜO.177 a lütl.180~e pelo instrumento particular de H de julho de
1959, com sede nesta Capital, autorização para funcionar como empresa de mineração, ficando obrigada a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959: 1389 da Independência e 71I?
da Repúblic9,.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N9 47.113 .oUTUBRO

DE

DE

27 de

1959

Autoriza o cidadão brasüeiro Vilmar
Freitas a pesquisar ttuortta no município de Tubarão, Estado de Samta Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigoS7, n Q l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Mi ..
nas) • decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Vilmar Freitas a pesquisar
fluorita, em terrenos de propriedade
de Gumercindo Mendes Espíndola e
outros no lugar denominado Rio do
Pouso, distrito e município de Tubarão, Estado de Santa CataTina, em
três (3) áreas distintas, perfazendo
o total de cento e quarenta e quatro
hectares noventa e quatro ares
.
(144,94 ha) , e que assim definem: a
primeira (l.l!-) , com oitenta e sete
hectares noventa e um ares e sessenta centíares (87,916'Ü ha) , é delimitada por um polígono irregular
que
tem um vértice a oitocentos e oitenta e cinco metros e quarenta centímetros (885,40 m) no rumo magnético quatorze graus oito minutos noroeste (14 9 08' NW) da confluência
dos rios Pouso e Tuba.rão e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
commrtmentos I;') rumos magnéticos:
quinhentos e cinqüenta e sete metros
e quarenta e cinco centímetros ....
(557,45 m) , 1101'W (N); duzentos metros (200 m) , leste (E); cento e noventa e oito metros (198 lTI) norte
(N); duzentos metros (200 m) , oeste
(W); cento e dez metros 11() m) •
norte (N); mil cento e setenta metros ,(1.170 rrn , oeste ('W); cento e
d-ez metros (110 m) , sul (S); quinhentos e oitenta e nove metros
(589 m) , leste (E): cento e dez metros (110 m) , sul (S); quatrocentos
e dezenove metros (419 rn) , oeste
(iN); seiscentos e sessenta e sete metros e quarenta e cinco centímetros
(667.45 m) , sul (S); mil metros
(1.000 m) e leste (E); a segunda (2.a )
áreas, com quarenta e sete hectares e
noventa e cinco ares (47,95 ha) , é
delimitada por um retângulo Que tem
um vértice a dois mil duzentos ve
trinta metros (2.230 m) , no rumo
magnético oito graus trinta minutos
noroeste (81? 3{)' NW) da confluência dos rios Pouso e Tubar§,o e os
lados, divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (BOi) m) ,
norte (N); novecentos e cinqüenta e
nove metros (959 fi), oeste (W); o.
terceira (3.2.) área, com nove h-ctares sete ares e cinqüenta centíares
(9,075o[j) ha) , é delimitada por um retângulo que tem um vértice 8, três
mil e vinte metros (3.020 m) , no rumo _magnético seis graus noroeste ...
I
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(61~ NW) da
confluência dos rios
:pouse e Tubarã-o e os lados, divergentes dêsse vértíce, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento
e sessenta e cinco metros (165m) ,
norte (N); quinhentos e cinqüenta
metros (550m), oeste (W).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se veríríque a existência, na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a
que 59 refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autcrízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
quatrocentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 1.450,00) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no livro próprio éa
Divisão de Fomento da Producâo Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jfmeiro, 27 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCSLINO KUBITSCHEK,

Mário Meneghetti.

DEORETO N9 47.114 DE OUTUBRO DE 1959

DE

27

Concede à Siderúrgica Oeste de Minas S.A. - somisa - auiorizacão
para funcionar como empréea de
mineração.
J

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da. Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. único. É concedida à Siderúrgica, Oeste de lI/Unas S. A. - Somísa - sociedade em que se transformou Corradi & Cia. Ltda., pela
escritura pública de dezesseis (6) de
dezembro de mil novecentos e cinqüenta e dois (1952), lavrada às fôlhas dezesseis (16) do livro de notas
número trinta e seis (36), do Tabe-
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HãD do primeiro (19) Ofício da cidade de Itaúna, arquivada sob núme1'0 cíncüenta e
nove mil setecentos
e três - (59.703), em sessão de treze
(13) de janeiro de mil novecentos e
cinqüenta e cinco (1955) - da Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais, alterada pela assembléia extraordinária de seis (6) de marco de
mil nOV~0entC5 e cínqüenta e ~quatl'ú
(1954), arquivada sob número sessenta e cinco mil cento e quinze (65.115),
em sessão de dezesseis (16) de março
de mil novecentos e cinqüenta e quatro (1954) da mesma Junta, com sede na cidade de ttaüna, Estado de
Minas Gerais, autorização para funcionar como emprêsa de mineração,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vi~
gor ou que venham a vigorar sôbre
o objeto da referida autorização.
Rio de Je,neiro, 27 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário Meneçhetti .

DECRETO

N9 47.115 DE
DE OUTUBRO DE 1959

2"7

Autoriza o cidadão brusileiro Benedito
Ferreira Lopes a lavr.a-t cauiini no
município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 11{ Fica autorizado o cidadão
brasileiro Benedito Ferreira Lopes a
lavrar .caulim, em terrenos de prooríedade de The São Paulo Tramw~r'y,
Light anel Power Co. Ltd , no dístríto de Blrítíba Mirim, município de
Mogí das Cruzes, Estado de
qão
Paulo, numa área de cento e cinqüenta hectares e quarenta e cinco
ares (150,45ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice a mil
duzentos e oitenta metros (l.280m)
no rumo verdedeíro trinta e quatro
graus trinta minutos nordeste (349 30'
NE) do marco quilométrico número
oitenta e quatro (km84) da estrada
de rodagem Sáo Paulo-Casa Grande
e os lados, divergentes dêsse vértice,
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tos seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: mil setecentos e setenta
metros (1, 770m) , sessenta e cinco
g-raus nordeste (659 NE); oitocentos
e cinqüenta metros (850m), vinte e
cinco graus noroeste (25<;\ NW). Esta
autorização é outorgada mediante as
condícões constantes do parágrafo
ún 'co ~ do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes 'do mesmo Código, não expres-

samente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de J.951, uma vez se verifiqu:e a exístêncía, na :azidl3., como
assocíado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2Q do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Con-

selho Nacional de Pesquísas ,
Art. 29 O concessionário da autol'izac&o fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos q'Úe for-em devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do

C6digo de Minô.s.
Art. 31! Se o concessíonárío da autcrízaoão não cumprir qualquer das
obrígacões que lhe incumbem, a aude lavra será declarada caduca 'ou nula. na forma dos artigos
37 e 28 ·do Código de Minas.
Art. 4<;1 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servídões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5\1 O concessíonárí'o de autorÜ·;r,r,ã.o será fiscalizado. pelo Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores díseríminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. G(l A autorízacãn de lavra terá
:p~r título êsts decreto, que será
transcrito no livro próprio df:l. Divisão
de Fomento d~ Prcdncão Mineral, do
Ministério da Agri<lultma, B>pÓS o pagamsnto da taxa de três mil e vinte
cruzeiros ('Cr$ 3.020,00).
Art, 7Q Revogam-se as dísposíções
em contrário.

t~")riza·ç8o

Río de Janeir'o, 27 de outubro de
1959: 138Q da lndepenc1ência e 719 da

República.

-JUSCELINO KUBITSCHEK,

Mário Meneghett;l,

EXECUTIVO

DECRJETO NQ 4.7.116 OUTUBRO :DZ 1959

DE

27

DE

Autoriza a Míneração Caeté-Mirim. S;
A. a pesquisar diamante e ouro no
munícipli:J de Itusiirtmça, Estado
do Pará.

o 'Presiden te da Repúblíca, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, n Q I, da Constltuíção e nos
têrmos do Decreto-lei n!? 1. .935, de
29 de janeiro de 1940 (OócUgo de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Minera-

ção Oaeté-Mirim S. A. a pesquisar
diamante e ouro TI:) leito do rio To-·
cantíns, de dcmínro .público, na conformidade do disposto no item 2<? do
art. 11 do Decreto nl? 24.613, de lO
de agôsto de 1934 (Código de Aguas).
distrito e munícípío de Itupíranga,
Est'9.ido do Pará, numa área de qUQtrocentos e· setenta e SB!S hectares
(476 ha) , delimitada ,por um triângulo que tem um vértice a mil e
seiscentos metros (1. ôOOm) , no rumo
magnético de oitenta e oito graus
noroeste (88,? 1I.Tl N ) , da confluência do
Igar'3;pé das Pacas com o rio Tocantins e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnétiéos: sís mil novecentos e setenta metros (6. 970m) s quatro graus quarenta e cin-co minutos
nordeste (4~ 45' NE): seis mil e oitocentos metr~s (6.800rn), dezesseis
graus nordeste (169 NE).
Parágraf o único. A execução da
presente autorízacão fica sujeita às
est~pulaçõês do Regtüamento aprovado nelo Decreto nl? 30.230, de !
de dezembro de 1951, uma vez se verífique a existência, na je.z:idJ3., corno

associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do
citado Regulamento ou de outras
substãncias discriminadas pelo Conselho Nacional de PeEquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma "lia autêntica dêste decreto, pagará a taxa de

ouatro mil setecentos e sessenta cru-

zeiros (Cr$ 4.760,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a partir
da data da transericão no livro própri-O da Divisão d-.l Fomento da Pl'Oducão Mineral, do Ministério da. Agricultura.
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Art. 3!? Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959; 138~ da Independência ~ 711~ da
República.
JUSCgLINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
DTIlOREIlO N9 47.117 - DE: 27 DE
OUTUBRO DE 1959

sutortea

a cidadã brasileira Jacyra
Figueiredo a pesquisar [eiâepato,
mica e quartzo no municipio de
Silva Jardim, Estado do Rio de Jane?ro.

o Presidente da Rf:rpúbhca, usando
d2. atribuição que lhe confere o artigo
PlI, n 9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei ne.> 1.985, de 29
de ja-neiro de 19~1:ü (:Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a cidadã
brasileira Ja'cyra Figueiredo a pesquísar feldspato, mica e quartzo, em
terrenos de propríedade de J"osé Perreíra de I'/rello no lugar denominado
Im'baú, distrito e município de Silva.
Ja:t:'dim, El3tado do Rio de .raneíro,
numa área de sete hectares setenta
e três ares e sessenta e oito centrares
(7.731Ô'8 ha) 'delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
novecentos e quarenta e dois metros
(942 m) , no rumo magnético cinqüenta. graus quarenta e cinco minutos
noroeste (509 45' IDV) da extremidade oeste (VJ) do prédio de Armazém
de JdlO da Mata, à margem da estrada municipal de Irnbaú -8 03 lados,
~ -partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos;
cento e vinte e oito metros (128 nn,
oítente e três graus vinte e quatro
minutos noroeste (83e.> 24' NW); duzsntos e sessenta e dois metros
.
(2:'S2' m) , cinqüenta e cinco graus dezenove minutos noroeste (559 19' N1W) ;
duzentos e sessenta e sete metros
(ZQ7 m) , vinte graus vinte e um minutos nordeste (209 21' NE); oitenta
e dois metros (82 m) , cinqüenta e
três graus trinta e oito minutos nordeste (53? 38' NE);; quatrocentos e
noventa e oíto metros (498 m) , vinte
e um graus cinqüenta e três minutos
sudeste (219 6'3' SE)·,
1

PaJ."ágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeita às
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f'sti·;mlações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl' 30.230, de 1 de
dezembro de HH5Il, uma vez se verifique a existência, na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do
cttado Regulamento ou de outras
substâncias dfscriminadas pelo Conselho Nacional de PeBC1uisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será lima. via autêntíca dêste decr-eto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,'C'Ü) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a narttr da data da tranecríção no
Hvio próprio da Dívísão de Fom-ento da Prcdução Mineral, do Ministério da Agrícultura.
Art. 3e.> RJsvogam-se as dísposíções
em contrárío.
Rio de Ja,neiro, 27 de outubro de
1950; 13'8(> d-a Independência e 711' da
Rê:J;)úblíca ,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

M ária M eneqhetti,

nIDC[R(ET!O N9 47"118 ODTlj"BRO DE 1059

DE

27

DE

Concede à Companhia Mineraçáo
Meieoro autorização para funcionar
como eniprêsa de Mineração.
'O Presidente da Repúblioa, usando
d~\

ab: ibuição que lhe contere o artigo

f/i, n 9 I, da oonstituíção e nos têr-

mos do Decreta-lei n Q 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Companhia. de Mineração Meteoro, constituída por escritura avrada em 21
de agôsto de W59, às fII:;. 7 verso
do livro de notas n Q 1..593, do cartório do 59 Oficio desta Capital" com
sede na cidade de Nortelândia, Estado. de Mato Grosso, autorização para
funciona-r cerne emurêsa de mineração, ficando obrigaldâ 0. cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar só
bre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 2-7 de outubro de
1959; 138~ da Independência e 711' da
República.
JUSCEL!NO KUBITSCr-IEK.

M:ário Meneghetti.
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DElOiRí.ETO N. 9 47.1'19 DE OUTUBRO DE 1959

DE

27

A utoriza o cuiaâão brasileiro Joaquim
Nogueira a taorar minério de ferro,
no município de Mateus t.eme, Estado de Minas Gerais.

(69 .19' SW); trinta e dols metros
(32m) J onze graus, onze minutos sudeste (119 11' SE); trinta metros
(;)Dm), dezoito graus, quarenta e nove
minutos sudoeste (189 49' SW); vinte
e seis metros (Z6m) trinta graus,
quarenta e nove minutos sudoeste ...
(3{~9 49' S,,\V); cento e oitenta e sete
metros e quarenta centímetros" .....
(187,4o.m), sessenta e sete graus, cinqüenta. e sete minutos sudeste , .....
(679 57' SE); trezentos e cinqüenta
e três metros e oitenta e um centímetros (3ó3,8Im), quarenta e sete
graus, quarenta e oito minutos nordeste (41'> 48' NE); duzentos e cinqüenta e nove metros (259m), vinte
e a01S graus, quarenta minutos noroeste (22 9 40' NW); noventa e dois
metros e dez centímetros (92,lOm>
quarenta e nove graus, trinta e cinco
minutos noroeste Vl:9~ 35' "N"'W); cento
e sessenta e nove metros e dez centímetros (169,Hlm), vinte e nove graus,
trinta e cinco minutos noroeste (29,1,'
S5' NW); cent-o e dezenove metros
(119m) , oitenta e oito graus noroeste (88º NW). Esta autorízacão é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 3'1 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado ipél'O Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 19'51, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer ciaos substâncias a que se refél'e o art. 29 do cítaão Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O concessionário da autorização fica otmgado a recolher aos
cofres públicos, na forma da Iei, os
trlDutos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munidpio, em cumprímento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.<? Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 3,g do Cóáigo de Minas.
Art. 4. o As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para nns de lavra na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas,
J

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nº !, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-leí n9 1.985, de
29 de janeiro de lS40 (Código de
}Ainas) , decreta:
Art. 1.\1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro, Jot3.'quim Nogueira, a lavrar
minério de ferro, em terrenos de
propriedade de l<'l'ancísco José da
Luz, na Fazenda São I"l'ancísco, distrito de Juatuba, município de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais,
numa área de dezenove hectares,
dezesseis aT«~S e oitenta centíares (19"l6EO ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
no final da poligonal, que partíndo
da extremidade sudeste (SE:) da casa
de Antonio Saraiva Diniz, apresen...
ta os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setenta. e seis metros e dezoito centímetros (76.18m),
dez graus, vinte e sete minutos sudeste (lOº 2'1' SE); sessenta e um
metros, trinta e cinco centímetros (61,35m), seis graus, dez minutos sudoeste «(}9 la' SivV); cento e sessenta e cinco metros e quarenta e oito
centímetros <l65,48m), vinte graus,
cinqüenta minutos sudeste
.
(2{}9 5'0' SE). A poligonal envolvente
da área de lavra, assim se define por
seus comprimentos e rumos verdadeíros: quarenta e cinco metros ....
(45m) , cinco graus, quinze minutos
sudoeste (5<1 15' SW); quarenta e oito
metros e quarenta centímetros ....
0.4 9 SIE); oitenta e quatro metros
(14' SE);
oitenta e quatro metros
(84m), quatro graus, quarenta e seis
minutos sudoeste (4 9 46' S'íJ.T); cento
e trínta e seis metros e dez centímetros (136,10m) ,dez graus, cinqüenta e nove minutos sudoeste ....
W:19 59' SW); setenta metros (7Gm)
um grau, vinte e sete minutos sudoeste (19 27' S\V); sessenta e cinco
metros e noventa centímetros
.
(63,90m). cinco graus, dezenove minutos sudoeste (59 19' SW); cinqüenta e dois metros (52m) , onze
graus, dezenove minutos sudoeste (119
19' SW); trinta e dois metros (32m),
seis graus, dezenove minutos sudoeste
J

J

Aros
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Art. 59 O concessionário da autorização será fiscaliza.do pelo Departamento Nacional da Produção Minp.ral
e gozará dos favores discriminados
no, art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorízacão de lavra terá
por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento d'a Produção Miner?.. l
do Ministério da Agricultura, após o
pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros cc-s 60n,{}1[):).
Art. 7Q Revogam-se as disposições
em contrário.
.Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959, 138<> da Independência e 71 Q ela
República.
JUSCE-LINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NO) 47.120 - DE 27
OUTUBRO DE 1959

DE

Declara caduco o tiecreto n Q 30.884, de
14 de maio de 195'2, retiticaâo pelo
de n 9 31.683, de 30 de outubro de

1952.
Ainda não foi publíoado no D. 0'1
por falta de pagamento.

DEORETO N9 47.121 OUTUBRO DE

DE

27

DE

195-9

Autoriza Silva, Areal Mármores e
Granitos S. A. a pesauisar má1'more, no município de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
2;,9 de janeiro de 194'0 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Silva,
Areal Mármores e Gra.nitos S. A.,
a pesquisar mármore em terrenos de
sua propriedade, situados no Morro
do Cabeludo,. no distrito e município
de Sete Laoga S, Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e quatro
hectares e trinta e nove ares
.
(Q4,39 ha.) delimitada por um pen-
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tágono irregular que tem um vértice
a trezentos e cinqüenta e cinco metros (355 rn .) , no rumo magnético
de cinqüenta e sete graus e quinze
minutos nordeste (57 9 15' NE), do
canto nordeste (NE) da casa de residência de Raimundo Sena Barros,
e os lados, a partir do vértice considerado, têm os seguintes comprímentes e rumos magnétícos: trezentos e quinze metros (315 m .) , cinqüenta e sete graus e trinta minutos nordeste (5·7Q 3{)' NE); duzentos
e quarenta metros (240 m.Y, norte
(N); quatrocentos metros (40:0 m.) ,
sessenta graus noroeste (6.oQ NW);
trezentos e noventa e quatro metros
(394 ru.) , sessenta e quatro graus e
trinta minutos sudoeste (64 9 30' ·S\V) ;
o quinto (59) e último lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do quarto (4 9 ) lado, descrito,
'ao vértice de partida.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique na jazida, como assoctado de
qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho· Nacional
de Pesquisas.
Art. 20) O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autênti.ca dêste decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 3Ü'O,'Ü~}) e
será válido pelo prazo de dois C::).)
anos, a partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Pl'odw:;s.o Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam~se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de outubro
de :1959; 13,89 da Independência e
71Q da República.
JUSCELINO KU13ITSCHEK.

Mário M eneçhetti,
DEORETO NQ 47.122 - DE 27
OUTUBRO DE 1959

DE

Autoriza a Draçaqem. Fluvial Ltda.,
a lavrar ouro e diamante no MuniúÍpio de Diamantina, Estado de Mi-

nas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tígo 87 n~ I, da Constituição, e nos
têrmos 'do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) decreta:
Art. 1° Fica autorizada a Dragagem Fluvial Limitada a lavrar om:o
e diamante, em terrenos a.e domínio
público, abrangendo leito e margens
do rio Jequitinhonh"a, distrito de
Irihaí, município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa área de
cento e dezoito mectares e setenta
ares (118,7=0 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice coincidindo com a barra do córrego Kágado, afluente pela margem
direita do Tio Jequinhqnha e os lados, a partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e ru~
mos verdadeiros: oitocentos metros
(800 m.) , setenta e nove graus nordeste (79 9 NE); mil e trezentos me~
tros 0.3W m.) , quarenta, e três.
graus nordeste (43 9 NE); seiscentos
metros C6(W m.) , vinte e um graus e
trinta minutos noroeste (219 30' N'W) ;
novecentos e sessenta metros
.
(960 m i , doze graus nordeste
.
(12 9 NE); nove-centos metros
.
(900 m..) , norte
(N) ;
trezentos e
cinqüenta metros (350 m) , oeste
(W); oitocentos e cinqüenta metros
(850 m.Y, sul (:8); outocentos metros
(gOO m.), doze graus sudoeste
.
(l,2Q swi .
seiscentos e cinqüenta
metros (650 m.) , vinte e um graus e
trinta minutos sudeste (2,1° 30' SE);
oítccent-s metros (800 m.j , quarenta e três graus sudoeste (439 SW);
setecentos e noventa e cinco metros
('795 m.j , setenta e dois graus sudoeste (729 SW); o décimo segundo
(.129 ) lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do décimo primeiro
(11 9 ) lado, descrito, ao vértice de partida. Esta autorizacão é outorgada
mediante as condições constantes do
pará!!r8lfo único do art , 28 do Código
J

de Minas e dos arte, 32, 33, 34 e suas
alíneas além das seguintes e de outras

ccnstantes do mesmo Cótíigo não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estitulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a exístêncía na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 20 do ~ita.?0
Regulamento ou de outras substâncias

EXECUTIVO

díscrímínadas pelo Conselho Nacíonal de Pesquisa~.
Art. 2Q·0 concessionário da autorízacão fica coligado ta recolher
aos cofres públicos, na forma da lei
os tributos que forem devidos à
União ao Estado e ao Município, em
ClUnp~i1nent"o do disposto no artigo
68 do Código de Minas.
Art. 3<;) Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe incumbem, a
autorização de lavra. será declarada
caduca ou nula, na .rorma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
l.1... rt. 4C> As propriedades vizinhas
estã-o sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
eles arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionária da autorizacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção
Mine"al e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.

Art. 6Q A autorizacão de lavra
terá. por título êsts decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produeão Mineral
do Ministério da Agricultura, após o
pagamento da taxa de dois mil tre.zentos e oítenca cruzeiros
.
(Cr$ 2.380,(10) .

.

Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de outubro
de 1959; 1.389 da Independência e 7lQ
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçhetii

DECRETO NQ 47.123 DE OUTUBRO DE 1959

DE

27

Autoriza Novas. Indústrias Olinda
S. A. a pesquisar ioeiorita no mu-.
nicípio de I aaraseu, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 87 n Q r, da Constituição, e nos
têrmos' do Decreto-lei n Q 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Novas
Indústrias Olínda S. A. a pesquisar
fosforita, em terrenos de F'osforita
Olinda Sociedade Anônima, e herdeiros de Elpídio Monteiro da Costa
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e Silva nos ímóveís Bonfim e Engee nove graus e vinte e um minutos
sudeste (980 21' SE).
nho do Destêrro, distrito e municíParágrafo único. A execução da
pio de Igarassu, Estado de Pernampresente autortzação fiCa sujeita às
buco. numa área de quatrocentos c
estipulações do Regulamento aproquarenta ecínco hecta-res E: orínta
vado pelo Decreto n9 30,230, de l'
ares (445.3-0 haJ. delimitada por um
de dezembro de 1951, uma vez se vepo}ígoPO irregular que tem um vérrifique a existência na jazida, como
tice a quatrocentos e vinte e dois
associado, de qualquer das substãnmetros (422 m.) , :no rumo magnético
cías a que se refere o art. 21 do cisessenta e três graus e quarenta. e
tado Regulamento ou de outras subsdois minutos noroeste (63t.l 42' NW>.
tâncias discriminadas pelo Conselho
do marco quilométrico número vinte
Nacional de Pesquisas.
e quatro (Km. 24) da rodcvla BR-ll
Art. '29 O título da autorrzaçào
Recife-GDiânia e os lados. a partir
de pesquisa, que será uma via audêsse vértice. os seguintes compritêntica dêste Decreto, pagará a taxa
mentos e rumos magnéticos: duzentos
de quatro mil quatrocentos e sessenta
e trinta e três metros (233 m.) , quacruzeiros (Cr$ 1:AGO,OO) e será válido
tro graus e dezesseis mtnutos noroeste
pelo prazo de dois (2) anos. a partir
(49 16 ~rw) : duzentos e trinta e
da data da transcrícão no Iívro nrótrês metrros (233 m.i , treze graus e
prio da Divisão de F'ormeno tda Pl'Ovinte minutos nordeste (139 20' NE):
duçã-o Mineral do Ministério da Agríduzentos e dez metros (210 m.) , cincultura.
qüenta e oito graus e dez minutos
noroeste (589 10' NW); duzentos e.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
noventa e três metros (293 m.) , seem contrário.
tenta e nove graus e quarenta minuRio de Janeiro, em 27 de outubro
tos sudoeste 099 40' S-W); quanhende lS59; 138Q da Independência e ']l!?
tos e quarenta e cinco metros
.
.s etenta e cinco graus e da República .
trinta minutos sudoeste (75Q 3<}' SWj;
JUSCELINO KUBITSCHEK
r<~ c'nrrü"nta e' cinco metros
Mário Meneghetti.
(1.155 m.) , setenta e três graus e
cíncüenta minutos sudoeste
(739 50{).'· SW): mil seiscentos e noDEORETO NQ 47.124· -'- DE 27
venta metros (1.690 m.i , sessenta e
DE OUTUBRO DE 1959
nove I?;raus e quarenta minutos sudoAutoriza a Drú'{Jagem Fluvial Ltâa,
este (Iê!l9 40 S:VI); quatrocentos
e
eíncüenta e cinco metros (45'5 m.) ,
a lavrar ouro e diamante no município de Diamantina, Estado de Misetenta e dois graus sudoeste ..... ,
nas Gerais,
72 SW) : três mil e trezentos e
qui:nze metros (3.315 m.i , setenta e
O
Presidente da República, usando
sete graus sudeste (7'7 SE): noveda atribuição que lhe confere o arcentos e sessenta e cinco meros ....
tigo 87, nv I, da. Constituição, e nos
(96·1) m.», oitenta e nove graus e trintêrmos do Decreto-lei nl? 1.985, de
ta minutos sudeste (89Q 3-0' SE); mil
29 de janeiro de 194.(} (Cócligo de
e vinte metros (1-.020 m) , 011:=:0
Minas). decreta:
graus e trinta minutos nordeste .. ;.
(11Q 30· NE): duzentos e vinte ~
Art, 19 Fica autorizada a Dragacinco metros (225 m.) , setenta graus
g'·2J":" )<'1111/;«1 Limitada a lavrar' ouro
e quarenta minutos noroeste
.
e diamante, em terrenos de proprie(739 4D- NW): quinhentos e quarendade de Minas Serrinha Ltda., no
ta metros (540 m.) , sessenta e seis
lugar denominado Có'rrego da Ponte,
graus e trinta minutos sudoeste ....
distrito de Inhaí, muntetpío de bi'.3.~
(669 30' SW); cento e trinta metros
mantína, Estado de Minas Gends,
(130 m.Y, oitenta e três graus e . numa área de duzentos, e cinqüenta
trinta minutos noroeste (83 9 3'G' NW) ;
e três hectares, oitenta ares e trinca:
trezentos e trinta metros (33Q m.r , eentíares
(253,8030 ha). delimitada
cünqüenta e oito graus e quarenta
por um polígono irregular que U:n1
minutos noroeste (5f~ 40' NW); treum vértice ma confluência dos rias
zentos e oitenta e cinco metros ....
'Caetémirim e
Jequitinhonha e os
(385 m.) , um graus e dois minutos
lados, a partir dêsse vértice, os senordeste (19 02' NE); oitocentos e
gu)ntes comprimentos e rumos verquarenta metros (84ú m.) , oitenta
dadeiros: duzentos e cinqüenta me-
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tros (250 m) .) sessenta e um graus e
quarenta e cinco minutos noroeste
(61 9 45' NW); quinhentos e oitenta
e cinco metros (585 m.) , oitenta. e
dois graus noroeste (82 9 NW); dois
mil oitocentos e sessenta metros
(2.860 m. ), oito graus nordeste
.
(SQ NED; míl e sessenta metros
.
(1,060 m.) , cinqüenta e oito
graus
e quinze minutos sudeste .....
(589 15' SE); mil e quatrocentos e
trinta e oito metros (1.438 m. ), doze
graus .e trinta minutos sudoeste ....
(129 30' SW); seiscentos e quinze
metros (615 m.}, seis graus sudeste
(6 9 SE); quatrocentos e cinco metros (405 m.) , quarenta e três graus
sudoeste (439 SW) ; cento e cinqüenta
e cinco metros (155 m.) , vinte e nove
graus sudoeste (299 SW). Esta autorização é outorgada medíant- as condições constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e
dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código. não expressamente rnencíonadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1
de dszembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Reg-ulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorização 'fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os:
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no artigo 6S
do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorízacão de lavra será declarada
caducá ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, rH'l, forma
dos arts. 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção
Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.

Art. 6? A autorização de lavra
terá por título êste decreto, que serà
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção l\fineral do Ministério da Agricultura, após;
o pagamento da taxa de cinco mil e
oitenta cruzeiros (Cr$ 5.080,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de outubro
doe 1959;; 138<;> da Independência e
719 da R!apública.
JUSCELINO KUP-ITSCI-IEE:.

1'I.lltírio Meneghetti.

DECRETO NQ 47. 125 -

DE

27

DE OUTUBRO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge
Nascimento a pesquisar demita no
município de Bom Jardim de Minas, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv l, da Constituição, e nos

têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código
d~
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jorge Nascimento a pesquisal" cíaníta em terrenos de sua propriedade, no imóvel denominado Fazenda São Jorge, distrito e município de Bom Jardim de Minas, Estado
de Minas Gerais, numa área de três
hectares e oitenta e quatro ares ....
(3 . 34 ha
delimitada por um retângulo que tem um vértice a setecentos e trinta e seis metros
.
(736 m.) ,
no rumo magnético de
trinta e quatro graus noroeste
.
(349 NW) do Canto Noroeste (NW) ,
da sede da referida Fazenda e os
lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprlmentos e rumos
magnéticos: cento e sessenta metros
(160 m. ), vinte e seis graus noroeste
(269 NW); duzentos e quarenta metros (240m.Y, sessenta e quatro graus
nordeste (649 NE) .
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização, fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230, de 1
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, corno
associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2t! do citado
i

)

I

,

161

ATOS DO PODER EXECUnVO

Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacio.nal de Pesquisas.
Art. Z. <! O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 3QO,Ú<O) e
será válido por dois (2) "anos, a contar da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agrícul tura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de outubro
-de 1959; 133. da Independência e
71. 9 da República,
ç

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçiietti

DECRETO

N9 47.126 DE
OUTUBRO DE 1959

tl7

DE

A utoriza o cidadão brasileiro Abilio
Ebram a pesquisar água mineral no
município de Taubaté, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'87, n 9 I, da Constítuícâo nos têrrnos
do Decreto-lei nl? 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Abilio Ebl'am a pesquisar
água mineral em terrenos da Companhia Predial de Taub&té S.A. distrito e município de Taubaté, Estado de
São Paulo, numa área de quatro ares
e oitenta e quatro centrares (0,0484ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a nove metros (9m). no rumo rnagnétíco de vínte e três graus e dezesseis minutos
sudeste (230 16' SE) da intercessão
dos eixos da Avenida Professor Moreira e Rua Vitor Barbosa e os lados a
partir dêsse vértice, 'JS seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trinta
metros noventa e cinco centímetros
(30,95m), quarenta e sete graus quatorze minutos sudeste (479 14' SE);
'oito metros e vinte centímetros
.
(B,20m), trinta e sete graus e quarenta minutos sudeste (379 4()' SE), vinte e seis metros (26m), quarenta e
'oito graus cinqüenta e cinco minutos
'sudoeste (489 55' SW); dez metros e

sessenta centímetros (10,60m), cinqüenta e quatro graus e quinze minutos ,noroeste (549 15' NW)' vinte e
três metros (23m), trmta e oito graus
nordeste (389 NE); doze metros e sessenta e cinco centímetros 02,65ID>,
quarenta e seis graus e vinte minutos
noroeste 46° 20' NW), nove metros e
sessenta e três centímetros (9,63mi,
cinqüenta e cinco graus vinte e cinco
minutos noroeste (5-5 9 25' NW); seis
metros e oitenta centímetros (6,80m),
trinta e três graus e' cinqüenta minutos nordeste (339 50' l\-=E) •
Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230, de 1 de dezembro de 1951,uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado de
qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento
ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2() O título da. autorizacão de
pesquisa, que será uma vía autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e sere.
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da. data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Producâo Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 30 Hevogam-st; as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
19&9; 1389 da Independência e 71t.l da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DEORETO NQ 47 _127 - DE 27
OUTUBRO DE 1959

DE

Autoriza a emprêsa de mineração Pires, Comércio, S. A. a pesquisetr
argila no -mumicipic de Comanema,
Estado do Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1. 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Pires, Comércio S. A.

162

ATaS DO PODER EXECUTIVO

a pesquisar argila em terrenos de sua
propriedade na. Colônia Agrícola Pedro Teixeira, dístrito e município de
Cn,p8.nema., Estado do Para, numa
área de vinte e cinco hectares (25 ha) ,
delimitada. por um retângulo, que' tem
um vértice a três mil e oitocentos
metros (S.8DOm) no rumo verdadeiro
de cinqü-enta e seis graus e trinta.
minutos noroeste (56 30' NW)
do
marco quilométrico núm-ero cento e
oitenta (Km 180) da Estrada de Ferro
Bragança e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta metros (250m), oeste (VV);
mil metros (1. OOOm) norte (N).
Parágrafo único. A execução da
presente autorízacão fica sujeita às
estipulações do Regul'amento aprova. do pelo Decreto ns 30.230, doe 1 de
dezembro de 1951, uma vez s-e verírícue a existência na jazida, como associado, de qualquer das .substânctas
a cue se refere o art. 29 do citado
Regulam,ente ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
Q

J

de Pesquisas.

Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa di: trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
nartír da data da transcrição no li vro
própl"io da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agrícul Cura..
Art. 3~ Revogam-se es disposições
em con trárío .
Ri-o de Janeiro, 27 de outubro de
1959, 138~ da Independência e 7l Q dB.
República.
JUSCELINO KUB!TSCHEK.

Mario tâeneçnetti,

29 de janeíro de l-S·4-0 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Daniel Luiz do Nascimento
a pesquisar ouro e diamante, em -001'renos de sua propríedade, no imóvel
denominado Arrenegado, dist.rito de
Inhaí, Senador Mourão e othos
d' Agua, município ele D~l?,mantina. e
Bocaíuva, IGstado de Minas Gerals~
numa área de quatrocentos e setenta
hectares (470 na) , delimitada por
uma faixa de vinte e seis mil metros
,26.00<) m) de comprimento, por cento e oitenta e um metros (181 fi) ,
de largura, à margem do rio Jaquitínhonha, contada para [usante, a.
partir da confluência do córrego Agua
Verde até a confluência do córrego
Inh:;wlca Ora,nde. no mesmo rio Jequítínhonha.. excluídos os terrenos reservados, do mesmo rio e de domínio
núblico.
~ Parásrrafo

,
único. A execução <la
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado ·pelo Decreto 119 30.23'0, de 1 ~e
dezembro de 1951, uma vez se verifiqu~ {), exístêncía na jaztda, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2q do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.
Art. 2<} O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica déste decreto, pagará a taxa de
quatro mil e setecentos cruzeiros ..
«irs 4. 700,OO) e será valido por dois
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minístérto da Agricultura.
Art. -3 Q Revogam-se as disposições

em contrário.
.Río de Janeiro, 27 de outubro de
J959. 138Q da Independência e
da República"

719

JUSCELINO I{UlHTSCHI\K.

DEC-RE"I'O W> 47.128 OUTUBRO

DE

DE

27 DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Daniel
Luíz do Nascrmento a pesquisar DUia e diamante nos Municípios de
Diamantina e Bocaitnia, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 l. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de

Mário M eneahetti .

DECRETO N9 47,129 - DE. 27 DE
OUTUBRO DE 1959
Autoriza (l cidadão brasileiro Max
Carlos Becktuiuser a pesquisar fluorifa no município de Tubarão,' Estado de Santa catortna,

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

ATOS

no

PODER

tigo B7, n Q r, da. Oonstítuícão e nos
têrmos do Decreto-lei· n- 1.985, de 29
de [aneíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1" Fica autorizado o cidadão
brasileiro Max Carlos Beckhauser e.
pesquisar fluoríta, em terrenos de sua
propriedade no distrito de Armazém,
muníclpío de Tubarão, Estado de Santa Catarina, numa área de quarenta
e oito hectares (48 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a. novecentos e vinte e um
metros e noventa e seis centímetros
(921,9ôm) no rumo verdadeiro cinqüenta e sete graus dezessete minutos sud-este (57" 17' SE) da Igreja de
Armazém e os lados, a partir· dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: seiscentos e sessenta metros .(660m), oitenta e dois
graus sete minutos nordeste (82" 07'
NE); cento e oitenta e quatro metros
e oitenta centímetros nB4,BOm), sete
graus cinqüenta e três minutos sudeste (79 53' SE); cento e dez metros (110m), oitenta e dois graus sete
minutos nordeste (82" 07' NE); trezentos e oitenta e sete metros e vinte
centímetros (387,20m), sete graus emqüenta e três minutos sudeste 7" 53'
SE); duzentos e vinte metros (220m).
oitenta e dois graus sete minutos sudoeste (82(> 07' SV.J); quinhentos e
seis metros (506m), sete graus cinqüenta e três minutos sudeste (7Q 53'
SE); duzentos e vinte metros (220m),
oitenta e dois graus sete minutos sudoeste CSQ 07' SW); quinhentos e seis
metros (506m), sete graus cinqüenta
e três minutos noroeste (7Q 53' N"V);
cento e dez metros 01Om), oitenta e
dois graus sete minutos sudoeste (82
07' SW); trezentos e oitenta e sete
metros e vinte oentímetros (387,20m).
sete graus cinqüenta e três minutos
noroeste (7" 53' NW); duzentos e vinte metros (220m), oitenta e dois graus
sete minutos sudoeste (82" 07' SW):
cento e oitenta e quatro metros e
oitenta centímetros (184,8Orn), sete
graus cinqüenta e três minutos noroeste (7" 53' NW).
Parágrafo único. A execução da
pr-esente autorízacão fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n" 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 20 do citado ReQ
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gulamento ou de outras substâncias

discriminadas pelo Cons-elho Nacional
d·e Pesquisas.
Art. 2" O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ ...
480,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrícâo no Iívro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959, 138Q da Independência e 71Q da,
República..
JUSCELINo KUBITSGH~:K.
Mario Meneghetti.

DECRETO Nl) 47.130 OUTUBRO

DE

DE

27

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro
Heitor Dante Violani a pesquisar
cauiim. no municip1.o ele Campa Larço, Estado do Partuiá,

O Presidente dB. Repúblic2, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n" T. da constítuíeao e nos
têrmos do Decreto-Ieí n Q 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de M;i.
nas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro Heitor Dante Víolani
a pesquisar caulím em terrenos de sua.
propriedade situados no local denominado Bolínete, no dístrrte, de Ferraria, município de Campo Largo, Estado .do Paraná, numa área de dois
hectares e quarenta e dois ares (2,42
ha) , delimitada por um retângulo que
tem um vértice a cento sessenta e
quatro metros <l64m) , no rumo verdadeiro trinta e seis graus quarenta
minutos nordeste (36~ 40' NE) do
canto nordeste (NE) da Capela do
Sagrado Coração de Jesus do Molinete, e os lados divergentes dêsse vértioe têm os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e vinte metros (120m) , vinte e cinco graus e
quinze minutos nordeste (25" 15' NE);
duzentos e um metros sessenta e seis
centímetros (201,66m) sessenta e quatro graus trinta e cinco minutos noroeste (649 35' NW). .
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Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n Q 30.230, de 1 d,e dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na [azida, CDfiO associado de qualqu-er das substâncias a que
se refere o art. 2q do citado Regulamento ou de outras substâneías díseliminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2\1 O título da autorização de
pesquisa, que terá uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prezo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição U'1 livro
próprio da Divisão de Porn~nto da
Produção Mineral do Mínístério da
Agríeul tura.
Art. 3q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959, 138" da Independência e 71" da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario

DECRE'T0

N~

Meneghet~i.

47.131 -

DE OUTUERO

DE

DE

27

1959

tes comprimentos e rumos magnéticos: cento e noventa e oito metros
098m) , trinta e dois graus trinta
minutos noroeste (329 30' NW); trezentos e cinqüenta e sete metros ...
(357m), cinqüenta e sete graus trinta
minutos sudoeste (57/? 30' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n'? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que Si:' refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas,
Art. 29 O título da autorízaeão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a partir da data da transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Producão Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959. 138 9 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEk

A~toriza

o cidadão brasileiro Hugo

Mário Meneghetti

Bani'Ana a pesquisar água mineral no município de Tubarão,
Estado de Santa Catarina.

DECRETO Nº 47.132, DE 27

o presidente da República usando

da atríbuíção que lhe contere o artigo 87. n 9 I , da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n'? 1 985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hugo Sant' Ana a pesquisar
água mineral, em terrenos de sua,
propríedade no lugar denominado
Guarda, distrito e município de Tubarão, Estado de Santa Catarina,
numa área de sete hectares - seis
ares e oitenta centíares (7.(1680 ha r ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a mil e noventa metros
(l.090m), no rumo magnético de
oitenta e nove graus trinta minutos
'noroeste (899 30' NW) do eixo médio
da fachada noroeste (NW) da estação ferroviária de Guarda e os lados,
divergentes dêsse vértice, os seguin-

OUTUBRO DE

DE

1959

Retifica o artigo 1Q do Decreto núme1"0 39.650, de 23 de 1ulho de 1956.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. item r. da constituição e tendo em
vista o que consta do Processo número 95.623-56 da Secretaria de Estado
dos Negócios da Fazenda, decreta:
Art. 1Q Fica retificado o artigo 10
do Decreto n Q 39.650, de 28 de julho
de 1956, o qual passa a ter a seguinte
redação: Fica alterada a lotação numérica do Ministério da Fazenda,
aprovada pelo Decreto n 9 33.673, de
27 de janeiro de 1956 retificado pelo
de nv 38.966, de 3 de abril· de' 1956,
para efeito de serem transferidos dois
cargos de Técnico de Economia, com
os respectivos ocupantes Armando

ATOS DO PODER

Martins de Freitas e Joaquim Murilo
da Silveira, da lotação suplementar
da Diretoria da Despesa Pública (Tesouro Nacional), para a lotação permanente da Caixa de Amortização.
Art. 2~ ~ste decreto entrará em vígOl' na da,{,á, de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de outubro
de 1959, 1380 da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO K.UBITSCHEK

S. Paes

DECRETO

ae

N~ 47.133
TURRO DE

-

Almeida.

DE

27

DE

ou-

1959

Concede reconhecimento do Curso de
Ciências Econômicas da Faculdade
de Ciências Econômicas de M ariua.

o

presidente da República, usando
da atribuição que lha confere o artigo 87. item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 19'38,
decreta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento ao Curso de Ciências Econômícas da Faculdade de Ciências
Econômicas de Marília, mantida pela
Assocíação de Ensino de Marília e situada na cidade d.o mesmo nome no
Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
195-9; 1389 da Independência e 719 da
~epública.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clóvis Salgado.

DEORETO N9 47.134 - DE 21 DE
OUTUBRo DE 1959
outorga à Prefeitura Municipal âe
Vitória da Conquista, concessão
para o aproveitamento de energia
hidrá1tlica de um desnível ezistente no Rio pardo, distrito de Inhobim, município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

o Presidente da República usando
{la atribuição .que lhe confere o arti@;o 87, inciso I, da Constituição,
e nos têrmos do artigo 150 do Código
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de Aguas, (Decreto n Q 24.{)4'3, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 19 E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Vitória da Conquista,
concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica do desnível existente no Rio Pardo, no distrito dê
Inhobim, município de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, respeitados os direitos de terceiros.
§ 1o Em portaria do Ministro da.
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência.
§ 29 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no município de VitÓri8. da oonquista, Es~
tado da Bahia.

Art. 29 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os servíços de
energia elétrica.
Art. 39 Oaducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste Decreto, o projeto do aproveitamento hídroelétrtco, observadas as
normas técnicas relativas as instalaeões estabelecidas em Leis e Regulam,entos.
II - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo
de trinta (30) dias, contados da publícação do despacho da aprovação
da respectiva minuta, pelo MiniStro
da Agricultura.
III - Requerer à Divisão de Aguas,
do Deoartamento Nacional da Produçã-o Mineral, do Ministérío da agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatóría a averbação
do registro do referido contrato no
Trib1Ll1al de Contas, dentro de sessenta (BD) días do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
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Parágrafo único, Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
41,) As tarifas do fornecimende energia elétrtca serão fixadas
e revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 59 FIndo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da ener.gia elétrica, referentes ao aproveitamento concedido, reverterão a União.
§ 19 A concessionária poderá requerer ao Oovêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante
as condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de
Que a União não se opõe a utilização
dos bens objetos da reversão.
§ 29 A concessíonáría devera entrar com o pedido a que se refere
o parágrafo anterior at.é seis (6)
meses antes de findar o prazo de
vigência da concessão, entendendo-se.
se o não fizer, que não pretende a
renovação.
Art. 69 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados ,a partir da data do reeístro
do respectívo contrato. pelo Tribunal
de contas.
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959: 138Q da Independência e 71Q
Art.

to

da República,
JUSCELINO KUBITSCHE..t(.

Mário ueneatietu,

DECRETO

N9

47, 135 -

OUTUBRO DE

DE

27

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
da Rocha Soares Filho a pesquisar
minério de níquel no Município de
. Liberdade, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da Repúblic3 usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de

janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel da Rocha 80:""1'es Filho a pesquisar minério de níquel em
terrenos de sua propríedade, no imóvel denominado Roseta, situado no
lugar Mata, no dístríto e município
de Liberdade, Estado de ~\o1:inas Gerais,
numa área de oitenta e oito hectares
e quarenta ares (88,40 ha», delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a novecentos e oitenta
e nove metros e cinqüenta centímetros
(989,50 m) , no rumo verdadeiro de
oitenta e três graus sudeste (839 SE)
da aresta sul da casa de fôrça da
usina de Liberdade. e os lados a partir do vértice considerado, têm os segúintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos metros (200 m) ,
vinte e sete graus quinze minutos sudeste (27 9 15' SE); novecentos e três
metros e cinqüenta centímetros ....
(903,50 m) , cinqüenta e quatro graus
trinta e um minutos nordeste (54,? 31'
NE); oitocentos e vinte e cinco metros (325m), quarenta e cinco graus
cinqüenta e nove minutos noroeste
(459 59' NW); duzentos e vinte metros
(220 m) , quarenta e quatro graus um
minuto nordeste (44<> 01' NRD; duzentos e sessenta metros (260 rrn , quarenta e cinco graus cinqüenta e .nove
minutos noroeste (45 9 59' N\V); du,;
zentos e vinte metros (220 m) , qU9.renta e quatro graus um minuto 8U·
doeste (449 01' SW); cento e seis metros (106 m) , .quarenta e cinco graus
cinqüenta e nove minutos noroeste
(459 59' NW); seiscentos e quarenta
e sete metros e cinqüenta centímetros
(647,50 rn) , quarenta e quatro gTaUS
um minuto sudoeste (449 Dl' SW) ,;
quatrocentos e cinqüenta e quatro metros (454 m) , trinta e nove graus quinze minutos sudeste (3SQ 15' SE), o
décimo lado é o seguimento retílmeo
que une a extremidade do nono lado
ao vértice de partida
Parágrafo único, A execucâo da
presente autorízacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova..
do pelo Decreto nv 30: 230, de 1 de
dezembro de 11351, caso se vertfíque
a existência na jazida, como associado de qualquer das substãr.cías a que
se refere o art. 2l? do cíbado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
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Alt. 2Q O título de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a. taxa de oitocentos e noventa cruzeiros
.
(Cr$ 8!30,00) e será válido por dois
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mínísteria da Agricul tura.
Art. 3<:> R-evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959, 1389 da Independência e 71'1 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO W? 47.135 OUTUBRO DE 1959

DE

27

outorga à Prefeitura Municipal de
Souza, Estado da Paraíba, concessão
para distribuir energia. elétrica
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de Águas e Energía Elétrica, será feito por uma linha de transmissão a ser
construída pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.
Art. 39 A presente concessão ficará
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 49 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos ao sistema de dístrib uíçâo ,

TI - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da .aprovacão da respectiva minuta, pelo Ministro da Agri-

cultura.

n{l 1. 6B8, de 11 de junho de 1959. do

TIl - P',equerer à. Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Producão Mineral. do Ministé-rio da Agri ..
cultura, mediante o arquivamento da
eertídão comprobatória. a averbacâo
do registre do referido contrato 'no
Tribunal de
Contas, dentro de
sessenta (60) dias do registro.
TV - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura.

Conselho Nacional de Aguas e Energia
ElétriCa, o Departamento Nl:wional de
Obi'as Oontra as 3êcas foi autorizado
a fazer o suprimento de energia
elétrica à Prefeitura Munícínal de
Souza, Estado da paraíba, até" a demanda de 400 kVA, decreta:
Art. 1Q ll: outorgada à Prefeitura
Municipal de Souza, Estado da Paraí.ba, concessão para distribuir energia
elétrica no município. ficando autorízada a construir o sistema de distribuição na respectiva sede munícípal.

Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 59 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Águas.
Art. 6'? A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados 2', partir da data do registro
do respectivo contrato, pelo Tribunal

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Oonstituição, e nos
têrmos do art. 1~ do Decreto-lei número 3.763, de 25. de outubro de 1.941
e do art. 59 do Decreto-lei n~ 852,
d~ 11 de novembro de 1938;
Oonsiderando· que

pela

Resolução

Parázrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura,' por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas da instalação.
Art. 2{l O suprimento, de acôrdo
com a Resolução n Q 1.688, de 11 de
junho de 1959, do Conselho Nacional

de contas.

Art , 7{l Findo o prazo da concessão,
deverá a concessionária requerer ao
Govêrno Federal que a mesma seja
renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 8'1 O nresente decreto entra em
vígor na data de sua' publicação.
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Art. 99 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959; 13Sg da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUEITSCHEk

li!ario M eneçhetti

DECRETO 1'1Q 4'7.137 OUTUBRO DE 1959

DE

27

DE

Autoriza a Companhia Paramaense
de Energia Elétrica (COPEL) a
ampliar suas instalações mediante
a construção de uma Unha de
transmissão entre a Usina de eotia
e a cidade de Paranaguá passando
pela localidade de Mcrretes, Estado
do Paraná

o Presidente da República, usando
da· atríbuíção que lhe confere o artigo
87, inciso r, da Constituição, e nos
têrmos do art. 5<? do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro
de 1938, e

Considerando que pela Resolução
nl? 1.745 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e E..t1ergia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Paranaense de Energia Elétriea (COPEL) a ampliar suas instalações, mediante a construção de uma
linha de transmissão de energia elétrica, com aproximadamente 65 km.
de extensão, entre a Usina de cena,
e a cidade de Paranaguá, passando
pela localidade de Marretes, tôdas no
Estado do Paraná,

DEOREI'O N<? 47.138 -

§ 10 As demais características técr..ícas da. linha de transmissão serão
fixadas pelo Ministro da Agricultura,
na oportunidade da aprovação dos
projetos,
S 29 A ampliação, ora autorizada,
destina-se a melhoria do fornecimento de energia elétrica às Iocatídades
da zona de operação da concessionária.
Art. 2<? Ca'duca1'á a presente autorização, in depende nte de ato declaratório, se a interessada não cumprir
2.~ seguintes determinações:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Producão Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (g{}) dias,
contados da data da publicação deste
decreto, os projetos e orçamentos das
obras a serem executadas.
Ir Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados. pelo
i.Iinistro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Mínístro
da Agricultura.
Art. 39 A interessada fica sujeita
às demais normas estabelecidas pelo
Decreto n Q 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
Art. 49 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 5Q Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959, 138Q da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEk

Mario M eneatietu

DE

2'7

DE OUTUBRO DE

1959

Aprova o Regulamento da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáuticlt

O Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere o
Art, 87, item I, da Constituição Federal, decreta:

Art. 1°. Fica aprovado "O Regulamento da Escola de Comando e Esta..
do-Maior da Aeronáutica, que com êste baixa, assinado pelo Ministro de
Estado dos Negócios da Aeronáutica,
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Art. 2°. O referido Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1959; 1380 da Independência e 710 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Mello.

REGULAMENTO DA ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-lIfiAIOR
DA AERONAUTICA
MOD~LO

ANEXO I -

esc.

DO DIPLOMA DO CEM.

cns.

e

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DA AERONAUTICA
DIPLOMA

o presente

Diploma é conferido ao .....
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o Cursa
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Comandante' da EC.&1LLAR

R.EGULAMENTO DA ESCOLA lJE COMANDO E ESTADO MAIOR OAAEROJJA'urICIl
ANExa:a - MOOÊLO /JOS D/SrJIJTIVOS PA RA
Ot='/t1/AIS" AVIADORP..s

Curso Superior deComando
(ese ]

pímen.sÔe3

Alto 4.5 em . , Larg., 4. 7 em

Curso de Estado Maior
(CEM)

ãunensõe«
Alt.3.5 c m ·[ Of'-g ..,4]Chi
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REGUlAMENro lJA ESCOLA DE COUAIJ[J(J E ESTAOO HAlO/{ OAAERONAUTICA
ANEXO Il-HOl)ÊLO DO DISTJNrlVO PARA

OFI c/ A 1.5 - M EDlaOS

OFlc!/AIS -IN7EAJ DENTES

Cansa de Oireção de.Serviça«

Curso de Oirecão de Servlcos:
.

(c/DS)

,

( CDS)

Dimensões
AL t. 3. 12 arr. • Larg. 4. 2 em.

nirnensões
ALi.-..3.2CIY/ • lar!;" 4. 2cm

Rf<it.JLAl1é~VTO OA eScOLA DE COMANDO E ESTAOO NAIOR DA AERONAÍJTICli
ANEXOJ:t[m MqllÊLO DO EMBLEMA tlA ESC.OL A

~\~L~
~~

,::

/ : 'h

~'"_.
:>...

Aros

DO PODER

REGULAMENTO DA ESCOLA DE
COMANDO E ESTADO-IVIAIOE DA
AERONAUTICA
PRIMEIRA PARTE
GENERALIDADES
CAPíTULO

I

MISSÃO E SUB'OR!)INA\lÃO

Art. L~ A Escola de Comando e Estado-M:aior da Aeronáutica (ECE
'MAR) é Um ínstítuto militar de ensino superior, diretamente subordinado ao Estado-Maior da Aeronáutica,
destinado a preparar Oficiais da Aeronáutcía para o exercício de funções
de Estado-Maior, de comando, Direção e de Chefia,
Art. 2,<' C'om~te à ECEMAR mínístrar aos Oficiais-Alunos, dentro da
doutrina estabelecida 'para as Fôrcas
Armadas e especialmente para a Fôrça Aérea e sob a orientação do Estado-Maior da Aeronáutdca, os conhe-cimentos relativos a:
1 - conceituação, elementos constitutivos e importância do Poder Aéreo Nacional;
2 - Política Aeronáutica Brasilel'ra:
3 - Missão, encargos e organização
do Ministério da Aeronáutica e da
Fôrça Aérea Brasileira;
4 - Conduta geral da guerra:
51 - Preparo e emprêao da Fôrça
Aérea Brasileira:
6 - Noções de organização e emprêgo das Fôrcas Terrestres e das Fôrças
Navais do Brasil:
7 - Técnica de Estado-lli!a!or:
R - Comando e sdmrnístracão das
Ora;anizações da Aeronáutica;
9 - Assuntos de cultura geral.
CAPíTULO 11
CURSOS

Art. 3.

na ECEM:AR.
forma dêrote Reguhmento. os seguín tes Cursos:
1 - Curso Preliminar para Admissão (,OBA), destinado a Ipre-par.ar Otfieíais para l1. matrícula no Curso de
Esh:do-Maior:
2 - Curso de Estado-Maior (CEMJ.
destinado a preparar OficLis para o
comando de Unid~des do nível Grupo
e Base, para o exercício das funções
de Chef.e e de Adjunto de Seção de
Estado-Maior dos Comandes da FAB,
Q

n~,

Funcionarj)~o

171

EXECUTIVO

para o exercício das funções de Ad..
junto de Seção do Estado-Maior da
Aeronautíea e de Divisão da rnsoetoria-Geral da Aeronáutica e pará mínistrar os necessários conhecimentos
dos encargos e elo trabalho das Diretorias Gerais;
3 - Curso Superior de oomanao
(eSC) destinado a preparar Oficiais
para o exercício das funções de Chefe
de Estado-Maior e de Comandante de
Comandos da FAB. para o exerctcio
das funções de Chefe de Seção do Estadc-Maíor da Aeronáutica e de mvisão da Inspetoria-Geral da A eronáutica e para o das funções de Diretor~
Geral;
4 - ourso de Direção de S01'viçoa
(CDS) , d€stinado a preparar Oficiais
para, os trabalhos de suas especialidades nos Estados-Maiores dos Comandos da FAB Ou no Estado-Matar da
Aeronáutica. para o exercício das runcões de Chefe e de Adjunto de Dívisâo
das Diretorias-Gerais, para a Chefia
de Serviços de Comandos da FAB. para os trabalhos de suas especialidades na Inspetoria-Geral da Aeronáutíca e para o exercícto das funções da
Diretor-Geral, as Quais competirem
aos respectivos Quadros;
5 - Curso de Preparação de Instrutores (O'Pn, destinadc a preparar
Oficiais para o exercicío das runcões
de rnstrntor d8, ECEMAR e, eventualmente, de outras Escolas por designação do Estado-Maior da Aeronáutíca.
Pa:rI;1.g'raío único; Outros cursos poderão funcional' na ECEMAR. per proposta do Chefe de gstado-Maior ct&
Aeronáutica, 2"provado pelo Ministro
da Aeronáutica,
I

CAPíTULO In
MATRICULA

Art. 4. Q O Ministro ela Ael'onáutil.'::J,
fIxará, COm antecedência mínima dB
cinco (5) meses ao início do annIett",'o da ECEJ\1AR, considerando as necessidades da Aeronáutica' e as possíbilidades da Escola, o número de vagas para cada Curso: essa üx,:wão será feIta mediante proposta do EstadoMaior da Aeronâutica, submetírta à
SW3, apreciação, 'pelo
menos qutnze
(5) dias antes do prazo acima estabelecido.
,Parágrafo único Para os Cursos destinados a Oficiais pertencentes a mais
de Um Quadro, será discriminado o
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número de vagas destinado a cada
Quadro.
Art. 59 O número de Oficiais a considerar na seleção para fazer um cos
Cursos da ECEMAR será igual ao numero de vagas para te estaneíeeíco,
acrescido de uma percentagem sôhre
0, mesmo fixada pelo Estado-Maior da
Aeronáutica.
Art. 6." A seleção parn matrícula
na ECENiAR a que se rerere o art. 5."
será feita desde que atendido o interesse do serviço, entre os orictaís mais
antigos dos diversos Quadios, os quais
satisraeam às condições estipuladas no
art. 8."
Art. V' O Estado-Maior da Aeronáutica publicará em Boletim, com
antecedência mínima de quatro (4)
meses e meio ao inicio do ano letivo
da ECElvIAR, a relaçã-o dos Oficiais
selecionados para matrícula no OPA e
é

esc.

(OEM) ;

a - ser Major do Quadro de Oficiais-Aviadores;
b - haver concluído, com aproveitamento, o CPA;
4 - condições especiais para a maU'ícl.l'~a no Ourso dé Direçâo de Servíços

(CDS):

Tenente-CO'ron~1 do Quadro de Oficiais-Intendemes ou do
QuadJ.'o .de Oficiais-Médicos;
b - haver concluído, com aproveitamento, o OPA;
5 - condições especiais para a 'matrícula no Curso Superior de Comando (08C):
a - ser Tenente-Coronel do. Quadro de Oficiais-Aviadores;
b - haver sido diplomado pelo.

a ...... ser

CEM;

Art. 3.0 Para ser, o Oficial, selecionado para matricula na ECEl\1AR, d·e-

verá satisfazer às seguintes condições:
1 - condições comuns para a matrícula em qualquer Curso.
a) ser de pôsto e de Quadro com,
patíveís_com o Curso a reaüzar;
b) ~ao estar "Sub-judice";
c) nao estar agregado ao Quadro a
que pertence, de acôrdo com o art. 8$
do Estatuto dOil Mílitl:ttes
d) n~o estar. em gôzo d~ licença para quaisquer ríns.
e) haver sído julgado apto em ínspeção de saúde por Junta Especial ou
por Junta Ordinária de Saúde, no
máximo, Um ano antes da data prevista para a matrícula;
j) serem favoráveis, ao Oficial, as
disposições do art , 11 e seus parágrafos;
g) estar compreendido no número
d~ vagas estabelecido para o respectlVO

3 - Condições especiais para a
matrícula no Curso de Estado-Maior

curso;

2 tr~cu~a

Condições especiais para a mano Curso Preliminar para Ad-

missao (OPA):
a - ser Major do Quadro de Oficiais-Avíadores, Tenente-Coronel do
Quadro de Oficiais-Intendentes ou
Tener-cte-Coronel do Quadro de Oficiais-Médicos;
b - possuir o Curso de Aperfeiçoamento, correspondente ao seu
Quadrp;
c - haver sido selecionado para.
realizar o Ourso, na rorma dêste Regulamento;

c
haver, depoís de diplomado
pelo CEM, servido, pelo menos, por
doze (12) meses consecutivos, no Estado-Maior da Aeronáutica, na Inspetoria Geral da Aeronáutica ou em
Estado-Maior de Comando da FAB;
d haver sido aprovado no trabalho a que se refere o art. 13;
e - haver sido selecionado para.
realizar o Curso, na forma dêste Regulamento.
Art. 9°. Desde a data em aue rôr
feita a publicação' referida n-o art.
7°, atê sessenta (60) dias após, poderá o Oficial desistir da matrícula,
mediante requeríznento ao Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica.
§ 10. As desistências de matrícula
serão comunicadas, Via rádio, ao Estado-Maior da Aeronáutica, pelos comandantes oas Orgamzaçôes a que
pertencerem os Oficiais que as solicitarem.
§ 2<:1. A desistência de matrícula em,
um dos Oursos da ECEMAR poderá
ser feita em caráter . definitivo ou,
apenas, para a matrícula a que se
retere a seleção.
§ 3°. Uma segunda desistência Implica na impossibilidade definitiva
de o Oficial freqüentar o Curso em
questão.
Art. 10. Dentro do mesmo prazo
estabelecido no art. anterior, os Comandantes das Organizações a que
pertencerem os Oficiais selecionados
para matrícula na ECEMAR, poderão
solicitar ao Chefe do Estadc-Maíor
de. Aeronáutica, justificando porme..

Aros
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norizadamer..te sua solicitação, o adiamento, por necessidade do serviço, da
matrícula dêsses oficiais.
Parágrafo único. O adiamento a
crue se refere êste art. só poderá ser
êuncedido uma vez.
Art. 11. O Chefe do Estado-Maior
da. Aeronáutica designará, na mesma
data em qUe fôr feita a publicação
a que se refere o art. 7°, em documento secreto, um Oficial-General,
três ooroneís-A viadores diplomados
no CSC e um Coronel diplomado no
CDS, para constituirém uma Comissão de Sindicâr..cia. Essa Comissão,
cujos trabalhos, de caráter secreto,
serão regulados por instruções baixadas por aquela autoridade, pronunciar-se-ã, por escrito, no prazo maxímo de quarenta e cinco (45) dias,
sõbre as qualidades morais, a conduta na vida civil e na militar, as punições sofridas e a aptidão profissional dos Oficiais selecionados, cpinando quanto à cocveníêncía, ou não,
de seu ingresso na Escola.
§ 1<:1 O Oficial, cuja matricula na
ECEMAR fôr julgada inconveniente
pela Comissão de Sindicância; será
pessoalmente informado pelo Chefe
do Estado-Maior da Aeronáutica,
dentro de cinco (5) dias úteis, a contar da data em que a Comissão apresentou sua recomendação, dos mctí'Vos que a' determinaram.
§ 2°, Ao Oficial, nessas condições,
é facultado solicitar ao Chefe do Estado- Maior da Aeronáutica ser reexaminada a recomendaçâc da Comissão de Sindicância, desde que o justifique, pormenorízadamente, e o faça, no prazo máximo de cinco (5)
dias, a contar da data do cumprimedo do disposto no parágrafo an-

tenor.
§ 3°. Na consideração da solicitação de que trata o parágrafo antertor, o Chefe do Estado-Maior da
Aeronáutica poderá, se o julgar conveniente, designar, em caráter secreto, 110 máximo, cíneo (5) dias após
havê-la recebido, uma Comissão de
Revisão, composta de três OfícíaísGenerais" para apreciar as justificativas apresentadas pelo Oficiad em
causa e opinar sôbre a conveniência,
ou não, de seu ingresso na ECEMAR.
O parecer dessa Comissão deverá ser
apresentado ao Chefe do EstadoMaior da Aeronáutica, no máximo
quínza (15) dias após a sua designação.

§ 40 • A matrícula dos Oficiais na
ECEMAR será decidida pelo Chefe do
Estad()-Maior da Aeronáutica, face às
informações e recomendações da oomissão de Sindicância e, se fôr o caso, às justificativas do Oficial e ao
parecer da Comissão de Revisão, Da
decisão do Chefe do Estado-Maior
da Aeronáutica, caberá recurso, 6':11
últíma instância, ao Ministro da Aeronáutica.
§ 50. O Estado-Maior da Aeronáutica publicará, em Boletim Confidencial,
máximo, quarenta e cinco
(45) dias antes do inicio do ano letivo da ECEMAR, a relação dos Oficiais que, de acôrdo com êste artigo forem julgados inaptos para matrícula na Escola.
Art. 12. O Oficial que, em consequêncía das disposições do artigo anterlor, tiver obstada sua matrícula
n·3, ECEMAR, ficará definitivamente
impedida de ser matriculado em qualquer de seus Cursos.
Art. 13. Os Oficiais constantes da
relação de que trata o art. 14 deverão,
para. matrícula no esc, preparar e
apresentar, sob a orientação da ECE
MAR e, de acôrdo com normas estabelecídas pelo Estado-MaiOl· da Af>ronàutica, um Estudo de Estado-

no

Maior.
§ 10.

Ao trabaêho a que se refere

êste artigo será atríbuído grau numéríco, variável de zero (O) a dez
(lO) .
§ 2°.

Será considerado aprovado,
no trabalho em pauta, o Oficial que
(Obtiver grau igualou superior a seis
(6) e, ínabüitado o que não atingir
êsss limite.
~ 3°. 0" ()f.:c~uis d;; qne trata P.";',\.'
artigo fícarâo adidos à ECEMXR.,
para todos os efeitos, até serem, ou
não, matriculados no CSC.
Art. 14. O Estado-Maí-or da Aeronáutica publicará, com a antecedênela mínima de quarenta e cinco (45)
dias ao Início do ano letívo- da ECE
MAR, a relação dos selecionados que,
de acôrdo com os artigos 9°, 10 e 11
estao em condicôes e devem ser matrículados no OPA e a dos que deverao realizar o trabalho previsto no
art. 13, para fir..s de matrícula no

esc.

Parágrafo único. Os Comandantes
das Organizações a que pertencerem
os Oficiais a que se refere êste artigo, deverão provídencíar para que

os mesmos sejam

apresentados

ao
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Estado-Maior da Aeronáutica, cinco
(5) dias úteis antes da data prevista
para o início do ano letivo.
Art. 15. A ECEMAR, três (3) dias
úteis após a conclusão do CP A, remetera ao Estado-Maior da Aeronáutíea,
a relação dos Oficiais aprovados e a
Cios inabilitados naqueãe Curso e no
trabalho a que se refere o art. 13,
com os graus obtidos nos mesmos.
Art. 16. O Estado-Maior da Aeronáutica, co mesmo Boletim que publicar a relação dos Oficiais aprovados no CP A e no trabalho de que
trata o art. 13, publicará, também, a
relação dos selecionados em condições
então, de serem matriculados no CEM,
CSC e CDS, obedecido o determinado
nos arts. 4° e 18.
Parágrafo único. O Estado-Maior
da Aeronáutica publicará em Boletím
Reservado a relação dos Oficiais inabilitados a que se refere o art. 15.
Art. 17. A matrícula em qualquer
dos UUl'SOS da EQEMAR efetivar-se-á
por Ato do seu Oomandante, publicado em Boletim Esco12,r, obedecido
o previsto nêste Regulamento, de
modo a permitir o início dos Cursos
na data determinada.
Art. 18. O Oficial aprovado no
CPA ou no trabalho previsto no art.
13 e que exceder ao número de VEr
gas fixado para o Curso a que se
destína, terá sua matrícula assegurada por uma só vez e no ano letivo.
seguinte, desde que continue satisfazendo às demais exígêncías estabelecidas nêste Regulamento.
§ 1°. Ao Oficial de qus trata êste
artigo, som ente, será concedido novo
adiamento, se, no ano letivo seguinte, não fôr _matriculado por .motívo
de doença, comprovada em inspeção
de saúde. Ainda, nêsse caso, o Ofi~
cíal deverá continuar satisfazendo às
demais exigências dêste Regulamento.
§ 2°. O oficial que não puder ser
matriculado na ECEMAR, na forma
prevista no parágrafo anterior, terá
que satisfaz-er, no vam ente, a tôdas as
condições estabelecídas no art. 8°.
Art. 19, O Oficial inabilitado no
CPA ou no trabalho previsto no art.
13, será selecionado uma segunda vez,
obedecido o prescrito no art. 8°, desde que não contrarie o disposto no' §
2° do art. 9°,
Pa.rágrafo único. Uma segunda ínabil1tação no CPA ou no trabaãno de

que trata, o art. 13, 1~possibilit2.:rá,.
detínltívamente, o Oficial de matricurar-se na ECEMAR.
CAPíTULO IV
Exclusão e Reinctueão
Art. 20. A exclusão do OficialAluno verificar-se-á:
1 - quando o interesse do servíço
assim o exigir;
2 - no ínterêsse da disciplina,
quando a natureza e a gravidade na
falta cometida justificarem essa medida;

3 - por falta de frequêncía, quando o Oficial-Aluno houver faltado:
a - à décima parte dos tempos de
trabalho previsto para o respectivo
Curso, computada como prescreve o

art. 26;

b - à oitava parte do total dos
trabalhos ou exercícios para grau,
previstos para o respectivo Curso;
4 - por insuficiência de resultados
es-colares:
a - quando, em face dos graus já.
obtidos, fêr verificado ser-lhe impossível atingir o grau mínimo de fim
de Curso, estabelecido r..o art. lU;
b - quando o grau de fim de Curso
fôr inferior ao estabelecido no art.
31;
5 - por mo-tivo de saúde, quanoo
houver sido julgado incapaz em ínspeção de saúde;
6 por motivo de licença para
tratamento de saúde de pessoa de sua
família, concedida de acôrdo com a
íegíslaçâo vigente;
7 - a pedido, mediante requerImento do interessado dirigido ao Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;
8 - por conclusão de Curso, na.
data em que lhe fôr conferido o respectivo diploma.
§ 1°. As exclusões de que trata ês~
te artigo são feitas por ordem ao
Ministro, no caso do item 1, por ordem do Chefe do Estado-Maíor da
Aeronáutica, nos casos dos itens 2 e
ri e, por ordem do Comandante ea
Escola, nos demais casos.
§ 2°. O Oficial excluído da ECE
MAR, dela será desligado, de acôrde com o estabelecido no RISAER.
§ 39 O ato das exclusões, de que
trata êste artigo, ostensivo ou reservado, mencionará o motivo das
mesmas, para fins de registro.
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Art. 21. Salvo nos casos previstos
nos arts. 18 e 19, o Oficial excluído
poderá ser reíncluído na Escola, somente uma 'vez quar:do:
1 - a determinação dessa remclusão constar do ato que determinou a. sua exclusão ou de ato posteríor do Ministro da Aeronáutíca:
:2 - tenha sido excluído por motivo de doença, devidamente comprovada em inspeção de saúde;
3 - tenha sido exoluído por mo-tívo de licença para tratamento de
saúde de pessoa de sua família concedida de acôrdo com a legislação vigente.
§ 10. a reínclusâo do Oficial na
ECEMAR, na forma dêste artigo, farse-á no ano letivo seguinte ao em
que tenha sido excluído;
§ 2°. para reínclusão na EC'EMAR,
deve o Oficial continuar satisfazendo às exigências estabelecidas no art.
go dêste Regulamento para o Ourso
em aprêço, exceto a de haver -concluído, com aproveitamento, o CPA
ou ter sido aprovado. no Estudo de
Estado~Maior, conforme o caso.
Art. 22. O Oficial-Aluno excluído,
no ínterêsse da disciplina, por falte.
de frequêncía, por ínsufícíêncía de
resultados no CEM, no esc ou no
COS, ou a pedido, nâo mais poderá
ser reanatrículado na ECEMAR.
SEGUNDA PARTE
ENSINO

CAPÍTlJLO I
Diretrizes e Currículos
Art; 23. O Estado-Maior da Aeronáutica, dentro do estabelecido no
art. 3°, e considerando as necessídades da Aeronáutica e os ensinamentos
colhidos, anteriormente, na instrução,
baixará.
com a antecedêncta
mínima de quatro meses e meio ao
ínícío do ano letivo, diretrizes para
o ensino na ECEMAR. Essas diretrizes deverão fixar a data de início
do ano letivo, a duração dos Cursos
e as respectivas datas de inicio, a
oríentação do ensino, os objetivos especiais a atingir- em cada Curso, os
assuntos a salientar, os problemas
específicos ti. estudar e. as normas pa~
ra a realização do trabalho previsto
no art. 13. Deverão, além disso, estabeI-ecer a natureza e a frequência
dos relatórios a serem encamínna-
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dos, pela ECEMAR ao Estado-Maior
da Aeronáutica.
Parágrafo único. O ano letivo da
ECEMAR corresponderá ao período
compreendido entre o ínícío do OPA
e o término dos demais Cursos.
Art. 24. Tomando por base as diretrizes do Estado-Maior da Aeronáutica, o Comar..dante da ECEMAR
baixará instruções ao Conselho de
Ensino dessa Escola, determinando a
organização do currículo dos diferentes Cursos,
§ 1°. O Currículo dos diferentes
Cursos da ECEMAR, depois de aprovado pelo Comandante da Escola, deverá. ser submetido à apreciação do
Esta.do~Maior da Aeronáutica, trinta
(30) días antes do início do ano letivo.
§ 20 • O. Oonselho de
En.sir..c da.
ECEMAR, qu ando da. elaboração dos
currículos, seleci-onará os assuntos
sôbre os quais versarão os trabalhos
escritos e os exercíctos práticos para
ríns de grau, a serem realizados em
cada curso, fixando-lhes, além disso,
o número e a natureza, bem como o
pêso atribuído a cada um dêíes.
CAPíTULO
Freqüência

n

e Aproveitamento

Art. 25. A freqüência dos OficiaisAlunos, aos trabalhos e atividades escolares, com pontualidade, é ato de
serviço militar, sendo sua inobservância falta passível de sanção prevista na legislação vlgerite,
Art. 26. para efeito de cômputo
de fa1tas, o tempo de trabalho em
sala, qualquer que seja a sua natureza, será de uma hora, íncluído o
intervalo de descanso entre dois tempos; o tempo de trabalho em viagens de estudos será de um dia.
Art. 27. O aproveitamento dosOficiais-Alunos verificar-se-á através
de trabalhos escritos e de exercícios
pràtícos. Os graus dêsses trabalhos
e exercícios serão numéricos, variando de zero (O) a dez (10).
Parágrafo único. Os Chefes de
Curso comunicarão aos Oficiais-Alunos as datas de realização de trabalhos escritos ou ele exercícios práticos para fins de grau, bem como o
pêso respectivo, com a antecedência
mínima de cinco (5) dias.
Art. 28. Os trabalhos escritos, <tOS
quais, após o julgamento, houver sido atribuído grau, serão entregues,
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para conhecimento e estudo, aos respectívcs Offcíaís-Alunos que os restituirão 8.() Departamento de Ensino,
dentro de quarenta e olt.v (48) horas.
§ 1°. No julgamento de tais trabalhos, os comentários que se fizerem
necessários, bem como as incorreções
verificadas, serão nêles anotados, a
rím de permitir aos 'Oficiais-Alunos
colherem melhores ensinamentos dos
assuntos nêles considerados.
§ 2°. E' facultado aos Oficiais-Alunos apresentarem ao Chefe do Departamento de Ensino um pedido de revisão do julgamento dos' trabalhos
escritos, aos quais tenha sido atríoutdo grau, desde que o façam de
conformidade com as normas que,
nêsse sentido, forem baixadas pela
ECEMAR.

Art. 29. Sempre que, em qualquer
trabalho escrito ou exercício prático,
mais da metade do número dos Oficiais-Alunos participantes o b t i ver
.grau inferior a cinco (5) ou superior
a oíto e meio (8,5), o Oonseâho de
Ensino reunir-se-á, 'a fim de verificar
as razões do ocorrido. Essa reumão
reaüzar-se-á dentro de quarenta e
oito (48) h01'a.S após o Chefe do Departamento de Ensino haver receb-eo
os resultados dos trabalhos ou exerciclos em aprêço, Conforme suas
conclusões, o Conselho de Ensino recomendará ao Comandante da Escola
a anulação, ou não, dêsses trabalhos
cu exercícios, assim como, outras providêncías cabíveis no caso. .A recomendação do Cor.selho sôbrs a validade, ou não, dos trabalhos ou exercícíos, e a decisão do Comandante
serão publicadas em Boletim Escolar,
no maxímo sete (7) dias após a reuniâo inicial do Conselho.
Parágrafo único. O Chefe do Departamento de Ensino determinará a
ocastão em que será realizado, novamente, o trabalho ou exercício anulado, se Iôr o caso.
Art.
30.
O trabalho escrito OU
exercício prático para grau a que um
Oficial-Aluno haja faltado, por motívo justificável, não será computado
fi-cando o seu pêso anulado, para o~
fins a que se refere o parágrafo único do art. 31, respeitado o disposto
na alínea b do ítem 3 do art. 20.
Quando, entretanto, o onciai-aiuno
houver faltado, sezn motivo justificável, ser-Ine-á atribuído grau zero (O)
no trabalho ou exercício, além das
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sanções díscínlínares que o caso comportar.
Parágrafo único. A justificação das
rartas à realização dos trabalhos escritos ou exercícios práticos para fin$
de grau é da alçada do Oomandante
da Escola,
Art. 31. Os Oficiais-Alunos que
obtiverem grau de fim de Curso igual
ou superior a seis (6) serão considerados aprovados e, inabilitados os que
r..-ão atingírero êsse limite.
Parágrafo unícc. O grau de fim do
Curso será a média ponderada. elos
graus de tocos os trabaãhos escritos
ou exercícios práticos realizados pelo
Oficial-Aluno, obedecido o estabelecido no art. 30, e terá as seguintes
classírícacoes:
1 - Muito Bem (MB) - entre dez
(10) e oito, e melo (8,5);
~ Bem (B) - entre oito e meio
(8,5) exclusíve, e seis (6) inclusive.
Art. 32. Os Oficiais-Alunos aprovados no CElVI. no CSC ou no CDS recaberão o diploma correspondente de
modêlo constante do anexo I a. 'êste
Regulamento.
Art. 33. Para efeito de publicação
em Boletim Reservado, o ocrnandantL da ECEMAR enviará ao Chefe do
E..stado-Maior da Aeronáutica a relacao dos Oficiais-Alunos aprovados ou
inabilitados, com os respectivos sraus
da fim de Curso.
b
Parágrafo único. Será também re~etid.? à mesma autoridade apr~cia
çao sobre cada Oficial, feita pelo Comandante da ECEMAR. Nessa apreciação serão salientadas as qualidades do Oficial para as funções de
Estado-Maior e de Instrutor da
ECEJ.Y.rAR ou de Escolas do mesmo
nível.
CAPíTULO

rrr

QUADRO DE INSTRUTORES

Art. 34. O Quadro de Instrutores
da ECEMAR compreende:
1 - Diretor de Ensino - O Comandante da Escola'
2· - subdiretor de Ensino - O
Chefe do Departamento de Ensino;
3 - Instrutores-Chefes - Os Chefes do CEiVI, do CSC e do CDS· e
os Chefes de Divisão;
,
4 - Instrutores - os Adjuntos de
Divisão.
. § 1<:> O Chefe do Departamento de
Ensino. os Chefes do esc e do CEM
fi o Chefe da Divisão de Pesquisas e
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orientação deverão ser diplomados no
csr; o Chef9 do CDS deverá ser
diplomado no CSC ou no CDS; os
Chefes das Divisões de Ensino, quando Oficiais da Aeronáutica deverão,
dp preferência, ser diplomados no
OSC ou no cns.
§ 2(1 Os Adjuntos de Divisão, quando Oficiais da Aeronáutica, deverão
ser diplomados no ObVI., no üve ou
no C'OS. e deverão, em prmcípío, ser
.do mesmo Quadro a que pertencerem
os respectivos Ohefes de Divisão
§ 39 Os Chefes e Adjuntos de Divisão. quando Oficiais da Marinha
ou do Exército, deverão ser diplomados em Cursos correspondentes ao

esc.

Art. 35. São condições para ser o
oficial da Aeronáutica designado Instrutor da ECEMAR:
1 - pertencer ao Quadro de Oficiais-Aviadores. ao Quadro de Ofícíais-Intendentes cu ao Quadro de
oríciats- Médicos:
2 ser diplomado no OSC, no
CDS ou no OEM;
3 - haver obtido o grau mmímo
de fim de Curso de sete e meio <7.5)
em cursos já realizados na ECEMAR
e haver demonstrado aptidão para
o exercício das funções de Instrutor;
4 - possuir reconhecida capacidade
profissional;
5 - caso já tenha sido Instrutor
da ECEMAR. haver exercido essas
funções com prorícíêncía:
6 - haver sido indicado pela
ECEMAR
Art. 36. O Ministro da Aeronáutica designará. os Oficiais da Marinha e do ExÃrcito para o Quadro de
Instrutores, uma vez postos à disposição do Ministerio da Aeronáutica
para êsse rím.
Art. 37. Os Oficiais da Aeronáutica designados por ato do Ministro
para o Quadro de Instrutores. exercerão essas fun-ões, para cada desígnação, no mínimo. por dois (2) anos
e. normalmente, por três (3) anos
letivos consecutivos.
§ 1Q Poderá o Oficial ser dispensado das runcões de instrutor, antes
de decorrido o prazo mínimo a que
se refere o presente artigo:
1 - por incompatibilidade de põsto,
decorrente de promoção:
2 - para satisfação de requisito legal ou regulamentar:
3 - por designação para comissão

no exterior:
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4 - por conveniência da i.nstrução
ou no interêsse da disciplina. meaíante solicitação do comandante da
Escola;
5 - a pedido, a critério do Ohefe
do Estado-Maior da Aeronáutica.
§ 29 Para fins de registro, o ato
de 'dispensa, ostensivo ou reservado,
msncionarg as razões que a determinaram.
39 O Oficial que houver sido dispensado das funções de instrutor por
conveniência da instrução ou no interêsse da disciplina, não poderá ser
designado novamente para aquêle
fim.

*

TERCEIRA PARTE
Organiza~ão

CAPíTULO I

Art. 38. A EC'EMAR constituí-se de:
1 - Comando:
2 - Departamento de Ensino'
3 - Departamento de Serviços.
CAPíTULO TI
COMANDO

Art. 39. O Oomando da Escola.
constitui-se de:
1 - Comandante;
2 - Assistente e órgãos Auxiliares;
3 - Conselho de Ensino.
Art 40 A função de Comandante
da ECE,'MAR é exercida por MajorBrigadeiro-da-Ar ou Brigadeíro-do-Ar.
§ 19 O Comandante da ECEJ.\J1AR,
como responsável pelo ensino e pela
Administração da Escola. exerce as
funções de Diretor de Ensino e as
de Agente-Diretor.
§ 29 O Comandante é coadjuvado
em suas funções pelos Chefes dos
Departamentos de Ensino e de Serviços.
Art. 41. Ao Comandante da Escola,
além das atribuições prevístas na legislação vigen te, compete:
1 - manter a indispensável concordância entre o ensino ministrado
na Escola e a doutrina firmada pelo
Estado-Maior das Fôrças Armadas e
pelo Estado-Maior da Aeronáutica;
2 - promover estreita iiga.~ão com
a Escola Superior de Guerrl1, Escola
de Guerra Naval, Escola de Comando
e Estado-Maior do Exército, Escola
de Aperfeiçoamento de Oficiais da
Aeronáutica e outros Estabelecim~n-
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tos militares de ensino, e, ainda, com
os órgãos de Direção e Alto Comando da Aeronáutica;
3 - propor ao Chefe do EstadoMaior da Aeronáutica providências
que julgue convenientes à maior facilidade de ensino;
4 - supervisionar o desenvolvimento do ensino e,' espectalmente, o seu
rendimento e os resultados obtidos
pelos Oficiais-Alunos;
·5 - determinar que lhe selam apresentados pelos Chefes de Cursos, em
caráter confidencial, aprecíacôes pormenorizadas sôbre o aproveitamento
dos Oficiais-Alunos;
6 - indicar ao Chefe do EstadoMaior da Aeronáutica, ouvido o oon.selho de Ensino. os Oficiais da Aeronáutica a serem designados instrutores da ECEMAR;
7 - remeter, no fim de carta ano
letivo ao Chefe do Estado-Maior da
Aero~autlCa, de acôrdo com as ínstruções por êle baixadas, uma. aprecíação sôbre cada Oficial do Quadro
de Instrutores;
8 - apresentar, ao Chefe do E::;tado-Maíor da Aeronáutica, o f elatório anual da EClli"'MAR c outros
julgados necessários por aquela Autoridade.
Art. 42. A função de Assistente do
Comandante é exercida por TenenteCoronel Aviador. diplomado no Curso
de Estado-Maior. .
Parágrafo único. Ao Assistente do
Comandante. compete:
1 - coordenar, orientar e~ísCallZ~l'
os trabalhos dos órgãos que lhe sao
subordinados;
2 executar todos os tranalhos
que se. reíacionem com a crmtogratia;
3 - encammhar ao oomandanre da
Escola, após analisá-los pessoalmente,
os relatórios estatísticos conreccíonados pelo órgão competente:
4 - reunir os dados para o rela.tório anual.
Art, 43, para o desempenho de suas
funções, o Assistente dispõe dos seguintes órgãos Auxiliares:
1 - Secretaria;
2 - Seção de Relações Públícas;
3 - Se·~ão de Estatística;
4 - Seção de Investigações e Justiça.
Art. 44. A Secretaria, diretamente
subordinada ao Assistente do ooman-

dante, é o órgão que tem por finaIidade:
1 - executar todos os trabalhos
relativos à correspondência do Comando da Escola;
2 - organizar o hístórrco da Escola;
3 - executar os trabainos referentes ao Protocolo, ao Ar'lLlIV.J Geral,
aos encammnamentos e às informaçoes dos d.versos documentos que
sransrtam pela Escola.
Art. 45. Ao Secretario, compete:
1 - apresentar ao Assistente do
Comandante todo o expediente para
ti. apréctaçào e assinatura do comancante da Escola;
'2 - receber e expedir tóda a correspondência da Escotu.;
.3 - redigir os documentos de sua
responsabilidade;
4 - responsabilizar-se pelos serviços de, mecanografia;
5 - receber, protocolar e encaminhar ou arquivar. quando fôr o caso,
a correspondência sigilosa;
6 - responsabilizar-se pela carga
do material do Gabinete do Comando
da Escola.
Art. 40'S. A Seção de Relações Públicas é o órgão por interm .dio do
qual o Comandante da Escola estabelece suas relações com o público
Art. 47, Ao Chefe da Se-:âo de Relações Públicas compete:
1 - organizar, de acôrdo com a
orientação do Comandante. as notas
oficiais;
acompanhar os visitantes,
2
quando, assim, determinado pelo Comando da Escola;
3 - elaborar. de acôrdo com as diretrizes do Comando. o programa das
solenidades que se realizem na Escola:
4 - estabelecer. de acôrdo com a
oríentacão do Comando. normas para
o contato do pessoal da Escola com
o público. quer no atender a êste,
em objeto di' serviço. Quer em suas
relações sociais de modo a lhe dar
boa írnpressáo da organização da Escola;
5 - tomar as providências necessárias a salvaguardar de más interpr~
tacões os fatos ocorridos na Organízacâo as quais possam aieta,f ~s boas
relações da E.scola com o público
Art. 48. A Se"ão de Estatística. diretamente subordinada ao Assistente
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8 - fazer, trimestralmente. relatódo Comandante, é o órgão responsários sôbre as atividades da Ser::âo;
vel:
9 - fazer, mensalmente, rela tório
1 - pela coleta e avaliação dos dasôbre o estado disciplinar do pessoal,
dos estatísticos relativos às atividapropondo providências tendentes a
des da Escola;
melhorar a disciplina.
2 - pela apresentação dêsses dados. sob' forma de mapas, gráficos ou
Art. 52. O Conselho de Ensino é o
órgão encarregado de opinar sôbre
relatório,s ao Comandante da Escola;
3 - pelo registro de todo o serviço
qualquer questão de natureza geral
aéreo realizado pelo pessoal da Es"
referente ao Ensino.
Parágrafo único. O Conselho de
cola.
Art. 49. Ao Chefe da Seção de EsEnsino. órgão consultivo do c.OLllandante da Escola, constitui-se de:
tatística compete:
1 - coordenar os trabalhos da Se1 - Chefe do Departamento de
Ensino;
ção:
2 - fiscalizar os trabalhos de le2 - Chefe do Curso Superior de
vantamento estatístico. tendo em visComando;
ta ressaltar a importância das atíví3 - Chefe do Curso de Direção de
dades em curso e suas dettciêncras,
Serviços;
sob os aspectos técnico, administra4 - Chefe do Curso de 'Estadotivo e disciplinar:
Maior;
3 - cumprir, para maior eficiência
fi - Chefe da Divisão de Pesquisa e
do servíco de esta tístíca, normas técortentacac:
nicas recebidas do escalão superior.
.6 - O Oficial da Aeronáutica que
Art. 50. A Seção de mvestigação e rõr, híeràrquícamente, o mais anJustiça
o órgão que trata dos astigo dos ohetes oe Divisão de Ensino.
suntos relativos às sindicâncias, investiga-:ões. conselhos de justiça e disciCAPíTULO UI
plina. inquéritos ou processos de natureza policial-militar, quer se origiDEPARTAMENTO DE ENSINO
ne na Escola. quer, por ela. transiArt. 53, O Departamento de Entem.
sino é o órgão encarregado de:
Art. 51. Ao Chefe da Seção de Investigações e Justiça compete:
1 - ministrar e supervisionar o en1 - exercer acão de comando sôbre
sino na ECEMAR;
as praças presas;
2 - realizar a análiSe e a pesquisa
de assuntos do ínterêsse do ensino;
2 propor, quando. necessário, Q
3 - preparar e fornecer os elemenabertura de Sindicâncias ou Inquétos materiais necessários ao desenvolritos;
vimento do ensino:
3 - sempre que possível, fazer pes4 - propor ao Comandante da Essoalmente. tôdas as Investigações, Incola medidas que visem melhorar o
quérttos-Polícíaís-Mílltares e Sindiensino.
câncias quando isto não fôr incomArt, 54. O Departamento de Ensipatível com o seu põsto;
no .constitui-se de:
4 - indicar Oficiais para encarre1 - Chefia:
gados de Sindicâncias e Inquéritos
2 - Curso Preliminar para AdmisPoliciais-Militares. quando houver insão;
compatibilidade entre o seu pôsto e o
3 - Curso de Estado-Maior;
do indiciado. ou quando não os puder
4 - Curso de Direção de Servifazer pessoalmente;
ços;
5 - auxiliar, quando necessário e
5 .:- Curso Superior de Comando:
solicitado, os encarregados de Smdi6 - Curso de Preparação de Inscâncías e Inquéritos:
trutores;
6 - rever todos os processos de na7 - Divisão de Pesquisa e Orientatureza policial-militar, a fim de veção;
rificar SE' estão de conformidade com
8 - Divisões de Ensino.
as normas estabelecidas pela legislaArt. 55. A Chefia do Departamenção vigente:
to de Ensino constitui-se de:
7 - fornecer ou providenciar os
Chefe do Departamento de
meios necessários à realização das in1
vestígacões:
escolta para presos,
Ensino;
transporte, etc.;
2 - Secretaria do Ensino.
é
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Art. 56. A função do Chefe do Departamento de Ensino é exercida por
Coronel-Aviador, ao qual compete:
1 - estudar as questões de ensino
do ínterêsse da ECEMAR;
2 - baixar instruções, no sentido
de orientar o trabalho dos Cursos e
das Divisões que lhe são subordinadas;
3 - manter a coordenação do ensino nos diferentes Cursos;
4: - dirigir e oriental' os trabalhos
escolares;
5 - presidir as reuniões do Conselho de Ensino;
6 - apresentar ao Comandante pa
recer sôbre a aptidão dos Oficiais que
concluírem o CPI;
7 - baixar instruções para execução dos trabalhos afetos à Secretaria do Ensino.
Art. 57. A Secretaria do Ensino é
o órgão encarregado do contrõle da.
instrução e do expediente relativo ao
ensino.
Parágrafo único. A Secretaria do
Ensino disporá dos servíços Escolares
que forem necessários à preparação
do material de instrução.
Art. 53. A função de Secretário do
Ensino é exercida por Major-Instrutor, ao qual compete:
1 - dirigir os trabalhos da Secretaria. do Ensino, de acôrrío com as
instruções do Chefe do Departamento
do Ensino;
2 - secretariar as reuniões do Conselho de Ensino·,
Art. 59. As funções de Chefes do
CEM e da CSC são exercidas por Coronéís-Avíadores: a de Chefe do cns,
por Coronéis-Aviadores. Intendentes
ou Médicos, e as de Chefes do CPA e
do CPI, por Oficiais instrutores da
ECEMAR, designados pelo Comandante para êsse fim, em caráter
transitório. comulattvamente, com as
suas normais.
Parágrafo único. Ao Chefe de Curso compete:
1 - dirigir o ensino do Curso que
chefiar;
2 - orientar o trabalho de preparação e a apresentação de aulas e
exercícios, a cargo das Divisões interessadas no ensino dos assuntos relacionados com o Curso que chefiar,
de modo a assegurar uma estreita
coordenação entre aquelas Divisões;
3 - manter o Chefe do Departamento de Ensino constantemente informado sôbre o andamento do Curso
que chefiar.

Art. 60. A Divisão de Pesquisa e
Orientação é o órgão encarregado de
apreciar o ensino, prever sua evolução e atualização, propondo a adoção
de novos métodos os quais julgue
mais adequados,
Parágrafo único. A função de Chefe da Divisão de Pesquisa. e Orientação é exercida por Tenente-Coronel
Aviador.
Art. 61. As Divisões de Ensino, em
número variável, fixado pelo Ministro
da Aeronáutica,
mediante proposta
do Estado-Maior da Aeronáutica, têm
a incumbência de preparar e ministrar, em todos os Cursos da ECEMAR,
a instrução relativa a organização,
Instrução e adestramento, informações, operações, comunicações, administracão. pessoal, logística, engenharia de aviação, saúde, intendêncía,
Fôrças Terrestres, Fôrças Navais e
assuntos de' cultura geral.
§ 19 Os Chefes de Divisão de Ensino, quando Oficiais da Aeronáutica,
são Tenentes-Coronéis-A víaoores, Tntendentes ou Médicos e, quando Oficiais da Marinha, são Capitães-deFragata e, quando Oficiais do Exército, são Tenentes-Coronéis.
§ -29 Ao Chefe de Divisão de Ensino
compete:
1 - preparar e apresentar os trabalhos, aulas e exercícios de sua atribuição;
2 - coordenar os trabalhos dos Instrutores, adjuntos da Divisão;
3 - manter os Chefes de Cursos
constantemente informados sôbre as
atividades da sua Divisão.
Art. 62. As Divisões disporão de
um número variável de Adjunto, os
quais. quando Oficiais da Aeronáutica, serão Tenentes-Coronéis ou Majores-Aviadores Intendentes ou Médicos, quando Oficiais da Marinha, Capitães-de-Fragata ou
Capitães-de"
Corveta e. quando Oficiais do Exército, Tenentes-Coronéis ou Majores.
Parágrafo único. Ao Adjunto de
Di visão compete:
1 - preparar e apresentar os trabalhos, aulas e exercícios de sua atribuição;
2 - executar, no Departamento de
Ensino, outras tarefas que lhe forem
atribuídas;
Art. 63. A todos os Oficiais pertencentes ao Quadro de Instrutores
compete ministrar a ínstruoão com ..
patível com as funções que desempenham.
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OAiP!TULO IV
DEPARTAMENTO DE SERVIços

Art. 64. O Departamento de Ser~
viços é o órgão encarregado de todos
os assuntos relacionados com o pessoal e com a admínistração da Es~
cola.
Art. 65. O Departamento de Serviços constitui-se de:
1 - Chefia;
2 - Dívisão de Pessoal;
3 - Divisão de Administração.
Art. 66. A Cheíia do Departa..
rneuco o.e Scl"VlÇv::3 consucur-se ue:
1 - Chefia;
2 - Secretaria.
Art. 67. A função de Chefe do
Departamento de Serviços é exerci.
da por Tenente-Ool'onel-Avíador aiplornado no Curso de EstMio-Maior.
Parágrafo. único. Ao Ohefe do Departamento de Serviços, auxiliar díre ..
to do Comandante da Escola, aiém das
atribuições previstas na legislação vi,
gente, compete:
1 - providenciar, em tempo útil, 08
meios necessários à execução do ensino, mantendo-se, permanentemente,
a par das necessldades do Departamento do Ensino;
2 - exercer as tunções de AgenteDiretor, (J<:I.Uu.o a8lt:gauas pelO LiOmandante da Escola;
3 - coordenar, orientar e físcaliaar
os serviços das Divisões que lhe estão
subordinadas, baixando
as ordens
compl,ementares que se façam neces-

sáeías:

4 - manter o Comandante da Es,
cola a par do desenvolvimento doa
trabalhos em geral;
5 - elaborar, de acôrdo com a onentacão do Comandante da Escola, as
Normas Padrão de Ação e as Ordens
Administrativas relativas aos encargos do Departamento de Serviços.
Art. 68. A Secretaria, órgão diretamente subordinado ao Chefe no Departamento de Serviços COI..'TLpete:
1 receber, preparar e expedir
tôda a correspondência da Chefia da
Departamento de Serviços;
2 -" manter O registro do materiaí
permanente que pertença à Escola.
Art. 69. Ao Secretário, além das
atribuições previstas na legislação vlgente. cOll1pete:
1 - receber todo o expediente e a
correspondência destinados ao Departamento de Serviços. preparando os
despachos e os respectívos encaminhamentos;
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2 - providenciar a coleta de dados
estatísticos, de acôrdo com os quesitos
dos formulários que lhe são distribui.
dos, e enviá-los ao órgão competente;
3 - provídencíar o suprímento de
intendência, necessário à Ohefia da
Departamento de Serviços;
4 - exercer contrôle sôbre todo c
pessoal cue trabalha na Chefia do
Departamento;
5 responsabilizar-se pela carga
do Gabinete da Chefia do Departamento de Serviços.
Art. 70. A Divisão de Pessoal é o
órgão encarregado da Adrrnmstração
e da Assistência a todo o pessoal rniIítar e civil da Escola, bem como ca
guarda e da segurança interna da
mesma.
Art. 71:. A Divisão de Pessoai
constí tuí-se de:
1 2 -

Chefia;

Servico de Guarda e

ça rntema;"

Seguran~

3 - Serviço de Saúde;
4 - Serviços Especiais.
Art. 72. A Chefia da Divisão de

Pessoal constitui-se de:
1 - Chefe;
2 -

Ajudâncía,

Art. 73. A função de Ohefe da Divisão de Pessoal é exercida por Ma~
jor-A víador ,
Parágrafo único. Ao Chefe da Di..
visão de Pessoal, além das atribuições
previstas na legislação vigente. compete:
1 - coordenar, orientar e fiscalizar
os serviços dos órgãos que lhe estão
sunordmacos,
baixando as ordens
complementares que se tacam necessárias;
2 - manter o Chefe do Departamento de Serviços a par do desenvoivímento dos trabalhos que H~e es-

tão afetos;

3 - assegurar a transmissão e curo...
prímentc das ordens e ínstrncões do
Comandante da Escola relatívns ao
Pessoal;
4 - elaborar os planos de vigilância e de defesa da Escola;
5 - dirigir o adestramento do
Pessoal Militar para a execução do
plano de defesa da Escola.:
6 - suoervísíonar a execução doa
Servi~os Es,peciais;
7 - tomar as providências re'ativas
movimentação interna do Pessoal Militar e· Civil da Escola;
8 - orienta'!' a organíaacão das es~
colas nara os serviços internos;
9 - assinar as fôlhas de alteração
dos Sargentos da Escola;
à
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10 - visar, quando necessárío, as
fôlhas de alteração dos Cabos e Soldados da Escola;
11 - prever o suprimento de ínten..
dêncía - material de consumo
para todos os órgãos que lhe estão
su bordínad os;
12 - pôr-se' a par das condições <16
saúde do pessoal da Escol~ tornando
providências correlatas cabíveis:
13 - movimentar, internamente, e
visan-do a eficiência dcs serviços que
lhe estão afetos, o pessoal militar e
civil de sua Divisão. fornecendo 03
éa.uos para a respectiva publicação
em Boletim.
Art. 74. A Aju-dância é o órli5ão
da Divisão de Pessoal encarregado da
transmissão _das ordens do oornanDante da Escola e de todos os trabalhos de escrita lígadcs â vida isolada
dos Ofi-ciais. Sargentos e Civis da Es..
cola.
Art 75, A Ajudância compreende:
1 - Oasa das Ordens:
2 - Seção de Pessoal Civil;
3 - S<>ç§'o de A1t!'rações.
Art. 76. Ao Ajudante, além d~S
atribuições previstas na legislação VIgente. compete:
1 - receber todo o expediente e a
correspondência destinada à Divisá?
preparando os despachos e encaminhamentos aos respectivos destínatá...
fios;

2 - controlar as faltas do pessoa)
mílítar e civil em serviços na Chefia
da Divisão;
3 - nrovídencíar e distrtbuir, dentio da.s previsões do Chefe ia Dívisão. o suprímento r:le intendêncta material de consumo necessáno : aos
órgãos da Divisão:
4 - providenclar as coletas de dados estatísticos. de acôrdo com os
quesitos dos formulários que lhe são
distribuídos. e enviá-los aos órgãos

competentes:

5 - manter registro <lo pessoal para
fins de reéebímento de material de
consumo, necessárto sos órgãos da
Divisão;
6 - exercer o eontrôle sõbre todo
o pessoal dos 6rgã<i3 subor-Jinados à
Divisão '(,E'!ando por :)11H. :Us-0Lplina.;
7 - diri,gir a instrução terrestre e
de educação física das praças da Escola:
8 - por-se a par das condições sanHArias do n-ssoat da Dívísão. tomando as providências correlatas cabíveis:
9 - responsabilizar-se pela carga do
material do Gabinete do Chefe da
Divisão;

10 - organizar o Boletim Interno;
11 - comandar a parada diária de
rendição dos serviços;
12 organizar os processos de
transferência para a reserva e os de
concessão de medalha ao pessoal militar da Escola.
Art. 77, A Casa das Ordens é o
órgão encarregado de:
1 - confeccionar
o Boletim In~rn~
.
2 - organizar as escalas de servico,
os mapas de fôrça e outros exigidos
pelo serviço:
3 - organizar e manter em dia o
fichário de todo o pessoal rnítítar da
Escola;
4, organizar e manter em día,
para consultas imediatas, o arqUIVO
de leis do Brasil e atos do Mintstro
e das demais autoridades da Aero-:
náutica as cuaís se refiram a pessoal
müttar ,
Art. 78.

A Seção do Pessoal Civil
é o órgão da Escola encarregado de:
1 - controlar as taltas do pessoal
civil:
2 - manter em dia as fichas de
assentamentos de todos os servidores
Civis, de acôrdo com as normas previstas na legislação vigente;
3 - conreccíonar o Boletim de Freqüêncía .dos servidores civis;
.
4 organizar e manter em día,
para consulta imediata, o arquivo de
leis e atos do Ministro e das demais
autotida.des da Aeronáutica as quais
se refiram a pessoal civil;
5 - confeccionar todo o expediente
relativo ao pessoal civil:
6 - prestar a~ Ajudante tôdas. a;s
ínrormacões relattvas ao pessoal CIVIl

.da Eseola.

Art. 79. A Seção de Alteracó'% é
o órO'<ío que centraliza a con f2'f'Cq,o
das fô'has de alterações dos Oficiais,
Sarg1entos e Praças .da Escola.
Art. 80. O Serviço de Guarda e
SeQ'llJ'anca. Interna reune meios e -sístemattza tôdas as normas, medidas e
ações planejadas com a fínalídade de
manter a víztlâncía da Escola e demais áreas sob sua jurisdição ou Tes·
oonsabtlídade e assecurar a guarda e
defesa de suas instalações.
A ri;. s t , () SAl'víco dp. Guarda e
Segurani;a Interna constitui-se de:
1 - Chefia;
:;\ - Secão Auxiliar;
3 - Contingente.
Art. 82; Ao Chefe do Serviço de
Gllarda e Segurança Interna compete:

Aros no
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1 - auxiliar o Chefe da Divisão de
Pessoal na confecção dos Planos de
pefesa e de Segurança da Escola;
2 - ade~trar o pessoal militar para
t:t execução dos Planos de Defesa e
de Vigilância da Escola;
3 - cumprir o prõgrama. de instru-
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servação todo o equipamento que fôr
distribuído ao Serviço.
10 - receber, estocando ou dístribuíndo, conforme o caso, o material
destinado ao suprimento dos órgãos
do Serviço Médico, exercendo o contrôle de sua aplicaçào e utüíza-ão:
ção:
11 - presidir as Juntas de Saúde
4 - pôr em execução o Plano de
existentes na Escola, propondo a deDefesa da Escola, quando o respectísígnaeão dos demais membros,
vo ato fôr determinado pela autoriArt'. S$ Os Serviços Especiais
dade comp'etente;
são o conjunto de meios c a sistema5 - pôr em execução as normas,
tízação de tódas as normas, medidas
Instruções e medidas relativas à vigie ações organizadas com a finalidade
lância e guarda, previamente, estabede centralizar os trabalhos referentes
leCidas.
à assistência
religiosa, à instrução
Art. 83. A Seção Auxiliar é LI órprimária e complementar das praças
gão encarregado do pessoal, do matee às facilidades e recreação para tor íal e da administração da oheria.
do o pessoal da Escola.
Art .. 84 - O serviço de Saúde é o
Art. 87 - A Divisão de Adminisconjunto de meios e a sistematização
tracão é o órgão encarregado dos serde tôdas as normas. medidas e ações
viços de transporte, da conservação. e
elaboradas com a finalidade de:
reparação dos bens imóveis n~ t.~imo
niaís, das finanças e do provimento
1 - assegurar a assistência médica,
de material de intendência e de subsa. cirúrgica, a odontolégica e a hossístência.
pí talar a .odo o pessoal da Esco!a .
2 - adotar medidas de higiene e
Art. 88 - A Divisão de Adminisprofilaxia em tôda a área ocupada
tração constitui-se de:
pela Escola.
1 - Chefia.
3 - prestar assístência médica es2 - serviço de Transporte e Re~
peP,il:l.li?::l-<jrl ao pec:.<::I"llOl.1 navevanre.
abastecimento.
Art. 85 - Ao Chefe do Serviço de
3 - Serviço de Patrimônio.
Saúde, além das atribuições previs4 - Formacão doa Intendência.
tas na legislação vigente, compete:
Parágrafo único - A Tesouraria,
Servíco de Material de Intendência
1 prestar assistência técnica ao
e o "Aprovü;ionamento são grupados
Chefe da r-'i"isso de, F'l'ssoal.
sob a denominação genérica de For2 - coordenar orientar e ríscaümação de Intendência.
sar os trabalhos dos órgãos do Servi~
Art. 89 - A Chefia da Divisão de
eo de Saúde.
Administração constitui-se de:
. 3 - orientar e SUipervLS!Onar a
aplicação de normas, e ínstrucões téc1 - Chefe.
nicas emanadas da autortda-te com2 secão Auxiliar.
3 - seção de Procura e Compra.
petente. pertinentes à medicina preventiva.
Art , 90 - A função de Chefe da
4 - exercer contrôíe médico de toDivisão de Administração é exercida
do o pessoal da Escola.
por Major-Aviador.
assegurar e fiscalizar a perma§ 1Q O Chefe da Divisão de Adminente ohsp.-vàncill das nrescrtcões e
nistração é o Agente Fiscalizador da
recomendações feitas pelas Juntas de
Escola.
Saúde ao n-ssoal na Pscr)le..
§ 2.Q Ao Chefe da Divisão de Ad6 - ;propor a desígnacão de encarmtnístracão. além das: atríbutcões prerezados de perícias médicas.
vistas especificamente em leis c re7 - assegurar a assistência médica
gulamentos para os Agentes-Fiscaliao pessoal da Escola, nos órgãos de
zadores das Unidades Administratitratamento (Disnensárto ou Enfermavas, compete:
.
.
ri». conrorm p OV caso extair) .
orientare fJ.SC a11e - encaminhar à Divisão de Pes- zar1 -os coordenar,
serviços dos órgãos que lhe
soal, para. publicação em Boletim, 1\
estão subordinados. baixando aS orrelação de tôdas as al teracões do
dens complementares que se façam
pessoal atf'nrlic.n pele Servi co,
necessárias
9 - providenciar o suprimento, in.2 manter o Chefe C:'o Departaelusíve diligenciando, para que seja
mento a .par do desenvolvimento dos
mantido em perfeito estado de contrabalhos que lhe estão afetos,
õ

-
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3 - elaborar o rpJàno de manutenção das instalações da Escola, de
acôrdo com as diretrizes do Comando.
4 - baixar diretrizes para fins de
elaboracão do plano contra-incêndio
da Escola.
5 - baixar normas ;para a distribuição e o emprêgo das viaturas.
6 - prever o suprimento de intendência material de consumo para todos os órgãos subordinados.
Art. f}1 - A Seção Auxiliar é o
órgão encarregado de receber, preparar e expedir a correspondêneía
do Chefe da Divisão de Administra..

ção.

Art. 92 - Ao Chefe da Seção Auxiliar compete:
1 - receber todo o expediente e a
correspondência destinada à Divisão
preparando os despachos e encaminhamentos aos respectivos destínatários.
'2 - controlar as faltas do pessoal
mílítar e civil componente da Chefia
da Divisão.
3 - provídencíar coletas de dados
estatísticos, de acôrdo com os quesitos dos formulários que lhe são dístribuídos, e enviá-los ao órgão compatente.
til
providenciar e distribuir,
dentro das previsões da Chefia da Divisão, o suprimento de
intendência
materíal de consumo necessário' aos
órgãos da Divisão.
Art. 93 - A Seção de Procura e
Compra é o órgão por intermédio do
qual o Chefe da Divisão faz a proema e a aquisição dos artigos necessários aos diversos elementos da Escola e contrata os serviços indispensáveis à sua conservação.
Art. 94 - A aquisição, inclusive de
gêneros alimentícios, far-se-à mediante concorrência ou coleta de preços, realizada por comissão composta
(-os seguíntes membros:
Chefe da Divisão de Administração;
Chefe da Seção de Procura e Compra:
Almoxarife ou AIpIovisionador e,
eventualmente um ou mais Oficiais
a quem, pela t função, interessa a
aquisição dos artígos.
Art. 95 - O Chefe da Seção de
Procura e Compra exerce as funções

de Gestor de Material, no que se refere a aquisições.
Art. 96 Além das atribuições
previstas especificamente na Iegislação vigente, no que se refere a aquisição, para os Gestores de Material.
compete ao Chefe da Seção de Procura e Compra:
1 - prelP.arar € eentralízar os pedidos de material e de serviços.
2 fazer sentir, aos signatário'!,
dos pedidos. a necessidade ce e::;pecl~
fícações claras e completas dos artigos ou serviços solici tados.
3 - submeter à eonsíderaçâo <los
órgãos Técnicos interessados da Escola quaisquer duvidas quanto as t~a
racterístícas do material ou normas
de serviço.
Art. 97 - O Serviço de Transporte e Reabastecimento reune meios e
sistematiza tõdas as normas, meQ~'1l:J.S
e ações, planejadas com a finalidade
de:
l' - centralízar a direção eexecução dos trabalhos referentes a operação, manutenção e suprimento, de todos os transportes da Escola.
~ assegurar na Escola o reabastecímento em combustíveis e lubrifícantes.
Art. 9,8 - O Serviço de Património reune e sistematiza tõdas as
normas, medidas e ações píanejuoas
com a finalidade de:
1 - admínístrar, conservar e r.eparar os bens patrimoniais imóveis,
postos sob a responsabilidade da Escola.
2 - conserv.ar e reparar o mobiliário e a maquinaria da Escola.
3 - executar, na Escola, os serviços de contra-íncêndío.
Art, 99 O Serviço de Material
de Intendência é o conjunto de meios
e a sistematização de tôdas as normas, medidas e ações orgnízadas com
a finalidade de:
1 - receber, armazenar, conservar, distribuir e recolher o material
de intendência necessártc aos diversos
elementos da Escola.
2 - receber € entregar o material
adquirido pela EscJla, eom . exceção
de víveres.
§ l.Q - O material técnico e o especializado, fornecidos pelas organizações provedoras são recebidos, .ar-
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mazenados e aplicados pelos órgãos
especializados existentes na Escola.
§ 2.9 O recebimento de material
pelo Servíço de Material de Intendência, pelo Serviço de Aprovisionamenta e pelos órgãos especializados,
existentes na Esr,ola, obedecerá ao
determinado na legislação vigente.
Art. 100 - O Chefe do Serviço
de Material de Intendência exerce,
em relação ao serviço que chefia, aS
funções de Gestor do Material, teita
execeção da parte referente a aqutsí...
ções.
Art. 10<1 - As atríbuicões de onefe do Serviço de Material de Inten~
dêncín são previstas na legislação vigente, para os Gestores de Material,
feita execeção da parte referente a
aquisições.

Art. 102 - O se1'Viço de Finanças (Tesouraria) reúne meios e sistematiza tôdas as normas, medidas
e ações planejadas com a fínaltdade
de centralizar Os trabalhes referentes a aquisições. recebimento e pagamento de valores e sua respectiva
contabilidade.
Art. 103 - ' O Chefe do Serviço
de Finanças exerce a função de Gestor de F'ínanças.
Art. 104 - As atribuições do Chefe do Serviçc de Finanças são' previstas na legislação vigente, para os Ge~
teres de Finanças.
Art 10-5 - O serviço de Aprovisionamento reune meios e sistematiza
tôdas as normas, medidas e ações,
planejadas com a finalidade de receber, armazenar, preparar e dístnbutr
os víveres e alimentos destinados à
sunsístêncía de todo o pessoal da Escola.
Art. 106 - A aquisíção dos gêneros alimentícios obedecerá ao estabelecido no artigo 94.
Art. 107 - O Chefe do Serviço de
Aprovisionamento exerce a função de
.Gestor de Víveres.
Art. -108 - As atribuições do Chefe do Serviçü de Aprovisionamento
são previstas na legislação vigente,
para os Gestores de Víveres.
CAPíTULO V
SUBSTITUIÇÕES E ATRIBUIÇÕES
DISCIPLINARES

Art. 109. Por necessidade e ínterêsse do serviço, far-se-âo as substítuíções dentro do Departamento de

Ensino e do Departamento de Servi~
ços, no âmbito de cada um deles. As
demais
substituições na ECElVLAR
proeessar-se-âo de acõrdo com o estabelecido pelo RISÂER.
Art. 110. O oomandante da EüEMAR tem atribuições
disciplinares
equivalentes às de Comandante de
Zona Aérea.
Art; 111. Os Chefes de Departamento da ECEMAR têm, sõbre o pessoal que lhes é subordinado, atribuições disciplinares equivalentes às de
Comandante de Unidade Incorpo-

rada.
Quarta Parte
Disposições Finais
OAPíTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 112. Os distintivos corresnondentes a cada Curso e o emblema da
ECEMAR
são, respectivamente, os
constantes dos Anexos II e III. a êste
Regulamento.
Art. 113. O Ministro da Aeronáutica poderá outorgar, "honaria-causa",
o diploma de um dos Cursos da
ECEMAR e o distintivo correspondente, a Oficial de Estado-Maior da
Fôrça Aérea de pais amigo, o qual
tenha prestado serviços relevantes à,
Escola ou ao Alto Comando da Aeronáutica.
Art. 114. São consideradas funções
de Estado-Maior as do Quadro de
Instrutores da Escola e as dos Oficiais-Alunos matriculados no ourso
Superior de Comando.
Art. 115. Será conferido o diploma
do CSC aos Oficiais Aviad.ores diplomados no CEM. designados para Instrutores da ECEMAR, e que desempenharem essas funções, durante dois
anos letivos consecutivos.
Art. Ú6. OS Cursos a que se refere o Parágrafo único do art. 39 dêste
Regulamento, funcionarão de ncôrdo
com instruções baixadas pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 117. As lotações de funções da
ECE1\1.AR, não fixadas no presente.
Regulamento, e as minúcias d'e organização serão estabelecidas na respectiva Tabela de Organização e Lo~'
tação.
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Art. 118. O Quadro de funcionários civis, titulados ou extranumera'rios, será organizado de acôroo com
a lotação, tabela e recursos orçamentários fixados.
Art. 119. O Comandante da ECE~
M...'\..."R. submeterá à aprovação do Mí-nistro da Aeronàutíca, por íntermcdío
do Estado-M-aim da Aeronáutica, dentro de noventa (90) dias após a publi-cação dêste Regulamento, a proposta
do Regimento Interno da Escola, fixando as minúcias da sua organização e do funcionamento de seus órgãos constitutivos.
Art. 120. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica, ouvido o Estado-Maior da Aeronáutica.
CAPiTOLO II
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAs

de Aviadores, e no esc, de Coronéis
do Quadro de Oficiais-Aviadores, desde que tenham sido promovidos aos
postos acima mencionados, após a vígência da Lei nC! 2.999, de 11 de dezembro de 195();
2 - no CPA e no CDS, de Coronéis do Quadro de orícíaís-Jntendentes e do Quadro de Oficiais-Médicos.
§ 1q Os Oficiais de que trata o
nv 1 dêste artigo que rorem matriculados no CEM poderão ser também,
matriculados no esc, no ano letivo
seguinte, sem que tenham satisfeito à
exigéncía da letra c do número 5 do,
art. 89 dêste Regulamento, desde que:
1 - estejam, por sua coloca, ..o na
escala hierárquica do respectivo Quadro, acima do Oficial, dêsse Quadro,
que fôr o mais moderno dentre os
selecionados para o CSC, na forma
do art. 69 dêste Regulamento;
2 requeiram a matricula ao
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, no máximo quinze (15) dias após
a publicação referida no art. 7C!' dêste
Regulamento;
3 - satisfaçam às demais exigências para matrícula no esc.
§ 29 Aos Oficiais a que se refere o
parágrafo anterior, aplicam-se os díspositivos do art. 99 dêste Regulamento.
§ 3 9 O despacho aos requerimentos
mencionados no item 2 do § 1º, dêste
artigo, serão publicados, em Boletim
do Estado-Maior da Aeronáutica, com
a antecedência mínima de vinte (20)
dias ao inicio do ano letivo da EiUE-

Art. 121. Para os efeitos do artigo
Regulamento, computar-seão, da seguinte forma, as desistências
de matrícula, ou de inscrição em con-curso ou exame de admissão, na vrgência dos Regulamentos aprovados
pelos Decretos ns. 27.852, de 6 de
março de 1950, 31.364, de 1 de setembro de 1952 e 35.93'1, de 219 de
julho de 1954:
1 - a desistência de matrícula no
eso, com-o desistência de matrícula
no próprio esc;
2 - a desistência de inscrição em
concurso ou exames de admissão ao
MAR.
CEM ou ao cns, como desistência
§ 49 Os Oficiais cujos requerimende matrícula no CP A.
Art. 122. Para os efeitos do artigo- tos obtiveram despacho favorável, ficarão adidos à EC&\1AR. na rorma
19 dêste Regulamento, as inabilitações em concurso ou exame de admis- dêste Regulamento e para os fins
mencionados no art. 13.
são ao CEM ou ao CDS na vigência
dos Regulamentos referidos no artígo
Art. 125. Serão dispensados da eXIanteríor, serão computadas como ína- gência prevista na letra b do número
bílítações no OPA.
2, do art. 89 :
Art. 123". Aos Oficiais que, na vi1 - Os Oficiais-Aviadores, da Cagência dos Reg'ulamentos referidos no
tegoria de Engenheiro. que sejam,
art. 121, tiveram sua matrícula. ou
pelo menos, do pôsto de Major,
ínscrlcão em concurso ou exame de
data. da aprovação cêste Regulamen'6
admissão, obstada, face às recomento;
dações da Comíssâo de Sindicância.
2 - os Ofíciaís-Intendentes e os
aplica-se o disposto no art. 12 dêste Ofícíaís-Médicos que não devam ser
Regulamento.
selecionados para fins de matrícula
Art. 124. Enquanto necessário, e
na Escola de Aperfeiçoamento de
desde que satisfaçam às demais exíOficiais da Aeronáutica, ou que já
gêneías estabelecidas neste Regulanão o tenham sido, de acôrdo com
mento, será permitida a matrícula:
as dísposíções que têm regulado o
1 - no CPA e no CEM, de Tenenassunto.
tes-Coronéis do Quadro de OficiaisArt. 120. Para matrícula no use,
Aviadores e do Quadro Complementar .serão dispensados da exigência da
'99 dêste
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letra c do número 5, do art. 89, os
Ofici::üs-Avi9,dores que, até 31 de dezembro de 1959, já houverem desempeunauo tuncoes de li.;stado-NlalOr,
durante um ano de instrução comple-

to.
Art. 127. Os Cursos da :&:CEIVIAFJ.
em runcíonamento em 19'59, continuarão a ser regulados, até sua cciclusão, pelo que dispõe o Regulamento
aprovado pelo Decreto nl? 35.937, de
2<9 de julho de 1954,
Art. 128. Para matrícula de Oficiais na ECEMAR, no ano letivo de
1960, será obedecido o seguinte procedimento:
1 - terão matrícula assegurada os
Oficiais que, em 1959, na vigência do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n'! 35.937. de 29 de julho de 19-54, tenham adquirido êsse direito;
2 - respeitado o que estabelecem
os arts. 59 e 89• serão considerados
para efeito de seleção para matrícula nos Cursos previstos neste Regulamento, os Oficiais híeràrquícamente mais antigos que, na vigência
do Regulamento referido no item anterior, tenham requerido, até 31' de
agôsto de 1959, inscrição no exame de
admissão ao CEM. ou ao CDS ou matrícula no CSC;
3 - caso necessári-o, o Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica poderá
considerar outros Oficiais, para efeito de seleção, além daqueles a que se
refere o item anterior, a fim de
cumprir o determinado no art. 59
dêste Regulamento;
4 os prazos estabelecidos nos
arts. 4t?, 7~, 99, 1'0, 11, 12 e 14 poderão ser reduzidos pelo Ministro da
Aeronáutica ou pelo Chefe do EstadoMaior da Aeronáutica, conforme o
caso. - Francisco de .ASSis Corrêa de
Mello, Major-Brtgadeíro-do-Ar, Mirustro da Aeronáutica.

DECRlEl'O N9 47.138-A - DE 27
DE OUTUBRO DE 195-9
Autoriza a São Paulo Light S. A.
Serviços de Eletricidade, a
construir uma linha de transmissão no município de São Bernardo do Campo, para servir as
fábricas Mercedes Benz S. A. e
Willys Overland do Brasíl.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere carttgo 87, inciso I, da oonstrtuição, e

lS7

nos têrmos do Decreto-lei n9 2.059,
ae 5 de março de 194{1;
Considerando que pela Resolução
nv 1.659 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. lI? Fica autorizada a São Paulo
Light S. A. - Serviços de Eletr icidade, a construir uma linha de
transmissão trifásica,
em
circuito
duplo, entre um ponto da linha tronco
de 88, kV Piratininga-São Caetano,
até atingir as subestações das fábncas Mercedes Benz do Brasil S,A.
e Wi1lys Overlaild do Brasil S. A.
no munícípio de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, sob
tensão nominal de 88 kV, entre condutores, freqüência de 60 ciclos e extensão total, aproximada, de 2.5 km.
§ 19 A linha de transmíssãc destina-se ao fornecimento de energia
elétrica às fábricas Mercedes Benz
do Brasíl S. A, e Wi1lys Overland
do Brasil S. A. em São Bernardo
do Campo.
§ 29 Mediante portaria do Mini'8tro
da Agricultura, por ocasião da aprovação dos projetos, serão fixadas as
demais características da linha e das
su bestações respectivas.
Art. 29 Caducará a presente autorização, independente de qualquer ato
declaratório. se a concessionária não
cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Pro~
dução Mineral, do Mínístério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
a contar da data da publicação dêsts
decreto, os estudos, projetos e orçamentos das obras.
II - rnícíar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 3Q O presente Decreto. entra
em vigor na data da sua publicação.
Art 49 Fica revogado o Decreto
nQ 46.165, de 5 de junho de 1959
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1958, 1389 da Independência e 7lq
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEk

M ária M eneghetti
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DECRETO Nº

'~7 .1:)9

DE OUTUBRO DE

1959

DE

27

Renova o Decreto n 9 38.049, de 10 de
outubro de 1955.

Ainda não foi publicado no D, O.
por falta de pagamento.

DECRETO

N9 47.140 DE
oUTlJBRO DE 1959

27

DE

A utoriza o cidadão. brasileiro J otunüm.
Gonçalves de Oliveira a pesquisar
quartzo no município de Aialéia,
Estado de Minas Gerais.

dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no Iivro próprio da Divisão de Fomento dn.
Producão Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3º Revogam ~se as dísposíçôes
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NÇl 47.141 OUTUBRO DE

DE

27 DE

1959

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 20.1'tígo 87, nv J., da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n~ 1. 985, de 49
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Autoriza. o cidadão brasileiro Coralio
Soares de Oliveira a pesquisar cassiterita no município de Picui, Estado da Paraíba.

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Joaquim Gonçalves de OU~
veíra a pesquisar quartzo, em terrenos devolutas, situados no lugar denominado Ouro Verde, dístrito e município de Ataléía, Estado de Nünas
Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a tl'~;I,t>n
tos e quarenta e cinco metros (345m)
no rumo magnético de quatro p:ra'lS
sudoeste (49 SW) da confluência dos
córregos Queixada e Vinhático e os
lados, divergentes do vértice considerado, têm: quinhentos metros (500m)
e rumo de vinte e nove graus quarenta e cinco minutos noroeste (299 45'
NW), magnético; mil metros (1.000m)
e rumo de sessenta graus quinze mínutos sudoeste (60 9 15' SW), magnético,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do ~egulamento aprova-o
do pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, corno
associado, de qualquer das substàneías a que se refere o art. 29 do eítado Regulamento ou de outras substâncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I. da Constituiçáo e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Coralío Soares de Oliveíra
a pesquisar cassiterita, em terrenos
de propriedade da Mineração Paraibana S, A., situados nos lugares denominados Corredor, Pedra D' Agua e
Roncadeira no distrito de Pedra Lavrada, município de Pieuí, Estado da
Paraíba, numa área de trinta emto
hectares e noventa ares (38,90 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cento e noventa e quatro metros C194m) no rumo
magnético de cinco graus sudoeste
(59 SW) da confluência dos riachos
Pedras e Roncadeira e os rados, a
partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil cento e setenta metros (1.170mJ,,)
vinte e três graus quinze minutos nordeste (239 15' NE); trezentos metros
<300m) j sessenta e seis graus quarenta e cinco minutos noroeste (660)
45' NVV); mil cento e sessenta metros
(1.160m), vinte e três graus quinze
minutos sudoeste (23<1 15' SW); qutnhentos e sessenta metros (560m)
quarenta e cinco graus quarenta e
cinco minutos sudeste (45 CJ 45' SE);
I
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cem metros (100m) , quarenta e cinco
graus quarenta e cinco minutos nordeste (45 9 45' NE); o sexto (6 9 ) e
último lado é o segmento retilíneo
que une a extremidade do quinto (5°)
lado, descrito, ao vértice de partida,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nÇl 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como aSS0('Íado, de qualquer das substâncias a que
se retere o art. 29 do cítado Regulamento ou de outras substâncias dia
criminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de rrezentos e noventa cruzeíros (Cr$ 390,00')
e será váíído pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrícâo
no livro próprio da Divisão de Fo·.
mento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam··se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
1959; 1389 da Independência e 71o da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DEORETO

N.O 47.142 DE
OU'l'UBRO DE 1959

'2:7

DE

Autoriza a Cerâmica Iruiaiatuoa S. A.
a laorar totneiho argiloso no mumicípio de- Inâauituoa, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,v I, da Constituição. e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1. S85, de 29
de janeiro de 194{) (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fka autorizada a Cerãmí.,
ca Indaiatuba S.A. a lavrar folhelho
argiloso, em terrenos de sua propriedade no distrito e município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, numa
área de trinta e um hectares (31 har ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cento e setenta
e cinco metros (175m) no rumo verdadeíro setenta e dois graus noroeste
(72 NW) na extremidade noroeste
(I\-:YV) da sede da fábrica de ladrilhos
de Cerâmica Indaiatuba S.A. e os
0
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lados, a partir dêsse vértice, os se~
guíntes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos e setenta e oito metros e oitenta centímetros C678,80m).
cinqüenta e um graus quinze minutos
nordeste (510 15' NE); oitenta e seis
metros (B6m) , trinta e cuatro graus
cinco minutos noroeste c34° 05' NW);
cento e vinte metros (120m), quarenta
e um graus quarenta e nove minutos
nordeste (410 49' NE); cento e dois
metros (102-m). sessenta graus nordeste (60" NEl; noventa metros ....
(gOm) , cinqüenta e quatro graus oito
minutos sudeste (54 0 ()8' SE); quinhentos e quarenta metros (540m).
cinqüenta e c uatro graus nordeste
(54 0 NE); cento e noventa metros .,.
090m) , setenta e nove graus sudeste
(79 0 SE); seiscentos e vinte e oito
metros C628m), cinqüenta e um graus
sudoeste (510 SW);
quatrocentos e
cinqüenta metros (450rrn), quarenta e
quatro graus sudoeste (440 SW); quatrocentos e dezesss ís metros (416m),

cínrüenta e sete graus trinta e um

minutos sunceste (570 31' SW); cento
e cinqüenta e cinco metros 055m) ,
setenta e um gnus dez minutos sudoeste (71 0 10' SW); cento e trinta

metros OSOm), dezoito graus quarenta e cinco minutos noroeste (18°
~' NW). Esta autorízacão é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34
e suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.s ::lO. 23'0, de 1 de
dezembro de 19'51, uma vez se veritíque a existência na jazida. como associado. de qualquer da.s substâncias
a que se refere o art. 2.0 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pescuísas.
Art. 2.° O concessionário da autorlzacão fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrtzacões que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na form.a dos arts. 3'7
e 38 do Código de Minas.

Aros
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Art. 4Ç1 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos tavores díscrrminados
no art. 71 do mesmo Oódigo .
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, .que será
transcrito no livro próprio da Divisão
de Fomento da Prc'dução Mineral do
Ministério da Agrkultura, após o pagamento da taxa de seiscentos e vinte
cruzeiros «i-s 62ú,OO).
Art. 7. Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
::'9-59; 138,° da Independência e '71." da
República.
0

JUSCEL:fNO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DEORiEI'O N. o 47. 143 OUTUlJRO DE 1959
Autoriza o
Alves da
e pedras
Ga.iléia,

DE

Z7

D:lI:

cidadão brasileiro Antônio
Rocha a pesquisar mica
coradas no município de
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o. artigo 87, n.s 1. da Oonstítuíção, e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta: .
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antônio Alves da Rocha a
pese uísar mica e pedras coradas. em
terrenos devolutos no lugar denominado Córrego Boa Vista. distrito e
município de Galiléia, Estado de Minas Gerais, numa área de duzentos e
vinte e dois hectares cinco ares e vinte e cinco centiares (222.0525 ha) , delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a duzentos e vinte metros (220m) no rumo 'magnético
de trinta e nove graus sudoes ,e
SW) da confluência do córrego Luiz
Alves com o córrego da Boa Vista e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e trinta metros
(430m). cinqüent-a e dois g-raus quinze
minutos sudoeste (520 15' SW): seiscentos e setenta e oito metros (678m),
dezesseis graus cinqüenta minutos sudoeste (l{)D 50' SW): quatrocentos e

setenta e quatro metros (474m), cinqüenta e quatro graus sudoeste (54 0
SW); quatrocentos e dois metros ...
(402m) , trinta e dois graus sudoeste
(3~v' SW); oitocentos metros \8<J'ÜmJ,
cinqüenta e oíto graus noroeste (581)
NW); oitocentos e cínc üenta metros
(8Wm) , um grau nordeste (lo NE);
mil quinhentos e setenta e cinco metros O, 575m), cinqüenta e dois graus
quinze minutos nordeste {5·2° 15' NE);
novecentos metros {90{}m), trinta e
sete graus quarenta e cinco minutos
suo este (37° 45' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.s ao. 230, de 1 de
dezembro de 19"51, urna vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2:' do citado Regulamento ou de outras 5ubstà~d3S
discrtminadas pelo conselho Nacíonal
de Pesr;uísas,
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil duzentos c trinta cruzeiros ' .....
(Cr$ 2. 230,ü(») e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da' data
da transcrição no livro pr-ótprio da
Dívisão de Fomento da Producão Mlneral do Ministério da Ag1'ic1.l1tura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 27 de outubro de
1959: 138,0 da Independência e 71." da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.\? 47.144 DE OUTUBRO DE 1959

DE

27

Autoriza a cidadã brasileira Violeta
Augusta Gonçalves a pe~quísaT mica
no município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
da a tríbulçâo que lhe confere o artigo 87, n.v l, da Constituição e nos
termos do Decreto-Ie1 n,v 1. 985, de
29 de janeiro de 1940' lCúdigo
de
Minas) decreta:
art. 1!~ Fica autorizada a cidadã
brasileira Violeta Augusta Gonçalves
li pesquisar mica em terrenos devolutos no lugr r denominado Boa Vigia, distrito de Brejaubínha, munícíI

191:,
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pio de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, numa área de
clllqüenta hectares <50 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um
nce na confluência dos córregos
1mbàl'ê e Boa Vista e os lados d1vergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros í500m), oitenta e cinco graus noroeste (859 NW) . mil metros (1.000m), cinco graus nordeste
(5'" NE).

parágrafo único, A execuçào da
presente autorização fica sujeita às
estipulações. do Regulamento aprovapelo Decreto n,v 30.230, de 1.9 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jasída, como associado de qualquer das substâncias
a que se rererr a art. 2.Q do citado
Regulamento ou de outra. substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2\l O titulo da autortzaoao de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de quínhentos cruzeiros (Cr$ 5011.00) e xera
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcríçâo no livro próprio da Divisão de Fomento
da Producâo Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.9 . Revogam-se as disposições

em contrárío.

.'

Rio de JaneIro, 27 de outubro de
1959, 138.Q da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHElt

Mario Meneghetti

DECRETO NQ 47.145 OUTUBRO DE

DE

27

DE

1959

Autoriza
Novas Indústrias
Olind,a
S. A. a pesquisar fosforita no munícípi-o de Paulista, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art.
87, nO I, da Oonstituição e nos termos do Decreto-lei n° 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. lº Fica autorizada Novas Indústrias Olinda S. A. a pesqutsar tosforita em terrenos de propriedade dos
herdeiros de Elpidio Monteíro na
Costa e Silva, no lugar denomínado
Engenho Destêrro, distrito de Abreu
e Lima, municipio de Paulista, Es-

tado de Pernambuco, numa área de:
duzentos e seis hectares e oitenta
ares (208,80 ha) , delimitada por um
polígono Irregular que tem um vertíee a duzentos e sessenta metros
(260 mr, no rumo magnético quatorze graus Quarenta e cínco mínutos sudoeste (l4 Q 45' SW) do marco quilométrico r.0 vinte e três CEem.
23) da rodovia B.R. 11 - RecUe GoHI,n1a e os lados, a partir desse
vértice, os seguintes comprrmentos e
rumos magnéticos: trezentos. e trmta e sete metros (337 m i , onze graus
trinta minutos sudoeste
(119 30'
SW); mil quinhentos e oitenta e d018
metros (1.582 m.i , oitenta e alto
graus sudoeste (389 SW); ~uzentos
metros (2{l() m) , quarenta e alto graus
nordeste (48<> NE); cento e S"::;5">.11.ta. e dois metros (162 m r, trinta e
nove graus quarenta e cinco minutos sudoeste (399 45' SW); duzentos e trinta metros (230 m) , oitenta
e doi graus quarenta minutos sudoeste (82Q 40' SW): quatrocentos e
cinqüenta e cinco metros (455 m i ,
sessenta e cinco graus quinze mínutos sudoeste (65Q 15' SW); seiscentos e dez metros (610 m) , trinta e
três graus quarenta minutos noroeste
(339 4{)' NW): quatrocentos e
cinco metros (405 m) , cinqüenta e
quatr-o graus. quarenta minutos noroeste (5.4<> 40' NW): 'luinhentos e
cinco metros (505 mr, setenta e quatro graus. vinte e cinco minutos sudoeste (74 9 25' SW): quatrocentos e
sessenta metros (460 m) , trinta graus
tri.nta minutos noroeste
(309 30'
NW); quinhentos e trinta e cinco
metros (535 -mj . cinqüenta e sete
graus, quarenta minutos noroeste
(57Q 40' NW); cento e noventa e
cinco metros (195 rm, setenta e seís.
graus nordeste (76 Q NE); três mil
trezentos e quínze metros (3.315 mr ,
setenta
e sete graus, sudeste (77 9
SE); novecentos e sessenta e cinco
metros (965 m) , oitenta e nove graus,
trinta mmutos sudeste (89Q 30' SE) .
Parágrafo único
A execução da
presente autorização fica sujeita às,
estipulações do

Regulamento

apro-

vado pelo decreto nO 30.230, de 1 de
dezembro, de 1951. uma vez se verífique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das sub~tân
eías a que se refere o art. 29 do CItado
Regulamento ou de outras substãn-,
elas díscrímíriaõas pelo Conselho Na~.
cíonal de Pesquisas.
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e setenta e um metros e dez centímetros (171, lO" m) , seis graus
quarenta e quatro minutos sudoeste
(6<:> 44,' SW); e-ento e dois metros e
cinqüenta e cinco centímetros (Hl2i
55 fi), dezesseis minutos sudoeste
(15' SW); duzentos e oitenta metros e noventa e cinco centrmen os
(280, 95 m) , oitenta e nove graus oito minutos sudeste (89 9 08' SE);
quatrocentos e vir:te e seís. metros e
quarenta e três centímetros (426, 43
m) , trinta e um graus - trinta e
cinco minutos nordeste (31? 35' NE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do paraJUSCELINO KUBITSClIEX.
grafo único do art. 28 do Qódigo da
Mário M eneçheiii,
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas. além das seguintes e d~ outras constantes do mesmo Códig{),
DECRETO NQ 47, 146 - DE 27 DE
não expressamente mencionadas nesOUTUBRO DE 1959
te Decreto.
Paragrafo único. A execução da
Autoriza o cidadão brasileiro Arpresente autorização nca sUJeita n,s
mando Ançelini a lavrar âolomita
estípuíaçôes do Regulamento aprono município de Santana de Parvado pelo Decreto nO 30.230, de 1
naíba, Estado de São Paulo.
d.e dezembro de 195i, urna vez se verinque a existência na Jazida, como
O Presidente da República, usando
associado, de qua'quer das substanda atribuição que lhe contere o art.
cías a que se refere o art. 2l! do cí87. n? I, da Constituição e nos têrtado Regulamento ou de outras subsmos do Decreto-lei nO 1.985, de 29 de
tãnoías discriminadas pelo Conselho
janeiro de 19'10 (Código de Minas),
Nacional de P(.~quisas.
decreta:
Art. 2<> O concessionário da autoArt. 1°. Fica autorizado o cidadão
rízação fica obrigado a recolher aos
brasileiro Armando Angelíni a lavrar
cofres públicos, na forma da lei, os
dolomita, em terrenos de sua protributos que forem devidos à União,
priedade no imóvel Sítio Itaqueri ou
ao Estado e ao Município, em eumVoturuna, distrito Pírapora do Bom
prlme:r.to do disposto no art. 68 do
Jesus, município de Santana de ParCódigo de Minas.
naíba, Estado de São Paulo, numa
Art. 30. Se o concessionário da
área de treze hectares e cinqüenta
autorização não cumprir qualquer das
e cinco ares (13, 55 ha) , delímítada
obrtgações que lhe tncumbe, a autoripor um polígono irregular que tem
zação d" lavre. será declarada caduum vértice a mil setecentos e cíncs cu nula, na forma dos artigos 37
qüenta e um metros e cmqüenta e
e 38 do Código de Minas.
quatro centímetros 0.751, 54 fi) no
Art. 49 As propriedades vizinhas
rumo verdadeiro, quarenta e cinco
estão sujeitas às servidões de solo e
graus - quarenta minutos sUdoeste (459 40' SW) do centro da ponte
subsolo para fins de lavra, na forma
da estrada de rodagem São Paulodos artigos 39 e 40 do Oódigo de Ml~
Barueri-Pírapora do Bom Jesus e 08
nas.
lados, a partir dêsse Vértice, os seArt. 5°, O concesstonãrío da autoguíntes comprimentos e rumos verrizaçâo será fiscalizado pelo Departadadeíros: quatrocentos e trinta e 01mente Nacional da Produção Ml11eto metros e quarenta e cinco centiral e gozará dos favores discrimina'metros (438, 45 m) , oitenta e nova
dos pelo art. 71 do mesmo Código.
graus - vinte e nove mmutos suArt. 6°. A autorização de lavra tedoeste (89Q 29' SW); noventa e quará por título êste Decreto, que será
tro metros e dez centímetros (94, 10
transcrito no livro próprio da. Dívím) , vinte e oito graus - trinta nusâo .de Fomento da Produção Mine!lU tos sudoeste (28<:> 30'.----"SW=--'
~)-L;_--=c=en=t.:=-::o=------=rc=a=-l---=d:::~o=____=_M__=l=·n=is=__t~ér.1o da Agricultura, após

Art. 2°. O título da autoríaaçâo
de pesquisas, que será uma via auter:tica dêsta Decreto,pagará a taxo.
de dois míl e setenta cruzeiros (Cr$
2.070,00) e será. válido por dois anos
a contar da data de transcrição no
livro próprio da Divisão de Fomento da produção .Lv.rineral, do Mínístérto da Agricultura.
Art. 3°. Revogam-se as disposições
em contrário.
RlO de Janeiro, 27 de outubro de
1959 - 1380 da Independência e 710
da República.

1~

ATOS DO PODER EXECUTIVO

o pagamento de. taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600,00) .
Art. 7°, Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de
11359, 138 9 da Independência e 719 da
R,,'pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Má,'io Meneahetti,

DECRETO Nº 47.147 - DE 2:l DE
OUTUBRO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Ambrosino de Paula Rezende a pesquisar
cassiterita no município de Rezen~
de Costa, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da ,RepÚblica usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nt? I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-le-i n 9 1.9-85, de
2,9 de j aneíro de l~HO (Código de Minas), Decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ambrosino de Paula Rezende a pesquisar
cassiterita, em
terrenos de sua propriedade situados no lugar denominado Tanque no
imóvel Fazenda da Serra, distrito
e município de Rezende Costa Estado de Mínas Gerais. numa área de
onz-e hectares e
trinta ares (11,30
ha) , delimitada por um
polígno
mistilíneo que tem um vértice na
margem esquerda do córrego do Gentio, a trinta metros (30m) no rumo
magnético de oitenta e dois graus
noroeste (82~ NW) da barra de córrego do Tanque ,e os lados, a partir
do vértice considerado, são assim definidos: o primeiro (19) lado, é um
segmento retilíneo, com quinhentos
e quarenta e cinco metros (55m) ,
que parte do vértice descrito com
rumc magnético de cinco graus noroeste (59 NW); o 'segundo (29 ) lado é um segmento retilíneo com cento e setenta metros (17(}mJ que partê dl;, extremidade do primeiro (19)
lado com rumo magnético de setentu. graus nordeste <70 NE); o tercerro (39) lado é um segmento retilil\eC que partindo da exn entidade
co segundo (29 ) lado, co-n rumo
magnético de treze graus sudeste
(l3 Q S,E) alcança a margem esquerd51. do cõrrego de Gentiü.: o quarto
(40 ) e último lado, é a margem es~
,querda do córrego do Gentio, no treI

cho compreendido entre ~ extremtdade ':'Iv terceiro (39) lado e o vértice rf' carttda.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulação do RBgulamento aprovado pelo Decreto n 9 30 23l ) , de 1 de
dez- rP brc de .195'1, uma vez $f' verífiqlh:l a existência na [azida como
associado, de qualquer das substãndas ó, que se refere o art. 2~ do c~
tado Regul~mento ou de outras substâncías discriminadas pelo Conselho
Xal.it.na l de Pesquisaos
A ,t;. 2~ O título da a,~toriz~ção de
pesq nísas, que será uma via autênuc.a oeste Decreto oazará a taxa
de u szentos cruzen'os 'Cr$ 3ú'Ú,{)O) e
sera válido pelo prazo de dois (2)
anos ::: partir da data àa transcrícão no livro próprio da Divisão de
Fomente. da Produção Mmeral do
Minis'(Pl'io da Agl'icult'l.:.'a.
<

A~·t,

3.; Revogam-se

fI.<;:.

:'1Lposiçóes

em C0rtrário.
RolO de. Janeiro, 2'7 de or tubro d-e
i959. 1389 da Jndepea lAnr;'lt e 719
da He:pública.
JrrSCELINo KUBITSCHEK.
}lI ári o

M'eneahetts .

N~ 47.148 DE
OUTUBRO DE 1959

DECRETO

29

DE

Altera a redação do inciso V do art. g9
e do art. 22, do Decreto n Q 45.942,
de 29 de abril de 1959, que "dispõe
sôbre a organização do Departamento de Seguros Privados e Capitalização do IPASE",

O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1l,> O inciso V. do art. 9º e o
art. 22, do Decreto n 9 45.942, de 29

de abril de. 1959, passam a vigorar
com a seguinte redação:
« Art
99 •.•.......•
<

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

< ••••••• , •••

~

f

..

V indicar funcionários do
D. S. para viagens de estudo,
participação em congressos, ou
estágios técnicos em companhias
de seguros, fora do território nacional, e propor a homologação
dos convites porventura transmitidos aos mesmos".
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"Art. 22. A Tesouraria; cabe a
execução de trabalhos atinentes à.
arrecadação, pagamentos, depósitos, cauções e o exercício das demais atividades peculiares aos
órgãos desse gênero, devendo observar, no desempennho de seus
encargos, as normas estabelecidas
em instruções do IPASE e legislação a êle pertinente".
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, em 29 de outubro
de 1959, 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUEI'ISCJ;IEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N9 47.149 - DE 29
OUTUBRO DE 1959

DE

Aprova a tabela dos índices de reajustamento das aposentadorias e
pensões e benefícios de manutenção
de salário em vigor nos Institutos
e Caixa de Aposentadoria e Pensões,
a que se refere o art. 19 e seus
parágrafos da Lei n 9 3.593, de 27
de julho de 1959, e dá outras providências.

o Presidente da República, tendo
em vista o disposto no art. 79 da
Lei nv 3.593, de 27 de julho de 1959,
e usando da atribuição que lhe confere o art. 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Os v9JOl'eS das aposentadorias e pensões nos Institutos e Caixa
d~
Aposentadoria e Pensões, bem
como os dos benefícios de manutencão
de salários do Instituto de APosentadoria e Pensões dos Marítimos e do
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em Transportes e
Cargas, serão reajustados, a partir da
data da Lei n Q 3. 385-A, de 13 de maio
de 1958. sempre que se verificar, na
forma do art. 29 deste decreto, que o
índice dos salários d~ contribuição dos
segurados ativos ultrapasse em mais
de 15% (quinze por cento) o do ano.
em que tenha sido realizado o último
reajustamento dêsses benefícios.
Art. 29 Em junho de 1960 e bienalmente. a partir dêsse mês, o Serviço

Atuarial do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio fará o cálculo
do índíce de majoração dos salários
de contribuição a que se refere o
art. 1Çl dêste decreto.
Parágrafo único. Se a ,-majoração
calculada fi.}! superior a 15%, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio promoverá a decretação do
reajustamento cabível, de conformidade com a Lei.
Art. 39 O reajustamento consistirá
em acréscimo determinado de conformidade com o índice calculado, levando-se em conta o tempo de duração
do benerícío, contado a partir do ano
do último reajustam ento decorrente
dêste decreto ou co de início, do benefício,' quando posterior.
Art. 4<:1 Para o fim do reajustamente, as aposentadorias e pensões
serão consideradas sem as majorações
dscorrentes de lei especial ou de elevacão dos níveis de salário-mínimo,
prevalecendo, porém, os valores desses
benefícios assim majorados sempre
que sejam mais elevados que os resultantes do r sajustamento efetuado de
acôrdo com êste decreto.
§ 19 Nenhum benefício reajustado
poderá, em seu valor mensal, resultar
maior do que duas (2) vêzes, nos
Institutos, e sete (7) vêzes, na Caixa
de Aposentadoria e Pensões, o maior
salário-mínimo mensal de adulto vigente no país, na data do reajustamento.
§ 29 As maj orações constantes do
presente decreto têm ainda aplicação
aos acréscimos de aposentadoria e
pensões a que se refere o Decreto-lei
nv 7 ,\G36, d~ 10 de novembro de 1944,
com as modificações mtrodueídas pela
Lei n 9 3.245, de 19 de agõsto de 1S57.
§ 39 A majoração a que se refere o
§ 2? é concedida independentemente
da limitação do § li? dêste artigo.
§ 49 Em S3 tratando de beneficio
de manutencão de salário resultante
de falecimento de acidentado co trabalho, ou de pensão, serão deduzidas
as quotas canceladas dos benzücíáríos
cujo direito se tenha extinguido.
Art. 5 Para o cálculo do primeiro
reajustamento das aposentadorias e
pensões concedidas pelos Institutos e
Caixas de Aposentadoria e Pensões
bem como dos benztícíos de manuten-
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ção de salário outorgados pelos Institutos de APosentadoria dos Marítimos
e dos Empregados em Transportes e
Cargas, fica aprovada a seguinte tabela:
-------------"---~------

I
I

Ano a partir do I
qual se tornou
I
uevzuo o
J
benefício
I

Fator de
incremento
da pH:::I::i~(;l,'i<10
do benefício

I
I

-_·,-------·-1- . - - - - - - 1923
1924

i

í
j

1925
1926
1927
1928
1929
1930

I

1931

I

1932
1933
1934
1935
1936

1.937
1938
1939

19'10
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

1949
1950
1951

1952
1953
1954

1955
1956
1957

I
I
I

I
I
I
I

I

1

I
I

!
I
I
J

I
I
I
I

,
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

,14,23

13,88
13,53

13,19
12,49
11,80

9,7.2
9,72
9,72
9,72
9,72
9,72
9,72
9.72
9,72
9,72
9,37
9,02
8,68
8.33
7,98
7,68
6,94
6,41
5,84

5,25
4,65
4,05
3,49
2,96

2,48

2,0.6
1,69
1,38
1,11

I
I

Parágrafo único. Para: obtenção do
valor atualizado da prestação do benefício proceder-se-á à muttípücação
do correspondente índice da presénte
tabela pelo valor da primeira prestaç-2.0 mensal.
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Art. 69 O primeiro reajustamento
será aplicado a tôdas as aposentado<rias, pensões globais e benefícios de
manutenção de salários iniciados até
31 de dezembro de 1957, não podendo,
entretanto, ser inferior, para as aposentadorías e as pensões globais. respsctrvamente, a 25% (vinte e cinco
por cento) e 12,5% (doze e meio por
cento) do salário mínimo mensal regional de adulto, estabelecido pelo
Decreto nv 39.6.J4-A, de 14 de julho de
1956, para o Distrito Fed ~!'al, para. a
Capital do Estado ou Território em
que vinha sendo pago o beneficio naquela data, respeitados os Iímites a
que se refere o § 19 do art. 4 Q •
Parágrafo único. Os benefícios ínícíados a partir de 1 ds janeiro de 1958
serão revistos, se rôr o caso, no próximo reajustamento a que alude o
art. 29 dêste decreto.
Art. 7() As despesas decorrentes da
execução dêste d ~creto, no período de
13 de maio de 1958 até 31 de dezembro de 1959, nos Institutos de Aposentadoria e Pensões, correrão à conta do
saldo da Conta Especial no Banco do
Brasil; de que ta-ata o Decr=to número
44.172, ele 26 de julho de 1958, constituída do aumento de contribuições determinado para atender aos encargos
da Lei n Q 3. 385-A, de 13 de maio de
1958.
§ 1l> Na Caixa de Aposentadoria e
Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos, as despesas
decorrentes dêste decreto, inclusive as
relativas ao período m-ncíonado neste
artigo, correrão à conta elo Tesouro
Nacional, nas têrrnos do art. 39 da
Leí n9 3.593, de 27 de julho de 1959.
devendo a caixa providencial' os necessários oedídos de abertura de Crédito,
I

§ 29 Das despesas efetuadas em decorrência da autorização contida neste
artigo, deverão as instituições interessadas prestar contas ao Conselho Técnico do Departamento Nacional da
Previdência Social.
Art. 89 Para os reajustamentos ruturos, a aplicação dos novos índices
de majoração incidirá sôbre o valor
do b-nerícío calculado na forma da
legislação específica de cada instituição.
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Art. 99 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de outubro de
1959. 1389 da Independência e 7ll?' da
República.
JUSCELINÜ KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega.
S. Paes de Almeida

DECRETO N.9 47.150 DE OUTUBRO

DE

DE·29

1959

Autoriza .o cidadão brasileiro Afonso
CaZicchio a lavrar jilito argiloso no
município de Itapeva, Estado de
São eauio.

o Pl'esiê:nte da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de [aneíro de 194<l (Código de
Minas). decreta:
Art. 1.<'> Fica autorizado o cidadão
brasileiro Afonso calicchio a lavrar
filito argiloso, em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Taquari-Mirim, distrito e município
de Itapeva, Estado de São Paulo,
numa área de dois hectares e trinta
ares (2.30 ha) delimitada por um
polígono místílíneo que tem um vértice a quarenta e oito metros (48m) ,
no rumo /erdadeíro sessenta e nove
graus treze minutos noroeste (S9l! 13'
NW) do marco cuilométrico número
seis (Km 6) da estrada de rodagem
Maringá, no trecho compreendido
entre a Fábrica de iímento Portland
MarÍngã e as suas jazidas de calcário e os lados, a partir dêsse vértíce,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cinqüenta e seis metros
(56m) , três graus trez; minutos sudeste (39 13' SE); setenta e oito metros '78m), setenta e um graus e
trinta e dois minutos sudoeste (719
32' SW) ; noventa e três metros
(93m), oitenta e um graus quarenta
e três minutos noroeste (819 43' ~) .
cinqüenta e seis metros (5Gm) dez
graus treze minutos noroeste (109 13'
NW) O lado místilíneo da poligonal é o alinhamento direito da estrada de rodagem Maringá e no trecho .compreendido entre a extremidade do último lado retilíneo acíma

descrito e o vértice de partida. Esta
autorízação é outorgada mediante as
condições
constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33. 34 e suas a11neas, além das seguintes e de outras constantes do
mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.9 30.230, de 1;9 de
dezembro de 195-1, uma vez se verifique a existência na jazIda. como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 25) do cítado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
-N~"cional de Pesquisas.
Art. 2.'? O concessionário da autorização ríca obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município em cumprimento do disposto no
68 do
Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da autorízação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorísação de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do. ,Código de Minas.
Art. 4.'? As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões
solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura e
gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo C6dígo.
Art. 6.Q A autorização de lavra terá por título êste Decreto. que será
transcrito no livro próprio da Divisao de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricul tura,
após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros (01'$ 6(}Q,.oO).
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.

axt.

de

Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1959, 1385) da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ario M eneghetti
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DECRETO N,9 47. 151 - DE 29
DE OUTUBRO DE 1959
Concede à Má?'mores e Pedras do
Brasil S. A. autorização para continuar a juncionar como emprêsa

de mineração.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n,9 1.985, de
29 de janeiro de
1940 (Código de
Minas), decreta:
Artigo único, .c:;' concedida à MárPedras do BTasil S. A. soCIBQaCLe ~m que se transformou por
assembléia geral de 17 de setembro
n:-Ol~es~, e

de 1959 a Mármores e Pedras do
Brasil Ltd:J.. , autorizada, a funcionar
como ernprêsa de mineração pelo Decreto número dez mil quatrocentos e
cíncüenta e cinco 00.435). de 16 de
setembro de 1942, com sede nesta
Capital.. autorização para continuar
a runeíonar como empresa de míneração, ficando obngada a cumorir
integralments as léís e regulamentos
e~ vigor ~u que venham a vigorar
some o objeto desta autorização.
Rio de .raneíro, 29 de outubro de
1959, 1335' da Independência e 71.Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneçhetti.

DECRETO N ,9 47.152 - ' DE 29
DE OUTUBRO

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Jayme
Duarte Guimarães a lavrar areia
quartzosa no município de Tremembé, Estado de São Paulo.

o presidente da República, usando
da atribuíção que lhe confere o artigo 87, n. 9 I, da Oonstituiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n. 9 1.985, de
29 de [aneíro de 1940 (Oódígo de
Minas), decreta:
Art. V? };,'lca autorízado. o cidadão
brasileiro J2.yme Duarte Guimal'ães
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a lavrar areia quartzosa, em terrenos de propriedade de Wíl1ys-OverIando do Brasil S. A. Indústria e
Comércio, no lugar denominado BaiTO da Agua Quente, dístríto e município de Tremembé. Estado de São
Paulo, numa área de vinte e nove
hectares (29ha.) delimitada por um
polígono místilíneo que tem um vértice a cento e noventa e nove metros
e noventa centímetros (199,90m) no
rumo
verdadeiro
setenta e cinco
grD..US vinte e nove minutos sudoeste
C[59 29' SW) do marco quilométrico
número cento e sessenta, e quatro
(K.lYl 164) da estrada de rodagem
Rio-São paulo, no trecho Pindamonhangaba-Taubaté e os lados, a partir dêsse vértice, os. seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos e vinte e cito metros setenta
e

oito

centímetros

(628,73m), qua-

renta e nove graus quarenta e nove
minutos noroeste (49~ 49' J:.,T\;V); seiscentos e sete metros e quarenta centímetros (6C7,1.Gm) cinqüenta e três
graus quarenta e oito minutos nordeste (530 48' NE); noventa metros oitenta e nove centímetros (90,89m),
sessenta e sete graus quarenta e dois
minutos sudeste (67<;1 42' SE): trezentos e oitenta e cinco metros oítenta e dois centímetros (385,82m),
dezoito graus três minutos sudeste
(18.9 03' SE): cento e nove metros
e sessenta centímetros
(lG9,60m).
trinta graus trinta e cinco minutos
sudoeste (3{)9 35-' 8W); noventa e
cinco metros sessenta e três centímetros (95,G3m), oito graus e onze
minutos sudeste (89 11' SE); cento
e oito metros sessenta e três centímetros nOS,63m), três graus quarsnta e quatro minutos sudoeste (3.9
44:' SW); o Iado :místüíneo da poligonal é a margem direita da estrada
Rio-São' Paulo, no trecho compreendido entre 8, extremidade do último
lado retilíneo acima descríto e o vértice de partida. Esta autortzacâo é
outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de :M:lnus e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
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Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipula~óes do Regulamento aprovado pelo Decreto n.\> 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.° do CItado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de pesquisas.
Art. 2.'? O Co,ncessionário da autorlzacão fica obrigado a recolher, aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrlga ções que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca, ou nula, na form!:.. dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de iavra, na forma dos arts. 39 e 4ü do Código de
Minas.
Art. 5.!? O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores díscrimínados no art. 71 do mesmo Ojdigo.
~ Art. 6.9 A autorizaçâo de lavra terá por titulo êste Decreto, que seTi transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
após o pagamento da taxa de seiscent-os cruzeiros «irs SÜ'O,{}O).

Art. 7.9 Revogam-se as dísposíçôes
em conta-àrío.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de
1959, 138.9 da Independência e 71,!?
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti.

DEORETO N.o 4'7,153 -

DE

29

DE

OUTUBRO DE 1959

Autoriza a Companhia Brasi'eira de
Ligantes Hidráulicos a lavrar argila
no Município de Macaé, Estado do
Rio de J aneiro .

o Presidente da República usan-do
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.> I, da Constituição -:: nos térmos do Decreto-lei n.s 1.9;85, de '1.9
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.<> Fica autorízada a Companhia Brasileira de Ligantes Hidráulicos a la vrar argila, em serr ~ nas de
sua propriedade no lugar denominado
Bairro do Cajueiro, distrito ": município de Macaé. Estado dO Rio de .raneiro, numa área de vinte e tres hectares e vinte ares (23,2{) na). aehun-

tada por um poiígono rmstüíneo .1I1e

tem um vértice a cento e dez metrns
(llOm) no rumo verdadeiro vinte
graus sudeste (200 SE) do marco QUllométrico número duzentos ~ vínre e
um mais quinhentos e quarenta metros e trinta centímetros (Kl11 221 +
540,30n1) da ferrovia Macaé-Nlteróí,
do entroncamento da linha do ramal
Macaá-Irnbitíba. Dêsse ponto, segue
pela divisa da línha da estrada de
ferro Macaé-Niterói, por uma extensão de setecentos e vinte metros .....
(120m); dêsse ponto. cem trezentos e
setenta e cinco metros <375m) ds
comprimneto e rumo verdadeíro norte-sul (N-8 . até a divisa da rodovia
Amaral Peixoto (Macaé-Níterói lêsse ponto, seguindo pela mesma divisa
e a uma distância de quatrocentos e
trinta metros <430m) até o trilho da
estrada de ferro Macaé-Imbitíba no
viaduto Imbitiba; dêsse ponto, cem
mil e setenta e cinco metros (1. Ü'75m •
ao longo da divisa da linha férrea do
ramal Macaé-Irnmttba. fite o pomo
de partida. Esta autorização é autorizada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Código de Minas e dos artigos 32,
33, 34 0 s:.ras alíneas, além das seguintes e outras constantes do
mesmo
Código, n20 expressamente znencíoí1~das neste decreto.
Paráeraro único. A execucão da
presenfe autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento a,rovado pelo Decreto n.« 3{).23'l>, de
<.i e
d(~zembro de 1951. uma vez se ver.fique a existência na jazida, como assoeiaco. de qualquer das substànr-t.is
'a que se refere o art. 2.0 do citado
í

:

ATOS DO

Reltuiamento

PODER

de outras substê ncias
pelo Conselho Nacional

OU

d;~cr~mina.das

de Pesrjuisas .
A; t. 2.0 O concessionário da autorízação fica obrigado a recolher l:/.US

cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em curnorímente do dísposto no art. 68 do Oódigo ae Minas.
Art , 3.° Se o concessionário da auto ..1Z8(,'ão não cumprir qur
das
O~I'lc!~çóes cue lhe incumbem. a autodi'.arãc de lavra será declarada cD,. tu-

ca 0:1 nula na forma dos artigos 37
~

3·Q do C'ódíao de 1.\,) .nas ,
ill't
4 o Às proprieda-des víz.nhas

estão sujeitas as servldôes de .'50J. e
subsolo p:3,1'3 fins de lavra, na forma
dos artlgos 39 e 40 do Código de Ml-

nas.

Art. 5 o O concessíonárío da autoríserá fisealízado pelo Denartamenta Na cí on a.] da Produção Mll'\E'l al
e 'i:ü73rá dós favores (llg('fjnüna-dos no
art. 71 do mesmo Códig;o
Art . 6.° A autorização 'te lavre. terá
~~acãú

't)OT Uhl 10

p>;te

cus

dp.(·:-~to.

Sfll'f.\.

r-ane,

c,·jto no livro or(..nj·ln rt2 D;çls2.0 :1e
Peri\emo da Producão Mineral de Miní<:t.p~i o

cJ a .49Tkllltllra

3/í"lÓ.:;

o l)aga·,

mento da taxa de seíscentos cruzeíros (CI'$ 600.(1.0).
Art. 7 o Revogam-se as dísposícões
em contrário.
Rio de Janeiro. 29 de autu})!'o de
HHi9: '.~~ o da Independêncla e 71.° ~a
República.
JU:SCELINo KUBITSCHEK.

l.fário Meneghetti.

DEClREI10 N.o 47.154 -

,ro: 29

DE:

OUTUBEO DE 1959

A utoriza
Dlf.'.Ç

o cidadão

brasiletro

a peseluifwr qWlrb!o no
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tares setenta e

oito ares e

um quadrilátero. que tem um vértice
a cinqüenta e oito metros e setenta
centímetros (58.70m). no rumo magnética de oitenta e seis graus noroeste (86 9 NW) da Pedra do Munhoz
e os Iados a parti! dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rum 11 S
magnéticos: sessenta e dois metros
(62 mj , vinte e seis graus sudeste
(269 SE): cento sessenta e sers metros (l66m). sessenta e oito graus
vinte e cinco minutos nordeste
(S8 Q 25' NE); sessenta e cinco metros
(65m) , quatorze graus noroeste ..
,04Q . NW); cento e oitenta metros
(180ro). cinqüenta e sete graus cinqüenta e oínen minutos nordeste ....
(579 55' NE) ,

Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento <!pl'ova~
da pelo Decreto UI! 30 230, de 1 de
df>?embl'O rlP 1951. uma vez se verífíque a existência) na jazida, como associado de Qualquer das subsránci-s
a que se retere o art . 29 do citado
Regulam.ento ou de outras substãncías discl'imlnad~s pelo' Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2V O título da autotizaçâo de,
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. p9.gf3,rá a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3N),Co(}) e será
válido pelo prazo de' dois (2) anos a
partrr da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Producâo Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3(1 Revogam-se as disposições

em contráno.
Rio de Janeiro. 29 de outubro de
1959: ] 339 da Indenendência e 7V~ da
~

República.

David
li!!"!

oitenta

centiares (10,7880 ha) , delimitada por

JUSCELINO

11,;.-

KUBITSCHEK

Mârio Meneghetti

cípio de Munhoz, Estado de Minas

Gerais.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
37, O" I. da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1.985, de 2q de
j8.neiro de 1940 (Código de Minas).
dtcreta:
Art. 1(,1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro David Dias a pesquízar
quartzo em terrenos de sua propnedade no imóvel denominado Sitio de
Nossa Senhora da Aparecida, distrito
e município de. Munhoz, Estado de
Minas Gerais, numa área de dez hec-

DEl0R:ETO N.o 47.155 OUTIJBRO

Dl!:

29

DE

DE 1959

A uioriza o cidadão
brasileiro
João Alberto de Ceizi a peequisar pedras coradas, no município
Teófilo otoni, Estado de Minas

Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n 9 I) da Ccnstituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29

A'IOS DO PODER

de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 - Fica autorizado o cídadão brasileiro Joáo Alberto de Celzi
a pesquisar pedras coradas em terre-

nos devolutos no lugar denominado
Córrego Séco, distrito de Pavão, município de Teófilo otoní, Estado de
Minas Gerais, numa área de vinte e
~uatro
hectares e
quinze
ares
(24,15ha) delimi tada por um poli gano irregular, que tem um vértice
a duzentos e quarenta e cinco metros (245 m) , no rumo magnético
de sessenta graus trinta minutos sudoeste (60'30'S\.V), da
confluência
dos córregos Andorinha e Sêco e os
lados -(l, partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magéticos: seiscentos e oitenta e um metros (681 m) , sessenta e um graus
nordeste (619 NED; setenta e sete metros e cinqüenta centímetros (77,50
rrn , oitenta e um graus sudeste (819
SED; cento e oitenta e oito metros
nas 111), sessenta e quatro graus
trinta minutos sudeste
(64l?30'SE) ;
cento e oito metros (108 rn) , vinte
e um graus trinta minutos noroeste (219 30' NW); cento e setenta metros (l70m) , sessenta e oito
graus
noroeste (ôS Q NW); duzentos e trínta e dois metros (232 m) , setenta e
sete graus trinta minutos sudoeste
(7'19 30' SW);
trezentos
metros
t300 m) , oitenta e oito graus sudoeste (S8C:> SW); duzentos e quarenta
metros (24.0 m) , trínta e quatro graus
sudoeste (349 SW) trezentos metros
(300 m) dois graus trinta minutos
sudeste (2 Q 30' SE) ,
Parágrafo único .- A execucão da
presente autorização fica sujeíta às
estipulações do Rtegulamento
aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se ve:i.'ifique a exístêncía na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado ReguLamento ou de outras substâncias díscrímínadas
pelo Conselho Naciona.l de Pesquisas,
Art. 29 O título da
autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Prcducâo Mineral do Ministério da

Agl'icu1tura.

EXECUTIVO

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
lS69, 1389 da Independência e 7Fl da
República,
JUSCELlNO KUBITSCHEk

Mario !'rIeneçhetti .

DECRETO N.o 47.156 OUTUBRO DE 1959

DE

29

DE

Autoriza a Companhia Industrial e
Comercial de Minérios - Cíc01nine
a laurar calcário e tiolomita, no município de Ouro Prêto, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que confere o art. 87,
n,o I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto n.? 1. 985, de 29 de janeiro de
194.(} (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a oompanhía Industrial e Comercial de ML.'1érios - oícomtne - a lavrar ealcárto
e coiomtta em terrenos de sua oropríedade, nos lugares denommados
Macacos e Mata Mata, distrito de Antonio Pereira, município de ouro Prêto, Estado de Minas Gerais, numa
área de vinte e três hectares e nove
ares (23,09 ha) , delimitada por um
quadrilátero que tem um vértice 8. 01tenta e cinco metros (85 m) , no rumo
verdadeiro dê sessenta e seis graus
sete minutos sudoeste (66° 07' SW)
da confluência do córrego Mar.cel Te1xerra no ríbeirào Antonio Pereira e ·05
lados, a partir dêsse vérti-ce, os segutntes eomnnmentos e rumos verdadeiros: novecentos e quarenta e cinco
metros (945 m) , quinze graus trmta
e três minutos noroeste (15° 33' N'l,-",J> ;
cento e setenta metros (170 rrn , setenta e quatro graus vinte e sete nllnutcs nordeste (740 27' NE); novecentos e noventa metros (980 m) ;, vinte e
três graus trinta e três minutos suí-ste
(-23 0 33' SE); trezentos e quinze metros (315 m) , oitenta e um graus que,r snta e três minutos sudoeste (81 0 43'
SVI); esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes ao
parágrafo único do art. 28 do Oódígo
de II/Linas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além dss seguintes e de outras constantes do mesmo Código, nao
expressamente mencionadas. neste de-

ATOS DO

paJ'ágJ:afo único.

A

execução

da.

presente autorízaçãc fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30. 2~{), de 1 de
deze;nbro de 1951, uma vez se verifique 6. existência na jazida, como ~..s~
socíado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de outras substáncías
díscrímmadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.° Oconcessionario da autorização fica obrigado a. recolher MS

corres públicos, na forma da lei

os

tributos que forem devidos à U~1âo.
ao Estado e ao Município, em cumpriment-o do disposto no art. 68 do 06-

Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autcrízaçâo não cumprir qualquer da."
obrtgações que lhe incumbem a sutodi.g;o de

rtzacão de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37 e
38 do Código de MInas.
Art. 4,° As propriedades vízmhas e.s-

Decreto-Ieí n.s l.S85, de 29 de janerro de 1940 (Código de Minas) I .1e·

ereta:

Artigo único - li:: concedida à Geohydro - Engenharia e Comércio Sociedade Anônírna, sociedade em que se
transformou a Geohydr() Ltda. Dor
assembléia extraordinária, de 27 de
vembro de 1952, arquivada sob número 25.688, no DNIC, alterada pelas assernbléias extra-ordinárias, de 26 de
outubro de 1956. arqutvada sob número 47.461 e de 20 de junho de 1959._
com sede nesta Capital, autorização
para continuar a funci-onar como emprêsa dê mineração, ficando cbrigada
a cumprir integralmente as .Ieis e regulamentos em vig-or ou que venham
a vigorar sôbre o objeto destoa autorízação.
R10 de Janeiro, 29 de outubro de

no-

1959: 133.0 da

Repúblíce..

tão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fin.s de lavrá, na forma dos
arts. 39 e 40 do Oódigo de Minas.
Art. 5,° O concessíonàrío da auto-

rização será fisca.lizado pelo Dspartamente Nacional da Produçâo Mineral
e gozará dos fav-ores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6,° A autorização de lavra terá

por título êste decreto, que será transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producão IVHneral do 1'.11nístérto da Agricultura. após o paga-

mento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ GOO,{)O).
.
Art. 7Y Revogam-se as díspcsíções

en1 contrário.

.

Rb de Janeiro. 29 de outubro de
1959; 138.° da Independ.ência e 71.° da
RepúbUca.
JuscriLiNO - KUEJ.'1'8C!i:EK

IVIário Meneghetti

DECRETO N.o 47.157
OUTUBRO DE 1959

DE

29

201

PoDER EXECUTIVO

DE

Concede à Geohydro - Engenharia e
Com~rcio S. A.
auiorizaçã» para
contituuir a iuncionar como empr~
sti de mineração.

o Presidente da República usando
da atríbuíeão que l.he conrera 'o art. 87,
n.s I, da Oonstltutção e nos têrmos do

Indepe~dência

e 71.0 da

NI á1'io !vI eneç hetti

D}feRETO N.o 4'1.158
OUTUBRO DE 1951>

DE

29

DE

Trutistere, sem. amnento de âesnesa
função de Tabela uumérica Especiaí
de Extranumerário-Mensalista, de
repa7tiçãG âo Ministério da Aaricuitura, na forma que menciona.

O Presidente do., República, usando
atríbuíçâo que lhe confere o art. 37,
Item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica transterída com o respectivo ocupante, José Nícodemcs Telxeíra, uma função de .Mecânico, referência 21, da Tabela Numérica Especíal de Extl'anmnerãl'io-Mensalista, .1fl,
Superintendência de Edifícios e Pê:VCques, do Centro Nacional de Ensino e
Pesquisas Agronômicas, para idêntica
tabela da Divisão de Obras, do Departamento de Administração, do i\1inistérto da Agricultura.
Al't" 2,° 1l!s'tje decreto er.,trará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-s2 as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 29 de outubro
de 1959; 133.° da Independência e 71.°
da República.
~a

JDSC;ZLI~O KUBITSCHEK

AIária M eneçhetii

DECRElX)

N9 47.159
OUTUBRO DE

D,B 29 Dlil
1959

Classifica localituuie do Território Nacional na Cateçoria "A" prevista no
Art. 122 da Lei n 9 1.316. de 20 ãe
janeiro de 1951-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O art. 87,
inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Em complemento ao Decreto
n Q 35.509, de 17 de maio de 19M, é
classificada na Categoria ,.A'i a localidade de Amambaí, Estado de Mato
Grosso.
Art. 29 :6:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíções em contrário.
Rio de J'aneiro, 2'9 de outubro de
1959: 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSÇE1!No KTIBrrSCID':~.

Henrique LoU.

N9 47.1'6i}
Du
OUTUBRO DE 1959

DEORETO

~

DJI

Considera loctüiâtuie do Território
Nacional
primeim Categoria prevista no art. 40 do Decreto-lei número 7.039, de 10 de novembro de

87, íncíso !, da oonstituícão, e tendo
em vista o disposto no art. 1Q do
Dêc.reto-lei n Q 938, de 8 de dezembro
Q2 1938, e o que requ-ereu a Hldrelétríca Paraná S. A., decreta:
Art. P E' concedida. à Hidrelétrtca
Paraná S.A. com sed-e em Ouritíba,
município de Curitiba, Estado do
Paraná, autorização para funcionar
corno emprêsa de energia elétrica, de
acôrdo 'com o Decreto-Iei nl' 933, doe
8 de dez-embro de 1938, combinado
com 9 Dect.eto-lei nl' 2.627, de 26 de

setembro de 1940, ficando e. mesma

obrigada pare 06 seus objetivos, a
satísrazer integralmente as exigências
do Código de Aguas (D-ecreto ns
24.643, de 10 de julho de 1934'), leis
subseqüentes e seus regulamentos, sob
pena de revogação do presente ato.
Art. 29 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 3'~ R!evogam-oo as dísposiçõas
em con trárío.

Rio de Jan~iro, 30 de outubro de
1959, 138 Q da Independência e 71'
da R€-pública.
JUSCEUNO KUBITSCHEK

na

1944.

O Presidente da República, usando
d'a. atribuíçâo que lhe confere o artigo
87, inciso r, da Constituição, decreta:
Art. 1Q É considerada guarnição especial de Primeira Categoria a sediada
na Iocalídade de Amambaí, Estado de
Mato Grosso.
Art. 21? O disposto no presente Decreto entra em vigor a partir de 1 de
janeü'o de 19.5{). revogadas as disposições em contrári.o.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de
lS59~

13'8Çl da rndependênoía e 71C) da

República.
JUSCELINO Kt1Brr·scliE~.

Henrique Lott.

DECRE"TO NQ 47.151 OUTUBRO m:

DE

M Dl{

1959

Concede autorizaçao para funcionar
cento emprêsQ âe enerçui elétrica
à Hidrelétrica Paraná S. A.

O Presidente da Rêpúblioo, usando
da atribuição qu-e lhe confere o art.

Mário Meneghetti

DEORETO N.!? 47.162 NOVEr~BRO DE 1959

D!J

3

Cria o Consulado do Brasil em
Trieste, suprime o Consulado âe
Veneza e cria o Consulado Honorário em Veneza.

o

Presidente da República, usando

da. atribuição que lhe confere o artigo 87, n , Q r, da Constãtuicâo, e
nos têrmos do artigo 16 do Decreto-

lei TI. Q 9.121, de 3 de abril de 194.6,
decreta:
Art. 1.':' Fica suprimido o Consulado do Brasil em Veneza, ltátia.
Art. 2. Q Ficam criados o oonsu'ado do Brasil em Trieste, Itália. e o
Consulado Honorário elo Brasil em
Veneza, Itália.
Art. 3. Q ;ê;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.
Hio de Janeiro. em 3 de novembro
de 1&59; 138. Q da Independência e
7.L!? da República.
JUSCELINO KUBITSCHEH:

ttcrécio Lájer

Aros

DECRETO N9 47, 163 NmTEMBRO DE

D~

3

DE

1959

Cria o Consulado do Brasil em Gàynia.

O Presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87. número r, da oonseínncão, e tendo
em vista o disposto no artigo 16 do
Decreto-lei nv 9.121, de 3 de abril de
lf!46, decreta:
Art. 1Q Fica criado o Consulado
do Brasil em Gdynia, Polônia,
Art. 29 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 3 de novembro
de 1959, 138 da Independência. e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Horácio Laier ,

DECRETO

N9 47.164
NOVEMBRO DE;

-

DE

3

DE

1959

Autoriza o Embaixador do Brasil 1un~
to ao Govérno da República do LíDano a aceitar a doação das parcelas
de terreno que menciona, situadas
na cidade de Beirute.

o Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo
87, número I da Constituição, e de
acôrdo com os artigos 1. 1-65 e 1 ,180
do Código Civil, decreta:

Art. lÇl Fica o Senhor Bolívar de

DECRETO NQ 47,185 - DE 3
NOVEMBRO DE 1959

Brasil junto
ao Govêrno da República Libcinesa,
autorizado a aceitar, em nome do Serviço do Patrimônio da Umáo, a doação que' o Senhor José Kalí) quer razer à União Federal das parcelas de
terreno números 80J81182 da propriedade de número 630 da circunscrição
de Beabda, com uma área total de
2. g.ô!.m~, situadas na cidade de Beirute, Oapital da HepúbJica Libanesa,
Art. 2. Destinam-se as narcelas de
terreno a que se refere o artigo anterior 8, ser nelas construída fi sede da
Emb,rixada do Brasil naquela Capital.
Rio de, Jf-lneiro, em 3 de novembro
de 1959, 1389 da Independência e 71Q
da República,
Horácio La.Je1',
S. Paes de, Atmeiãa.

DE

Attera o Decreto n 9 28.959, de 11 de
dezembro de lS5{)

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo
8'7, número I, da oonstítuícão, e tendo
em vista
disposto no artígo 19 do
Decreto-lei ni? 7 AIO, de 23 de março
de 1,!>i5, decreta:
Art. 19 O art. 29 do Decreto número 28.959. de 11 de dezembro de
1950) modificado pelo art. 19 do Deereto nl? 45.425, de 14 de fevereiro de
1959, é acrescido dos seguintes paragratos:
"§ 21? O auxílio para transporte
do funcionário que, a serviço, se
deslocar da cidade onde estíver
em exercício será calculado de
acôrdo com o preço da passagem
por via aérea, pela rota mais
direta.
"§ 39 O auxílio para transporte
dos funcionários designados provísõriamente, para põsto diverso
daquele em que estejam efetivamente lotados será calculado de
acôrdo com a Tabela de Milhas".
Art. 29 ~ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrárro.
Rio de Janeiro, em 3 de novembro
de 1D59; 138Q da rndependàncía e T!~
da República.

°

JUSCELINO KUnITI3CI:rEI{.

Freitas, Embaixador do

JUSCELINO KUBITSC1IEK.
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li orâcio t.ater .

DECRETO N? 47. Hl6 DE NOVE1VIBRO DE

Da

DE

-{

1959

nova retiacao ao art. 2 9 do üe-

ereto n Q 44. BOO, âe 27 de setembro
de 1958.

o Presidente da Repúblic.a. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da ocnsuticcao.
decreta:
Art. 1Q Passa a ter 8. seguinte redacão o art. 29 do Decreto n 9 <:lA.r>'JO,
de' 27 de setembro ele 1958:
" Art. 29 ~ste decreto é consíctsr-ido
em vigor a partir de 3'D dia setembro
de 1957 para a Rede

dera! S.

Fer~·oviár'..~t

["8'·

A. e E.$tl'adas de l"erro fi,

204
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ela incorporadas e a partir de 21 de
setembro de 1953 para a Superintendência do Plano d'c Valorízacáo J1conómíca da Amazônía. "
~
Art. 29 O presente Decreto entrará
em VigDf na -data de suá punncaçao,
ficando revogados os Decretos numeros 43.397, de 14 de março Cie
1958. e 45.044, de 11 de dezemnro de
1958.

Rio ele Janeiro, 4 de novembro ne
1959; 1389 d.:t, Independência e "i1. v
da RepÚiJllca.
JUSCELINO KU3ITHCHEl{.

Armando Falc/io.
Jorge ao Paco Mattoso i,Jaza.
Henrique Lott: Fmnclsco (te Melo.
Ernani ao Amartü Peixoic.

çâo de borracha estabelecidas pela
Comissão E;-<ecutlva de Defesa da
Borracha, ouvida previamente a Carteira de Cámbio· do Banco do Brasil S.A.
Art. 4,9 o disposto no art. 37, supra, se aplica também &0 Banco de

Crédito da Amazônia S.A., o qual,

quando considerar conveniente e
oportuno, poderá importar dentro do
orcamento cambial a borracha destínada à suplementação da produção
de matéria-prtma dê origem nacíonal, até o limite das necessídades
do consumo.
Art. 5? Re . . . ogam-se as disposições
em contráríc.
Rio de Janeiro, em 4 de novembro
de 1959 1.339 da tndependêncta e 7l(}

da Repúblic9,.
JUSCELINO

DECRETO N9 47.167 -. DE 4
NOVEMBRO DJi 1959

DE

Regula a importação de borracha

O Presidente da Repúblic2" usando da atrrbutçào que lhe confere o artigo 3rt, inciso I da Constituição, decreta:

Art. lQ O art. 39 do Decreto número 44.728, de 22 dê outubro de
1958, passa a vigorar com a seguinte

redaçso:

"A cota global de consumo a
que se refere o artigo anterior,
será distribuída em cotas tndíVicJ.UfÜS para cada consumidor. na
proporção das respectivas, necessidades, de acórdo com 03 critérios quo fôrem estabelecidos pela
Oomissâo Executiva de Defesa da
Borracha".
Art. 2':1 A Ccmíssão Executiva de
Defesa da Borracha poderá autorízar firmas comerciais a importar e
manter, sob fiscalização da mesma,
estoques de borracha de qualquer variedade, tipo, origem ou procedência, para fornecimento 8,03 consumidores dentro das cotas fixadas pela
referida Comissão.
Art. 39 No caso de se tornarem
insuficientes as disponibilidades cambiais previstas no orçamento de câmbio para importações de borracha ex
vi do art. 4Çl do Decreto nv 1-1.728, de
22 de outubro de 1958, facultado a
indústria pesada recorrer à licitação
de divisas 'nos leilões da categoria geral, obedecidas as cotas de Importaé

KUBITSC!-IEK.

S. Paes' de Aimeuia.
DECIRE;TO N.9 47,168 - DE 4
NOVEÍYlBRO DE 1959

DE'

Dispõe. sôbre a conceseõo ~ ser o~
torgada PO;1'(.!,. a construção ~. e.'1:ploração de 't-v,nel entre .as 9,wades
do Rio de Janeiro e Nzteroz.

O presidente da República, usando
das atríbuícões que lhe confere o
art. 87, inciso I, da" Constituição, e
Considerando que não foi ainda ~egulamentado, pêlo congres?o. ~aClo
nal, o artigo 151 da ConstltUlçuo;
A

Considerando que a Lei n,v 1.783de 26 de' dezembro de 19(2) c,on-

têm apenas disposições genél'lC?s
acêrca da concessão para constru~ao
e exploração de um túnel submarino
entre as "cidades do Rio de Janeiro
e Niterói;
Consider:mdo a necessidade de estabelecer normas dísclplínadoras dessa concessão, a fim de que, de acôrdo com estudos realizados pelo Mi~
nistérío da Viação e Obras Públicas, sejam resguardados os ínterêsses do país e, de modo especial, os
dos usuários do futuro túnel, decreta:
Art. 19 • Em cumprimento ao disposto na Lei n. 9 1.733-A, de. 26 de
dezembro de 1952, o Ministério da
Vie.cão e Obras públicas fa,rá realízar ~ concorrência pública, de acôrdo
com as normas em vigor e as dêste
decreto, para outorga de contrato

205
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para a construção e exploração de
túnel rodoviário submarino entre as
cidades do Rio de Janeiro e Niterói.
Art. 21;>, A concessão a ser outoret~da terá por objetivo a construção
~ exploração de túnel, segundo Q' projeto elaborado, nos têrmos da citada
Lei n.? 1.783-A, pela firma "Etudes
et Entreprises", e bem assim as amplíações futmas_ para atender ~o cresctmento do tr9.Iego no período da
concessão.
Admi~ir-se-ão,
Fal'i:grafo
único.
contudo, variantes d.êsse proJe~o, desdelue não íncluam co~struçoes que
importem em perturbaçao das c~I?-
díçóe;:, hidrográficas e de naveg~wl
lidade da Baia de Gu.anabara, por
efeito imediato ou m~dla~? "
Art. 31;> O túnel RlO-NIte~Ol será
explorado em regime de serviço pe~o
custo, como serviço público. COp?edldo fazendo jus o conCêSSlonano a
cobrança de tarifa de pedá.g~o.
§ 1Q. O prazo da concessao será,
no m§,ximo, de 50 (cinqüenta) anos,
contlldos da data do registro, pelo
Tribunal de contas, do contrato que
vier 8, ser [avrado.
§ 2" As obras de construção do
túnel deverão iniciar-se dentro de (3
(seis) meses a contar da mesma data
referida no parágrafo anterior, sob
pena de caducidade da concessão.
Art. 4q Na concorrência, serão consideradas mais vantajosas as propostas que:
a)
apresentarem as melhores caraeterístícas técnicas, bem assim de
durabilidade e de estética;
b) importarem na ríxacâo de ~e
nores tarifas, considerado o prazo de
concessão:
J) importarem em menores encargos para o Balanço de Pagamentos
do pafs, considerados não apenas o
montante mas também os prazos e
a rela Uva escassez das respectivas
divisas;
d) indicarem menores prazos para
inicio e conclusão dss obras.
Art. 5° O investimento rem unerável se!:§. o custo orçado do projeto aprovado, abatido o produto da.
cooperação financeira 01..1 contribuíção
resultante da venda dos terrenos a
serem conquistados ao mar, a que se
refere o artígo 79 , e bem assim quaisquer subsídios ou ajudas para a
construção, concedidos pejo poder
Público, e multas per êstc impostas
contratualmente, por n~D cumprirnen-

to das especificações do projeto _ou
de cláusulas do contrato.
§ 19 , Tendo, em vista o disposto
neste artigo, o projeto classificado
em primeiro lugar na concorrência
dever,i conter todos os detalhes técnicos e especificações usuais bem
assim minucioso orçamento, dom as
indicações dos quantitativos físicos e
preços correntes à data de sua elaboraçâo, tanto em moeda nacional como em moedas estrangetras.
§' 29 . Para efeito da determinação
do Investímento remunerável, a que
S~ refere êste artigo, o custo da obra
somente poderá exceder o previsto no
orçamento do projeto aprovado, no
,~~s;J de ,?corrência de condições geologrcas diferentes das no mesmo supostas, imediatamente comunicadas
ao órgão ríscalízador e por éste reconhecidas.
Art, 69 A remuneração, a amortização e a depreciação -do investimento remunarávs] serão calculadas com
anuidade de valor real constante,
englobando o lucro líquido contratual
que não s~rá suneríor a 6% (seis po~
cento) do citado investimento.
Art. 7t) O concessionário deverá
cx~cutal' as obras com recursos próprros cu mutuados e com o produto da
cooperação financeira ou contrtbuícão
resultante da venda dos terrenos a
serem conquistados ao mar do lado de
Niterói, nos têrmos do àcôrdo celebrado entre o Govêrno do Estado do
FUo de Janeiro e a Companhia Uni3,0
Territorial Fluminense e aprovado
pelb, Lei n 9 2.931, de 11 de agôsto de
:956, daquele Estado.
Art. 8~ A tarifa de pedágio será fixada de modo a permitir receita de
exploração bastante para cobrir:
(n despesas de exploracão:
b) o lucro contratual líquido sôbre

o investimento:
c)
a amortizacão do' investimento
no 1)i'aZO de concessão;
d) a depreciação do investimento
perecível:
e) a absorção dos saldos positivos
ou negativos da Conta de Resultados
a Compensar no período anterior.
Art. 9? O Poder Público fará fisca-

lízar técnica.

:fin~,nceil'a

e contábil-

mente não só a execução das obras
mas também a exploração da concessão, com o objetivo de zelar pela fiel
observância da estatuído na legislação rd~~1.'entê à matéria, no edital de
concorrência e no respectivo contrato.
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Art. 10. A Comissão de Concorrência será constituída do Diretor-Geral
do Departamento Nacional ae Estradas de Rodagem, que a presidirá, e
de representantes do Estado do Rio
de Janeiro, da Prefeitura do Distrito
Federal, do Departamento Nacional
de Portos, Rios e Oanais e do Olube
de Engenharia, a serem designados
pelo Ministro da Viação e obras Públicas.
§ lI? As atribuições da Comissão de
Ooncorrência irão até à assinatura do
respectivo contrato com o concessionário.
§ 2° Assinado o contrato, a üscarízação das obras e, postertormente, da
concessão, ficará a ca-go do üepartamento Nacional de Estradas de [~0
dagem ,
~ 31? O Conselho Rodoviá~'io .Nnc!onal será o órgão de recurso das decísões tanto da Oomissão de O(1l1COfrêncía como do Departamento NacJon2.1.de Estre.das de R.odagem, nas matérías relacionadas com as obras e
2, concessão de que trata êste decreto.
Art. 11. Enquanto não se extinguir
a concessão, o GOITê1"no Federal não
outorgará outras concessões para a
construção de túneis rodoviários ~n
tre as cidades do Rio de .Ianeíro e
Niteróí ,
Parágrafo único No caso, entretanto, de o concessionário não cumprir a cbrigação de ampliar os túneis
existentes. ou construir outros, para
atender ao aumento elo tráfego. durante o prazo da concessão, o Govêr-no Federal poderá outorgar concessão
ou concessões semelhantes a terceiros, se n~o preferir declarar caduca
a concessão.
Art. 12, O concessionário terá di1"eíto a utilizar O~ terrenos da União
necessários à construção e explorução do túnel, independentemente de
pagamento, caso não estejam sendo
utilizados em outros serviços da União,
ou, caso contrárío. mediante o reemoôlso das despesas para transferência dêsses serviços,
Parágrafo único O concessionário
poderá promover desapropriações, na
forma da Iegislacâo vigente, de terrenos e construções necessárias à execução das obras e instalações. correndo à sua conta as indenizações devidas,
Art. 13. Após o primeiro ano de
exploracão comercial do serviço, o
concessionário deverá depositar anualmente, no Tesouro Nacional, como

ExECUTIVO

renda eventual da União, o produto
de uma taxa de fiscalização equivalente a 0,1% ium décimo por cento)
sõbre o "alor da renda bruta de exploração verificada no exercicío anterior.
Art. 14. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicarçâo, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de novembro
de 1959, 1381? da Independência e 719
da República.
KUBrrSCHl!";I~

JUSCELINO

Ernani do Amaral Peixoto
S. Paes de Atmetaa

DIDCREI'O N.9

~7

NOVEMBRO

.169 - DE 4
DE 1959

DE

Cria o cargo de Adido Aeronáutico
junto à Embaixada do Brasil em
Oslo (No?'uega) e dá outras providências.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da constituição, de-

ereta:

Art. 1~. Fica criado o cargo de
Adido Aeronáutíco junto à Embaixada do Brasil em Oslo (Noruega),
que será exercido, eumuiativam-rite,
com o de Adido Aeronáutjco em
Londres (Inglaterra) e Estocolmo
(Suécia) .
Art. 29 • O present; Decreto entrará em vigor ria cata ele sua PUD)1cação, revogadas as disposicões em
contrário.
Rio de Janeiro, em 4 de novembro.
de 1959; 1389. da Independência e
7l1? da República.
4

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Horácio Lajer
srancisco de Melo

DEaRETO N,o 47.170 NOVEMBRO DE 19-59

DE

5

DE

Altera o Regulamento do Serviço de
Assistência e Seauro Social dos Economiáríos (SASSE).

O Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.? I, da Oonstítuíção, tendo
em Vista o art. 14 da Lei nl? 3.-149, de
21 de maio de 1957, e

Aros DO PoDER :E::x:ECUTIVO

considerando que a Lei nl? 3.149, de
21 de maio de 1957, que institui o
Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários manda incluir

no SASBE somente o pessoal que integra as oaíxas Econômicas, inclusive
o Conselho Superior;
ccnsl(!eran<.1o que os aposentados e
pensionistas atendidos até a vigência
da LeI n." 3.149. de 21 de maio de
19'57, estão integrados no regime assistendaJ do Instituto de Aposentadofia e Pensões dos Bancãríos: decreta:
Art. 1.0 Suprima-se. no Regula-

mento baixado com o Decreto número 43,913, de 19 de junho de 1958, a
letra b, do art , 132; no art. 133, a
referência ao dispositivo em aprêco e,
bem assim, o art. 134 para que fique
patente que permanecem a Cargo do
Instituto de Aposenta'doria e Pensões

dos Bancàrtos os benefícios conce-d.klOs
ao pessoal das Caixas Econômicas Fedel'als a té a vigência da Lei n.s 3.149,
de 21 de maio de 1957, devendo as respectivas reservas técnicas continuar
no Instituto de, Aposentadoria e Pensões dos Bancários.
Art. 29 Êste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em eon trário.
Rio de Janeiro, em 5 de novembro
de 1959: 13~." da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida
Fernando Nóbrega

DEORETO N.o 47.171 - DE 5 DE
NOVEMBRO DE 195'9
Exclui das disposições do parágrafo
único do art. 9,° do Decreto número 45.363, de 29 de janeiro de 19,59',
a despesa que menciona, e autoriza
a concessâo de suprimento de recursos à Comissão de Marinha Mercante para ocorrer às despesas que
especifica, e dá outras 'Providências.

O Presidente da Re~ública. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item L da Oonstíbuíção Federal, decreta:
Art. 1.0 F'i,caro excluídas das restríções do parágrafo úníco do art 9.°
do Decreto nv 45 363, de 29 de janeiro
de 1959 as despesas com o pagamento
da diferenca salarial aos maritímos
rias emprêsas particulares de navezação dos Estados de Mato Grosso, Rio

Grande do Sul e do Alto Paraná. relativa ao exercício de 1959, no montante de o-s 54.443.350,80.
Art. 2.() li: o Ministério da Fazenda
autorizado a fornecer suonmento de
recursos à Comissão de M-arinha Mer-

cante, até aquêle limite, para ocorrer
às despesas respectivas, que abrangem
o período de janeiro a dezembro do
corrente ano. devendo, outrossim, incluir a mencionada importância na
procosta geral de créditos especiais do
Ministério da Viação e Obras Públi-

cas.

Art. 3,· O presente decreto entrará
em vigor na data de sua puchcaeão,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 5 de novembro
de 1959~ 138,° da tndependêncía e n.
da RS/pública.
Q

JUSCELINO KUB!'L'SCHEK

S. Paes de Almeida
Ernani do Amaral Peixoto
Fernando Nóbrega

DECRETO N9 47.172 DE NOVEMBRO DE

DE

5

1959

Dispõe sôbre a açuisição de »eicuioe
para o Serviço Público Federal, e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Item I, da constituição, de-

creta:
Art. 1<;1 A aquisição de veículos
para o Serviço Público Federal, centralizado ou autárquico, obedecerá àS

normas orevístas neste necreto
Art. 29 Os veiculas nficíais serão,
obrigatoriamente, dos tipos mais econômicos e de ta brtcação nacional,
§ 19 A aquisição de veículo de fabricação estrangeira somente s e I' á
permitida quando não houver qualquer tipo corresponuente. de f~,bd
cação nacional, para o serviço a que
iôr destinado.
§ 2~ Na hipótese do parágrafo anterior, a aquisição do veiculo dependerá de prévia autorização do p"esidente da República. mediante pedido, devidamente justificado, da repartição interessada.
Art 39 As reparttçoes que possuam' veículos oficiais astabelecevão
um sistema de contrôle do respectivo
uso e manutenção. que nermrta o connecímento imediato:
a)
das saídas dos veremos:
b)
6.9. quilometragem pêl'co,rida;
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da natureza do serviço;
do tempo consumido;
e)
do gasto total e especifico do
óleo e combustível;
j)
das despesas especificadas de
.reparaçao:
g)
das despesas com pneumáttcos
e câmaras de ar;
h) das despesas fixas com instalações, inclusive administração dos
veículos; e
i) de quaisquer outros eiementcs
destinados a possibilitar a. fixação
«to custo médio por veículo-quuômetro.
Parágrafo único, Cada repa1.'t'lçao
encaminhará, de 90 (noventa) em
90 (noventa) dias, ao Departamento
Administrativo do ServIço Públicos
(D. A . S' p . ), um relatório contendo
os elementos espacírícaoos neste artigo. sob pena de responsabflidsde
de respectivo dírígente.
Ar't. 49 As repartãções púnltoas,
centralízadas ou autárquícas, ,que poso.
C)
à)

DECRETO NQ 47,173 DE NOVEMBRO DE

Altera a denominação da EscoltL
aue indica

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição, e
em vista do que consta no processo
nv 112.095-59, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
A:.'tigo único. A Escola de Al.Pd.líar de Enfe.rmagem Providência a
que se refere o Decreto nl? 36.352, de
18 de outubro de 1954., passa a de-

nomínar-se Escola de Auxiliar de
Enfermagem "Bl'e"nca Alves",
Rio de .raneíro, 6 de novembro de
19'59; 1389 da Independencia c 719 da
República.

- Parágrafo úníco. O D.A ..S,P, sub-

metera o resultado dêsse: levantamente ao Presidente da República, pala
publicar no Diário Oficial, acompanhando-o de relatório, no qual propara medidas tendentes a reduzir ao
mínimo tndíspensável o número de
veicules do Serviço Público Feà8l'81,
centralízado ou autárquico.
Art. 5Çl :E:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo.
Art. 69 Revogam-se as .Iísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 5' de novemnro
de 1955; 138Çl -da Independência e
''71,0 da -República.

'

JUSCELINO

KU!3:!TSCHE'K.

Clovis Salgado.

suam veículos orícíaís remeterão âo
D. A. S. P .. no prazo improrrogável de
60 (sessenta) días, a contar da publicação dêste Decreto, relação eie

todos os carros ali" existentes, com
as característícas ue ídentmcaoao.
marca. mcdêlo, estaco de conservação. número de Iícença e sua. competente destinação (Sê de representacão ou serviço).

DE6

195~

DECRETO N

9 {7.174
DE fi
DE NOVEI'IlBRO DE 1959

Concede reconhecimento
'Cursos Que indica.

o

aos

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 37, item I, ela Constituição, e

nos têrmos do art. 9.9 do Decreto-

lei n. \' 421, de 11 de maio de 1938.

combinado com o disposto no Decl"eto-lei n. 9 2.076, de 8 de março de
1940, decreta:
Artigo único.

E' concedido reconhecimento ao Curso Superior de
Educaçao li':sica e ~.o Curso de ~tlU
cacão Físíca Infantil da Escola de
Ec.ucação Física de Bauru, mantida
pela "Instituição 'roteoo de EnsÍno·'.
da cidade de Bauru, no Estado de
São Paulo.
Rio de Janeiro, em 6 de novembro de 1959; 138,1,> da. Independência
e 71. Çl da República.

JUSCEI,INO KUB!TSCHE"'.tC

JUSCELINO

Armando Falcão
Jorge do Paço M attoso 11;1 aia
R enriaue Lott
Horácio Later
S. Paes de Almeida
tsrnam do A marca Peixoto
Mario M eneçheiti
Clovis Salgado
Fernando Nobreg(:L
Francisco de Mello
Mario Pinotti

Clovis Salgado

KUBITSQ.HEK

DECRETO NQ 47.175 NOVE~!BRO

DE

DE

6

DE

1959

Conceàe reconhecimento ao
ituiica,

C't~1'SO

que

o Presidente da RGpúbli'ca, usando
da atribuição que lhe confere o artí-
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go 87, item l, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 14 da Lei 7'15, de 6
de agôsto de 1949, decreta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento ao Curso de Auxiliar de Enfermagem da Escola de Enfermagem
Nossa senhora das Graças, mantida
pela Associação de São Vicente de
Paula e situada em Recife, capital do
Estado de pernambuco.
Río de Janeiro, (j de novembro de
1959: 1389 da Independência e 719 da
República.
Jt~SCELINo KUBITSCHEK.

Clovis '.Salga40.

DECRETO

N.~

47.176 1959

DE

'6

DE NOVEMBRO DE

Concede reconhecimento ao
Curso Que indica

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Oonstítuíção, e
nos têrmos do artigo 23 do Decretole:i n.v 421, de 11 de maio de 1938,
decreta:
Artigo único. E' concedida reconhecimento ao Curso de Ciências Sociais da Faculdade Católica de Filosofia de Curitiba, mantida, pela União
Brasileira de Educação e Ensino e
situada em Curitiba, capital do Estado do Paraná.
Rio de Janeiro, em 6 de novembro de 1959; 138. I) da. Independência
e 71. Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCElEK

Clovis Salgado

DECRETO NQ 47.177 - DE 6
DE NOVEMBRO DE 1959

Concede reconhecimento ao Curso que
indica.

Ainda não foi publicado no D. O «»
por falta de pagamento.

DECRETO

N9 47.178 DE
NOVEMBRO DE 1959

6

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
função da Tabela Numérica Especial da Divisão do Pessoal do Departamento de Ad.ministração para
idêtitica Tabela do Museu Nacional de Belas Artes.

o Presidente da República., usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica. transrerída, com o
respectivo ocupante, Waldir Severo
das Neves, uma função de Servente,
referência 17, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista da Divisão do Pessoal do Z>epartamentc de Administração, para idêntica Tabela do Museu Nacional de
Belas Artes, ambas do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 29 l!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da Rep'úbl1ca.
JUSCELINO KUBITScanc

Clovis

DECRETO

Salgado

N~

47.179 - DE 6 DE
1959
Renova o Decreto n.O 41.699, de 24
de junho de 19&7
NOVEMBRO DE

o

Presidente

d~

República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, nv l, da ConstitUição e nos têrmos do Decreto-lei nl> L 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 1<> Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (l) ano nos
têrmos da letra b, do art. 19 do
Decreto-lei n 9 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a. autorização conferída ao
cidadão brasileiro Yvonnet KoUing,
pelo decreto número quarenta e uni
mil seiscentos e noventa e nove ....
(41.699) de vinte e quatro (24) de junho de mil novecentos e cinqüenta' e
sete (1957), para pesquisar calcário
no Municipio de Monte Alegre, Estado do Pará.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via. autêntica dêste Deere-
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to pagará a taxa. de dois mil cruzeiros (01'$ 2.()r{H),(J{») e será transcrita.
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minístérío da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as dísposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959; 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

lIiário Meneghetti
DEORErü N0 47.180 -

DE

6 DE

NOVEMBRO DE 1959

Renova o Decreto n 9 41.702, de 24 de
junho de 19'57
O Presidente da. República. usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nO l, da Constituição e nos têrmos do· Decreto-lei n'? 1.935, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (l)' ano, nos
têrrnos da . letra b, do art. 19 do
Decreto n 9 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cidadão brasíleíro vvonnet Kolling, pelo
decreto n 9 quarenta e um mil setecentos e dois (41.702) de vinte e
quatro (24) de junho de mil novecentos e cinqüenta e sete (1957) pare.
J

pesquísar

calcário

no

rnunícípío

de

Monte Alegre, Estado do Pará.
Art. 29 A presen te renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto
pagará a taxa de cinco mil cruzei!l'oo
(Cr$ 5.000,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
de. Produção Mineral do Ministério
da ,Agricultura,
Art. 39 Revogam-se as dísposícões
em con trárío.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959, 1389 da Independêncía e 71~ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneçhetti
DECRETO NÇl 47.181 NOV&"I:IBRO DE

DE

6 DE

1959

REmova o Decreto n 9 41.703, de 24 de
junho de 1957'

o Pr~sidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 11} Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra "b", do art. 19 do
Decreto~lej n Q 9.605, de 19 de agosto
de 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro yvonnet Koutng.
pelo Decreto número' quarenta e um
mil setecentos e três (41.703), de
vinte e quatro (24) de junho de mil
novecentos e cinqüenta e sete (1957).
para pesquisar calcário no mumcmío
de Monte Alegre, Estado do Pari,
Art. 29 A presente. renovação, que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeíros (Cr$ 5'.000,00) e será transcrita no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
lVIinistério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 'li Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 47.182 -

DE

6

DE

NOVEl't1l3RO DE 1959

Renova o Decreto n9 42.068, de 19 de
açõsto de 1957-

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artígo
87, n Q t, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nQ 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-

da

creta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra <ib", do art. 1~ do
Decreto-lei n Q 9.605, de 19 de agõsto
de 1946. a autorízação concedida a
S. Barreto· e Filhos pelo
oecreto
número quarenta e dois mil e sessenta
e oito (42.068), de dezenove (19) de
agôsto de mil novecentos e cinqüenta
e sete (1957), para pesquisar '1m~àn
to no município de Sáo Brás, Esta.do
de Alagoas.
Art. 29 A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será transenta no livro próprio da Divisão de 1"0-

Aros DO PODER ExECUTIVO

mente da Produção Mineral do Mi..
riistério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959: 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBIT5,CHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N.o 4'1.183 - DE 6 DE
NO~RO DE 1959
Renova o Decreto n.o 42.107, de 19 de
açõsto de 1951

o Presidente da República, usanóo
da atribuição que lhe confere o ar ..
tígo 87, n.v r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto..lei n,v 1.985, de 29
de [aneíru de 1940 (Código de Mi..
nasi . decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo improrrogável de um (1) ano nos termos
da letra b, do art. 1.0, do Decreto-lei
n 9 9.Q05, de 19 de agôsto de 1946. a
autorização conferida ao cidadão bra..
süeíro Addo Caldas Faraco. pelo Decreto número quarenta e dois mil cento e sete (42.107). de dezenove (9)
de agôsto de' mil novecentos e cín ..
qüenta e sete (1957). para pesquisar
carvão mineral no município de C1'iduma, Estado de Santa Catarina.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto.
pagará taxa de cinco mil cruzeiros
ccrs 5.000,CQ) e será transcrita no
lívro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELLNO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.o 4'7.184 - DE 6
NOVEMBRO DE 1959

DE

Renova o Decreto n Q 42.293, de 20 de
setembro de 195'1

O Presidente da República, usanéo
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.O I. da constituição e nos
têrmos do Decreto..lei n.O 1.985, de '29
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de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta :
Art. 1.0 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de (1) ano nos têrmos
da letra b, do art. 1.0, do Decreto-lei
nv 9.605, de 19 de agôsto de 1946, a
autorização conferida ao cidadão brasileiro Chaffir Ferreira pelo Decreto
número quarenta e dois mil duzentos
e noventa e três (42.293), de vinte
(20) de setembro de mil novecentos
e cinqüenta e sete (1957), para pesquisar carvão mineral no município
de ortcíuma, Estado de Santa oata-

rina .
.
Art. 29 A presente renovação, que

será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000,(0) e será transcrita no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de,
1959; 1389 ,da Independência e 71 9 da
República.
JUScELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DEORETO N9 4'7.185 - DE 6
NOVEMERO DE 1959

DE

Renova o tiecreto n~ 42.SM. de 20 de
setembro de 19"5'1'

O Presidente da República, usanóo
da atribuição' tlue· lhe confere o artigo 87. n Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de
29 de janeiro cie, ]940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 1Q Fica renovada pelo prazo
Improrrogável. de um (1) ano, nos
têrmos da. letra b, do art. 19 , do Decreto-lei n Q 9.60'5, de 19 de agôsto

de 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro Chaffir Ferreira,
pelo Decreto número quarenta e dois
mil trezentos e sete (42.307), de vínte (20) de setembro de mil novecentos e cinqüenta e sete (1957), para.
pesquisar carvão mineral no muntcípio de ortcíuma, Estado de Santa Ca ..
tarma.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de' dois mil oitocentos
e setenta. e cinco cruzeiros
.
rors 2.8'15,00) e será transcrita no
livro próprio da D1vísão de Fomento
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da produção Mineral do Ministério

da. AgricuJt.ura.

Art. 3~ Revogam -se as dísposíções
em contrário.
Rio de ~Tanelro, 6 de novembro de
1.g5~, lSB~ da Independência e 7IQ da
República.
.1l:rSCELINO KUBITSCHEK.

M arfo M eneçhetti,

DECRETO N9 47.186 NOVEMBRO DF;

Dl!:

6

DE

1959

Renova o Decreto n~ 42.60'1, de '1 de
nouemora de 1957

O Presidente da Re.Plública, usanóo
da atribuição que lhe confere o artigJ 87. n Q I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9- 1.985, de
29 de janeiro de 194Q (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrrnos da letra b, do art. l Ç , do Decreto-lei n Q 9. 6'Ü5, de 19 de agõsto
de .i946. a autortsação conferida ao
cidadão brasíleíro Addo Caldas l"t-

raco, pelo Decreto número quarenta
e dois mil seiscentos e sete (42.607),
de sete (7) de novembro de mil novecentos e cinqüenta e sete (957) ,
para pesquisar carvão mineral no
município de oríciuma, Estado de
Santa oatartna.
Art. 2Q A presente renovação que
será uma vía autêntica dêsts Decreto.
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000,00) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Arf 3Q R€'voga!p-se as disposições
em contrário.
Rio de J"aneiro, 6 de novembro de
1959, 1389 da Independência e 71Ç da
República.

JUSCELINO KUBITScHEK.

lVlario Meneghetti.

DECRETO

N9

47.187 -

NOVEMBRO DE

DE

6

DE

1959

A utoriza o cidadão brasileiro Pedro
Busato a pesquisar calcàrío nos municípios de Almirante Tamandaré e
Colombo, Estado do Paraná.

O Presidente <ia República. usanco
da atribuição que lhe confere o artí-

EXECUTIVO

go 87, n9 t, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de 2'9 de
janeiro de 194ú (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorízado o cidadão
brasileiro Pedro Busato a pesquisar
calcário, em terrenos de sua propriedade no Estado do paraná, em duas
(2) difeerntes áreas perfazendo uI?
total de oito hectares e setenta e seis
ares (8,76 ha) , assim definidas: a
primeira (1~) com quatro hectares
(4 ha) , está localizada no distrito e
munícíplo de Almirante Tamandaré e
é delimitada por um quadro. com duzentos metros (200m) de lado, que tem
um vértice a oitenta e seis metros
(86m) no rumo magnético de trinta e
cinco graus trinta minutos noroeste
(359 30' NW) do marco dívlsóríc dos
municípios de Almirante Tamandaré
e Colombo, cravado junto à nascente
do rio Cu tia e os lados, divergentes do
vértice considerado. têm os seguintes
rumos magnéticos: trinta e cinco graus
trinta minutos noroeste (359 30' NW)
e cinquenta e quatro graus trinta minutos nordeste <549 30' NE): a segunda (2lJo) com ouatro hectares e setenta
e seis ares (4'76 ha) , está situada no
distrito e município de Colombo e é
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a setecentos e oitenta e
oito metros (788m) no rumo magnético
de setenta e três graus dez minutos sudeste <739 10' SE) do marco dívísórlo
supra descrito e os lados. dívergentes
do vértice considerado. têm: duzentos
e oitenta metros (280m) e rumo de
vinte .e quatro graus vinte e cinco minutos nordeste (249 25' NE), magnético: cento e setenta metros 07<lm) e
rumo de sessenta e cinco graus trinta
e cinco minutos sudeste (659 35' SE),
magnético.
Parácrrafo único. A execucão da presente ~utori?>ação fica sujeita às estípulaeões do ReA'ulamento aprovado pelo Decreto n() 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida. como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2Q do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de- Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
nescuísa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3'00,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a

Aros

partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 3\1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959, 1389 da Independência e 71\1 da
República.
JUSCELINO KUBI'X'SCIIEK

Mano M eneçhetü

DECRETO NQ 47.188 -

DE

213
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6

DE NOVEMBRO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Pedro
de Araújo Lima a pesquisar mármore no município de Cantagalo,
Estado do Rio de Janeiro.

cías a que se refere o art. 2{) do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00)
e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959, 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçhetti

O Presidente da República. usan-

do da atribuição que lhe confere o
artigo 87, n 9 l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro de Araújo Líma. a
pesquisar mármore. em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado Fazenda Pouso Alegre. distrito de
São Sebastião do Paraíba, município
de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, numa área de trinta e nove
hectares e sessenta' e um ares
(39,61 ha) , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice a mil
cento e cinqüenta metros (1.150 mj
no rumo magnético de quarenta e
sete graus sudoeste (479 SW), do
canto sudeste (SE) da venda existente em frente à Chave do Pires, à
margem da E. F. Leopoldina e os
lados, divergentes do vértice considerado, têm: quinhentos metros
(500 m) e rumo de cinqüenta e oito
graus nordeste (589 NE), magnéticos,
oitocentos metros (800m) e rumo de
quarenta graus sudeste (40 g SE),
magnético.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30,230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se vertfique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substán..

DECRETO

N9

47.189 - DE 6
1959

DE NOVEMBRO DE

Concede à
Extrativa
torização
prêsa de

Pegmatito
Indústria
de Minérios Limitada au~
para funcionar como emmineração.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere D
artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí n 9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único, E' concedida à Pegmatito - Indústria Extrativa de Minérios Limitada, constituida por escritura pública de 22 de setembro de
1959, lavrada às fls. 80, do livro de notas n Q 494, do cartório do 219 Ofício
desta Capital, autorização para runeíonar como emprêsa de mineração,
ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vígor
ou que venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959, 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti
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DECRETO

N9

47.19:> -

NO~BRO

DE

1959

DE

00 PODER EXECUTIVO

6 DE:

Autoriza à Minera~ão Marapé Limi~
taâa autorização para funcionar
como emprêea de mineração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do necreto-Ieí n Q 1'.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Artigo único. E' concedida à Mineração Marapé Limitada constituida.
por contrato arquivado sob n Q 246.361
na Junta Comercial do Estado de
São Paulo, com sede na Capital do
Estado, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, ficando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vígor JU que
venham, a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.

DECRETO N9 47.192 - DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1959

Autoriza a emorêea de mineração In ..
âüstrtas Brasileiras de Artigos Refratários S. A. - IBAR a pesquisar maqnesita no município de Içuatu, Estado do Ceará.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n 9 I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de 29 de
j~neiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a emprêsa de mineração Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários S. A. IBAR a pesquisar magnesíta em terrenos de propriedade de oarleanos
Felix Terceiro no lugar denominado
Gangorra, distrito de Alencar, Município de Iguatu, Estado do Ceara,
numa área de treze hectares e noventa ares (13,90 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a vinte e quatro metros e\
trinta centímetros (24,31Gm) , no ruJUSCELINO KUBITSCHEK.
mo I verdadeiro de sessenta e três
Mario M eneçhetti,
graus trinta e oito minutos sudoeste
(639 38' SW), do centro da ponte do
ramal de orõs, da Estrada de Ferro
DECRETO N9 47.191 - DE 6 DE
Baturité e os lados a partir desse
NOVEMBRO DE 1959
vértice, os seguintes comprimentos a
rumos verdadeiros: quatrocentos e
Concede à Emprésa de Aguas OUTO
treze metros e oitenta centímetros
Fino Limitada autorização para
(413,eOm); dezenove graus vinte e
funcionar como emprésa de mine..
três minutos sudoeste (l9Q23'S W) ;
ração,
dezesseis metros e sessenta centímetros (1.6.00m), cínquenta e seis graus
O Presidente da República, usando
um minuto sudoeste (56901 'SW); sete
da atríbuíção que lhe confere o artigo
metros dez centímetros <7,lOm), cín87, n Q 1, da Constituição e nos têr ..
quenta e cinco graus três minutos
mos do Decreto-lei n~ 1.005, de 29 de
sudoeste (55 903'S W ) ; quinhentos e
janeiro de 1940 (Código de Minas),
quarenta metros e oitenta centímedecreta:
tros (540,SOm), setenta e um graus
Artigo único. E' concedida à Em- vinte
e oito minutos nordeste (71 928') ;
prêsa de Aguas Ouro Fino Limi~da cem metros
e vinte centímetros ....
constituída por contrato arquivado
(lOO,20m). vinte e oito graus cínquensob n 9 13.959 e alteração sob nl? 41.960
ta e seis minutos noroeste (28 Q56'NW);
na Junta Comercial do Estado do Patrinta e quatro metros e noventa
raná, com sede na cidade de Curicentímetros <34,9Ozn), vinte e um
tíbs, autorização para funcionar cograus cinquenta e um minutos nomo emprêsa de mineração, ticando
roeste (21951'NW); cento e setenta e
obrigada a cumprir integralmente as
um metros e setenta centímetros ..•
leis e regulamentos em vigor ou que
(171,70m), dezesseis graus vinte e seis
venham a vigorar sôbre o objeto desminutos noroeste (16926'NW); duzenta autorização.
tos e oitenta e nove metros e oitenta.
;Rio de Janeiro. 6 de novembro de
centímetros (289,8Qm), setenta e nove
1959, 138Q da Independência e 71Q da
graus vinte e sete minutos sudoeste
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneohetti.

(79Q27'SW) •

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às

ATOS DO PODER EXECUTIVO

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associados de qualquer das substâncias a que se refere o. art. 2Ç1 do
citado
Regulamento ou de outras
substâncias díscrímínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via .a utêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar
da data' da transcrição no livro próprio da Divisão do Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 6 de novembro de
1959, 1389' da Independência e 71<1 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneghetti.
DECRETO NQ 47.193 NOVEMBRO DE

DE

6

DE

1959

Autoriza o cidadãD brasileiro Fábio de
Mello a lavrar argila. no município
de Suzana, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n 9 l, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n Q 1.985, de 29 de naneiro de 1940 (C'Ódigo de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Fabio de Mello a lavrar argíla, em terrenos de sua propriedade,
na localidade Bairro do Guai6, dis-trito e município de Suzana, Estado
de São Paulo, numa área de dezessete hectares trinta e cinco ares e quarenta centrares (17,3540 ba) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a quatrocentos e cinqüenta e um metros (451 m) , no
rumo verdadeiro quinze graus quarenta e oito minutos sudoeste (159 48'
SW) do canto nordeste (N'E) da casa
de alvenarta sede da Sociedade de
Mineração Ceramite Ltda. e os lados
a partir dêsse vértice os segum tes
comprimentos e rumos verdadeiros: mil
quatrocentos e noventa e sete metros
<1. 497m) , setenta e dois graus dezenove minutos noroeste (72 919'NW) ;
noventa e três metros (93 m) , nove

215

graus trinta e um minutos sudoeste
(9 Q 31'SW); mil quatrocentos e noventa metros (1.490 m) , dez graus
vinte e nove minutos sudeste n0 9 29'
SE); cento e quarenta metros (140m),
dezenove graus trinta e um minutos
nordeste (19 931'NE) . Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do art.
28 do Código de Minas e dos artigos
32, 33, 34 e suas alíneas, além das seguintes e de outras constantes da
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste. decreto.
Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida como
associado de qualquer das substâncías a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à trmão,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 37
e 38 do C6digo de Minas.
.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na fm-ma
dos artigos 39 e 40 do Código de Mi.nas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. €Q A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineraí do Ministério da Agricultura, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros «as 600,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçhetü
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DECRETO NQ 47.194 -

centímetros (621, 80 m) , sessenta
graus seis minutos sudoeste (60Q 06'
sw); quatrocentos e oitenta e um
Autoriza a cidadã brasileira
tnuea
metros e dez centímetros (481, 10m).
Gomes Antunes a lavrar minério
setenta e sete graus trinta e nove
de ferro no município de Brumaminutos noroeste ('779 39' NW). Esta
dinho, Estado de Minas Gerais.
autorização é outorgada mediante as
condições do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar- arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
tigo 87. nQ I, da Constituição e nos das seguintes e de outras constantes
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 do mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste Decreto.
de janeiro de 194Q (Código de Minas),
Parágrafo único. A execução da
decreta:
presente autorização fica sujeita às
Art. 19 Fica autorizada a cidadã estipulações do Regulamento aprovabrasileira Luiza Gomes Antunes> na
do pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de dequalidade de administradora do "imó- zembro de 19S1, uma vez se verifique
vel em condomínio Fazenda dos Três a existência da jazida como associaIrmãos a lavrar minério de ferro no do de qualquer das substâncias a que
tmovel acima referido, distrito de se refere o art. 29 do citado RegulaPiedade do Paraopeba, município de mento ou de outras substâncias disBrumadinho, E<itado de Minas Gerais,
criminadas pelo conselho Nacional
numa área de duzentos e vinte (. seis de Pesquisas.
hectares e trinta e quatro ares (226.34:
Art. 2Q O concessionário da autoríha) , delimitada por um polígono irzacão fica obrigado a recolher aos
regular que tem um vértice a quacofres públicos, na forma da lei, os
trocentos e sessenta e três metros e tributos que forem devidos à União,
vinte centímetros (463,20 m) , no ao Estado e ao Município, em cumrumo verdadeiro quarenta graus sete
primento do disposto no art. 68 do
minutos nordeste (<WQ 07' NE); da
Código de Minas.
confluência dos córregos Laranjeira e
Art. 39 Se o concessionário da auPeijão e os lados, a partir dêsse vér- torização não cumprir qualquer das
tice, os seguintes comprimentos e ru- obrigações que lhe incumbem à aumos verdadeiros ~ dois mil setecentos torização de lavra será declarada cae quarenta metros (2.740 m) , norte
duca ou nula, na forma dos artigos
(N); oitocentos e trinta e três me37 e 38 do Código de Minas.
tros (833 m), este (E): cento e cinArt. 49 As propriedades vizinhas
co metros e oitenta centímetros
estão' sujeitas as servidões de solo e
105,80 m) , dez graus vinte e um
minutos sudeste 009 21· SE) ~ qua- subsolo para fins de lavra, na forma
trocentos e vinte e cinco metros e dos arts. 39 e 40 do Código de 'Minas.
Art. 59 O concessionário da autovinte centímetros (425,20 m) , trinta
rização será fiscalizado pelo Depare um graus trinta e oito minutos sutamento Nacional da Produção Minedeste (31938' SE); cento e um metros (101 m) , dez graus cinco minu- ral e gozará dos favores díscrímínatos sudeste (l(}Q 05' SE; trezentos me- dos no art. 71, do mesmo Código.
tros (300 m», setenta e seis graus
Art. 69 A autorização de lavra terá
vinte e três minutos noroeste (76 923' por título êste Decreto. que será
NW); duzentos metros (200 m) , tretranscrito no livro próprio da Divisão
ze graus trinta e sete minutos suds Fomento da Produção Mineral do
doeste (139 ' 37' SW); novecentos e oiMinistério da Agricultura, após o patenta metros (900 m) , cinco' graus gamento da taxa de quatro mil quivinte e oito minutos sudoeste (5928' nhentos e quarenta cruzeiros (Cr$ ...
SW); quinhentos e cinqüenta e seis
4.540,00) .
metros (556 m) doze graus quarenta
Art. 79 Revogam-se as disposições
e sete minutos sudeste (l29 47' SE);
em contrário.
trezentos metros (300 m) , setenta e
Rio de Janeiro. em 6 de novembro
sete graus treze minutos nordeste
(779 13' SE); quatrocentos e
dois de 19"59; 138Q da Independência e 719
metros e· trinta centímetros (402,30 da República.
mj , oito graus cinqüenta e cinco miJUSCELINO KUBITSCKEX
nutos sudoeste (89 55' SW); seiscentos e vinte e um metros e oitenta
Mário Meneghettt
NO~BRO
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DECRETO N9 47.195 - DE 6
DE NOVEMBRO DE 1959

DECRETO N9 47.196 - .DE 6
DE NOVEMBRO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Aloísio
Van der Naillen âa Silva a pesquisar ttmenita no município de Primeira Cruz~ Estado do Maranhão.

Autoriza o cidadão brasileiro Jorçe
Cechinel a pesquisar carvão mineral no município de orteaes, Esta~
do de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Aloisio Van der Naillen da
Silva. a pesquisar ilmenita em terrenos devolutas e de diversos no lugar
denominado Raivosa, distrito e município de Primeira Cruz, Estado do
Maranhão, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) , delimitada por um
paralelogramo, que tem um vértice ao
quinhentos
e
cinqüenta
metros
(550 m) , no rumo verdadeiro norte
(N) do canto nordeste (NE) da casa
principal do lugar Raivosa e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumosverdadet..
ros: sete mil metros (7.000 mr, o1ten..
ta e dois graus sudeste (82Q SE); setecentos e quatorze metros vinte e
olto centímetros (714,28 m) , nor-

te

(N).

Parágrl:l.fo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verítique a exístêneía na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere ú art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias . discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2~ O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mi..
nístérío da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959, 1389 da. Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n9 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jorge Cechinel a pesquisar
carvão mineral em terrenos de propríedade de Paulino Grazzeta e outros, no lugar denominado Rio Carlata, distrito e município de Orleáes,
Estado de Santa Catarina. numa área
de quinhentos e vinte e três hectares
noventa e um ares e cinqüenta centíares (523,9150 ha) delimitado por
um polígono místílíneo que tem" um
vértice a três mil e setenta e cinco
metros (3.075 m) , no rumo verdadeiro oitenta graus sudoeste (809SW)
da. confluência dos rios Eva e Cal'''
lata e os lados, a partir dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil oitocentos
trinta e cinco metros (1.835 m), cinqüenta e três graus' e cinco minutos
nordeste (53905' NE); dois mil duzentos e trinta metros
(2.230 m) ,
quarenta e quatro graus e vinte minutos sudeste (449 20' SE); dois mil
novecentos e setenta metros (2.970 m) ,
quarenta e seis graus e vinte minutos sudoeste (469 20' SW). O lado
mistilíneo da poligonal é o trecho do
rio Laranjeiras. para montante e
compreendido entre a extremidade do
último lado retilfneo acima citado e
o vértice de parUda.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma. vez se verifique à existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substáncías discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de dois
mil seiscentos e vinte cruzeiros
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(Cr$ 2, 620,00)
e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a. partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art, 39 Revogam-se as disposições
em contrãrío.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959, 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N9 47.197 DE
NOVEMBRO DE 1959

6

DE

Autoriza o cidadão brasileiro George
Goro Kuroiwa a lavrar argila 'no município de São Bernarâo do Campo,
Estado de São Paulo ~
,

o Presidente da Repúblic8" usando
da atribuição que lhe confere o. artigo
87. n'? l, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n~ 1.985, de 29 de janeiro de 1940 <Código de Minas}, decreta:
Art. 19 Fica autorízado o cidadão
brasileiro George Goro Kuroi wa a lavrar argila, em terrenos dos sucessores
de Antônío José do Espírito Santo no
lugar denominado Sitio do Adão, distrito e município de São Bernardc do
campo, Estado de São Paulo, numa
área de quinze hectares vinte e quatro
ares e quarenta e quatro centrares
(15,2444ha). delimitada por um quadrilátero que tem um vértice no final
do camínhamento que, partindo da
extremidade sul (S) de sua residência,
apresenta os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: duzentos e um
metros e cinqüenta centímetros , ...
, (201,SOm) , sessenta e um graus quarenta e cinco minutos nordeste
.
(619 45' NE): duzentos e oito metros
(208m), cinqüenta graus quarenta e
três minutos sudeste (509 43' SE); os
lados da poligonal, a partir dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e
TumOS verdadeiros: duzentos e setenta
metros e setenta centímetros (27(),70m>,
cinqüenta e três graus quinze minutos
sudoeste (539 15' SW); seiscentos e
quatro metros e cinqüenta centímetros
(604,50m) quarenta e cinco graus cinqüenta e cinco minutos noroeste ... ,
(459 55' NW); duzentos e vinte e dois
I

.
metros e cinqüenta centímetros
(222,50m), cinqüenta e seis graus cinoiiont.~, (' 11m mínutos nordeste
.
(56 9 51' NE) ; seiscentos e um metros e
sessenta centímetros (601,60m), cínq,U.1;'.;1l~i:l, graül:> quarenta e três minutos
sudeste (50'?, 43' SE). Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único, A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de W51, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulalllento ou de outras substâncias díscríminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2 Q O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
t,
puu<!COS, na forma da lei, os
tributos que foram devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do C6~
digo de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbem, a autoríaação de lavra será declarada caduca ou
n~i'" na forma dos artigos 37 e 38 do
Código de Minas. .
Art. 49 AJ3 propriedades vízínhas estão sujeitas às, servidões de 3010 e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departa.mento Nacional da Produção Míneral
e gozará dos favores discriminados no
art , 71 do mesmo Código,
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Iv):ineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 600,()0).
Art. 7C! Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959, 1389 da. Independência e 719 da
República.
JUSCEI.INO KUBI~CHEK

Mario Meneghetti

Aros »o

DEOOJETO N. Q 47.198 DE NOVEMBRO DE

Aut~riza

DE

6

1959

. a Representações, Minera..

eco "Czdade. do Aço" Ltâà., a pes-

quzsC!'r. caulim, no município de
Itabirito, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe ~onfe;e o artigo 87, n. <;I I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.9805, de
29 de janeiro de 1940 (cÓc.igo de
Minas), decreta:
Art. 1. 9 Fica autorizada a Representações, Mineração lICidade do
Aço" Ltda. a pesquisar caulim em
terrenos de propriedade de' Ana
Ferreira Pedrosa no local denominado Lapa! ~istrito de Bação, município
de Itabírtto. Estado de Minas Geraís, numa ãrea de setenta e dois
are~ (0,72 ha.j , delimitada -por um
retângulo que tem um vértice a quinhentos e trinta e sete metros .....•
t?37 m.) , no rumo magnético de
oíto graus e vinte e cinco minutos
noroeste (8 9 25' NW) do canto norte
(N) da sede de propriedade de Ana
Ferreira Pedrosa, e os lados, divergentes do vértice considerado têm
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: sessenta metros (60 m.) ,
setenta e quatro graus ·sudoeste ., .•
(74l? SW): cento e Vinte metros .. "
<120 m.j , dezesseis graus noroeste
J

(l6Q NW).

Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1'951, uma vez se verífielue a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substáneras a que se refere o àrtigo 2 9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de pesquisas:
Art. 2. 9 O titulo da autorização
de pesquisa, .que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a- taxa
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,(0) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos, a partir da data da transcrição no livro próprio da Dívlsão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3. 9 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de novembro
de 1959; 138.9 da Independência e
71. 9 da República.
JUSCELINO KlJ1JrrsCHEK

Mária Meneonetu
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DEORETO N.9 47.199 DE NOVEMBRO DE

DE

6

1959

Auiortza o cidadão brasileiro José
Pedro a pesquisar quartzito no
municipio de ttapeeerica da Serra,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1.98-5 de
29 de janeiro de 194<:l <Código' de
Minas), decreta:
Art. L Q Fica autorizado o cídadão
brasileiro José Pedro a pesquisar
quartzito. em terrenos" de propríedade de MiqueUna Vieira de Morais no
imóvel denominado Sitio da oachoetra, distrito e município de Itapecerlca da Serra, Estado de São Paulo.
numa área de sessenta e seis hectares e quarenta ares <66,40 ha.) , delimitada por: um polígono irregular
Que tem um vértice a cem metros ,.'
(100 m.) , no rumo magnético de cínquenta e seis graus noroeste
.
(5.6 9 NW), da cachoeira' do ribeirão
Taquaxiara e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: setecentos e quínze metros (71-5 m .) , trinta e seis
graus e trinta minutos nordeste ..
(36 9 3()' NE); cento e oitenta metros
(18() m.), vinte e quatro graus nordeste (24Q NE);
seiscentos metros
(600 m.) , sessenta grau!! sudeste .. (609 SE):
mil, trezentos e oitenta
metros (1. SSO m.). trinta e quatro
graus sudoeste (349 SVV); setecentos
e quarenta e cinco metros (745 m.j ,
dezenove graus e trinta minutos noroeste (199 30' NW).
Parágrafo único. A execueâo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações .do Regulamento aprova,·
do pelo Decreto n. Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o artigo 2. 9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias díscrimínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
. Art. 2. Q O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de seiscentos e setenta cruzeiros ...
t Cr$ 670,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partãr da data
da transcrição no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da. Agri· cultura.

Aros
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Art. 3.l? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959; 138!? da Independência e 719· da
República.

EXECUTIVO

Art. 3. 9 Revogam~se as diSposições
em contrário.
Rio de Janeiro, () de novembro de
1959; 1389 da Independência e 71<,1 da
RepÚblica.

JUSCELINO KUBITSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

Mário Meneçhetti

DEORETO N.9 47.200 DE NOVEMBRO DE 1959

DE

DECRETO N.9 47.201 -

6

DE NOVEMBRO DE

Autoriza o cidaàiio brasileiro MOdesto Roma a pesquisar minérit? de
ferro, no mUrJ,icípio de Castro. Es-

tado do Paraná.

O Presidente da República, usando
dá atribuição que lhe confere o artigo 87. n.v l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-leí n. 9 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
Art. 1. '> Fica autorizado o cidadão
brasileiro Modesto Roma a pesquisar
mínérío de ferro em terrenos de
propriedade de Julio de. Bíassío no
Iugar denominado Capão Bonito, dístrito e Município de Castro. Estado
do Paraná, numa área de duzentos e
oito hectares (208 ha.) . delimitada
por um retângulo, que tem um vértice a dois mil metros (2 _000 m.)
na rumo magnético de trinta gra us
nordeste (309 NE), da confluência do
córrego Capão Bonito com o Rio
Japó e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mil. setecentos e
trinta. e cinco metros (1.735- m.),
Oeste (W); mil e duzentos metros
(1.200 m.) , Norte (N).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se retere o artigo 2 Q do
citado Regulamento ou de outras
substâncias díscrímínaéas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via nutêntica dêste Decreto, lJagarâ a taxa
de dois mil e oItenta cruzeiros .... ,.
(Cr$ 2.080,O(» e será válido por dois
(2) anos, a contar da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura,
J

DE

6

1959

Renova o Decreto n, Q 42.099,
de 19 de açõsto de 1957

o

Presidente da República, usando
arnos

da atribuição que lhe confere o
tigo 87, n. Q I, da Constituição e
têrmos do Decreto-leí n.s 1.985,
29 de janeiro de 1940 (Código

de
de

Minas). decreta:
Art. 1. Q Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano. nos
têrmos da letra "b" do artigo 1. 9 ,
do Decreto-lei 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro José Hugo de Carvalho, .pelo decreto n. ~ quarenta e
dois mil e noventa e nove (42 099).
oe dezenove (19) de agôsto de mil
novecentos e cinquenta e sete (1957),
para pesquisar mica no município de
Agua Boa, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.9 A presente renovação
que será uma via autêntica riêste
Decreto, ps"garâ a taxa de oitocentos e dez cruzeiros
(Cr$ 810,00); e
será transcrita no livro pr6p~io da.
Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 6 de novembro
de 1959; 138.Q da Independência. e
71.Q da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária Meneçtietü

DECRETO N. '? 47.2{)2' DE NOVKMBRO DE

1959

DE

6

Autoriza Alumínio Minas Gerais S.A.
a pesquisar bauxita no município
de OUTO Preto, Estado de Minas

Gerais.

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

Aros
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tlgo 87, n.v r, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n. Q 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. l.Q Fica autorizada Alumínio Minas Gerais S. A. a pesquisar
bauxita. em terrenos de sua propriedade, no imóvel denominado Fazenda do Tesoureiro, distrito e município
de ouro Preto. Estado de Minas Gerais, numa área de quatro hectares
e cinquenta e quatro ares (4,54 ha.j ,
. delimitada por um pentágono irregular que tem um vértice a oitenta e
cinco metros (85 m.) , no rumo magnético de quarenta e nove graus e
trinta minutos noroeste (499 30' NW)
da tôrre número trinta e três (33),
ds linha de Transmissão Funil-Saramenha e os lados, a partir dêsse
Vértice, . os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: duzentos e vinte
metros (220 m.) , oitenta graus noroeste (809 NW); oito metros (8 m..»,
três graus noroeste (3 9 NW); cento
e oitenta metros (18() m.) , sessenta
e nove graus noroeste (69Q . NW) :
duzentos e vinte metros (220 m.) ,
trinta e dois graus e trinta minutos
nordeste (329 30' NE); quatrocentos metros (400 m.j , quarenta e um
graus e trinta minutos sudeste ....

DEORETO N.Q 47.2{}.3 NOVEMBRO DE

DE

6

DE

1959

éutoriza o cidadão brasileiro Ange-

lina Ramos a pesquisar ttuorita no
município

de Tubarão J Estado

Santa Catarina.

o

ae

Presidente <la. Re:PtúibUca., usanéo

da atribuição que lhe confere o art. 87,
n,v I. da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n Q 1.985. de 29 de janeiro de 194() (Código de Minas), de..
ereta:
Art. 1.9 • Pica autorizado o cidadão
brasileiro Angelíno Ramos a pesquisar fluorita em terrenos de propriedade de Antônio Salvan e outros no
lugar denominado Rio Vargedo-Sesmaría Caipora, distrito de Treze de
Maio, município de Tubarão, Estado
de santa Catarina. numa área de setenta e quatro hectares cinqüenta e
nove ares e noventa e seis centrares
(74,5996 haj delimitada por um decágono místítíneo, que tem um vértice
no final da poligonal que partindo do
meio da fachada sul fS) da casa de
Rodolfo Sebastião Formentin tem os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cínüenta e cinco metros
(55 m) , um grau sudeste (19 SE);
(419 30' SE).
cem metros (100 m) , cinqüenta e quaParágrafo úníco , A execução da
tro graus quarenta e cinco minutos
presente autorização fica sujeita às
sudoeste (54945'SW): cento e quaestipulações do Regulamento aprovarenta e oito metros e setenta centímetros (148,70 m) , trinta. e cinco graus
do pelo Decreto n. 9 30. Z3{). de 1 de
quinze minutos noroeste (35915'NW);
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como mil metros (1.000), cinqüenta e quaassociado, de qualquer das substãntros graus quarenta e cinco minutos
cías a que se refere o artigo 2. ~ do sudoeste (54945 'SW): e, os lados do
decágono mistilíneo a partir dêsse
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas· pelo Convértice, Os seguintes comprimentos e
selho .Nacional de Pesquisas.
rumos magnéticos; mil metros (l.MO
metros), cinqüenta e quatro graus
Art. 2. Q O titulo da autorização quarenta e cinco minutos nordeste
de pesquisa, que será uma via au(W,?45'NE): cento e quarenta e oito
têntica dêste Decreto. pagará a taxa. metros e setenta centímetros (148,70
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,(0) e
centímetros), trinta e cinco graus
será válido pelo prazo de dois (2)
quinze minutos sudeste (3-l>4?lS'SE);
atlas, a partir da data da transcrítrezentos e vinte metros (32-{)m), cinção no livro próprio da Divisão de qüenta e quatro graus quarenta e cinco minutos nordeste (5494S'NE): treFomento da Produção Mineral do
zentos e setenta e cinco metros (37'5m)
Ministério da Agricultura.
trinta e cinco graus quinze minutos
Art. 3. 9 Revogam-se as disposições
noroeste (35915'NW); oitenta e dois
em contrário.
metros e três centímetros (82,00 m) ,
cinquenta e quatro graus quarenta e
Rio de Janeiro, em 6 de novembro
cinco minutos nordeste (54Q45'NiE);
de 1959; 138.Q da Independência e
mil quatrocentos e setenta e cinco me71.9 da República.
tros (1.4''75 m) , trinta e cinco graus
quinze minutos sudeste (35Q15'SE) ;
JUSCELINO KUBITSCHEK
trezentos e vinte metros e três centímetros (320,03rn) cinqüenta e quaMário Meneghetti
I
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tro graus quarenta e cinco minutos
sudoeste (54 945'W ) ' oitocentos e sessenta e sete metros f8tJ'7 m), trinta e
cinco graus quinze minutos noroeste
(35915'NW); mil e cem metros (LlOO)
metros), cínqüenta e quatro graus
quarenta e cinco minutos sudoeste
(54945'SW): e, o décimo e último lado
é constituído pela margem esquerda
do Rio trrussanga, da extremidade do
nono lado descrito até o vértice de
naitída
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
esupulações do Reg'ulamento aprovado pelo Decreto n/~ 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de. qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.9 do citado
regulamento ou de outras substãncías discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 . O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e cinqüenta cruzeiros rors
7'50,(0) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livra próprio da Divisão de Fo~
menta da Produção Mineral do Mirustério da Agricultura.
Art 3.9 . Revogam-se as dísposlcões
em contrario.
~
Rio de J anelro, 6 de novembro de
1959: 1389 da Independência- e 719 da
República:
JUSCEIJ.'N o KUB ITSCHEX.

Mário Meneghetti.

DEORETO N.Q 47.204 NO\<"EMBRO DE

DE

6

DE

1959

Conceãe à. Emprêsa de Mineraçáo Ta~
quaral Ltda ..autorização. para funcionar COmo emprêsa de mineração.
O Pre.sidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o art. 87,

n.9 r, da Constituiçáo e nos têrmos

do Decreto-lei n. 9 1.985, de 29 de janeiro de 194{) (Código de Minas), decreta.:
Artigo único. li: concedida à Emprêsa de Mineração Taquaral Ltda.,
constituída por escritura pública de 2'7

de agôsto de

1959, lavrada às fls.

165 do livro de notas n.v 79-A, do
cartório do 3.9 afie lO da cidade de
Uberaba, com sede nessa cidade, autorização para funciona! r; mo em ~

prêsa de míneração, tícando obrigada.
a cumprir íntegraímente as eis e regulament.os em vig")'r ou qUE: venham
a vigorar sôbre o objeto desta auto-

rízação.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de
1959, 138.9 da Independência e 71.9 da.
República.
J1JSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N~ 47.205 - DE 7
NOVEMBRo DE 1959

DE

Amplia a zona de concessãc da Emprêea Elétrica de Londrina S. A.,
com a inclusão do municzpio de Jataietnno, Estado do Paraná, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 150 do Código de
Águas (Decreto n'? 24.643, de 10 de
julho de 1934), combinado com o artigo 59 do Decreto-lei n Q 852, de 11 de
novembro de 1938,' decreta:

Art. 19 Fica ampliada a zona de
concessão da Emprêsa Elétrica de
Londrina S. A., com a inclusão do
município de Jataizinho, Estado do
Paraná.
Art, 29 Fica a Emprêsa Elétrica de
Londrina S. A. autorizada a construir,
para atender ao fornecimento de energia elétrica ao município ora incorporado à sua zona, uma linha de transmissão entre a sede do município de
Ibiporã e a do município de Jataizinho.
bem como -a subestação abaíxadora e
a rêde de distribuição nesta última
cidade.
Parágrafo único. Por ocasião da
da aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das instalações, pelo Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Caducará o presente título.
independente de qualquer ato declaratório, se a concessionária não satisfizer às seguintes condições:
I - Apresentar à Dívísão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produ..
ção Mineral, do Ministério da Agricultura, em três (3) vias. dentro do
prazo de cento e oitenta (180) días,

Aros

DO PODEIt

contados da publicação .dêste Decreto,
os estudos, projetos e orçamentos das
obras a realizar.
II - Iniciá-las e concluí-las nos
prazos que forem fixados pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos aos
quais se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministério da
Agricultura.
Art. 49 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela referida Divisão de Aguas.
Art .. 59 A ampliação da zona e a
autorização contidas neste Decreto Jicam subordinadas às demais normas
do Decreto nl? 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 69 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as dísnosíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de
1959, 1389 da "Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçhetti,

DECRETO N. 9 47. 2{}6 - DE 9
DE NOVEMBRO DE 1959
Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento tio
capital socuü, da Companhia Nordeste de Seguros.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n. 9 2.063,
março de 1940, decreta:
de 7
Art. 1. Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos.
inclusive aumento do capital social,
de Cr$ 3.200. OOO,{)Q - (três milhões
e duzentos mil cruzeiros) - para ...
Cr$ 5.000.0üO,OO - (cinco milhões de
cruzeiros) - da Companhia Nordeste de Seguros, com sede nesta Capital, autorizada a funcionar pelo
Decreto n.v 16.783, de 20 de outubro de 1944, conforme deliberações
das Assembléias Gerais Extraordináfias realizadas em 22 de abril e 5
de agôsto do corrente ano.

de
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Art. 2. 9 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, em 9 de novembro
de 1959; 138.Q da Independência e
71. 9 da República.
JUSCEl..INO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO NI? 47.207 - DE 9
NOVEM:BRO DE 1959

DB

Altera o Regulamento Geral do
Corpo de Bombeiros do Distrito Fe~
âertü, aprovado pelo Decreto número 41. 096, de 7 de março de 1957.
e dá outras providências.

o Presidente da Re.públi~. usanóo
da ~tribuição que lhe confere o artigo
87, Item I, da Oonstltuíção, decreta:
Art. 19 O art. 99 do Regulamento geral do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nv 41.096, de 7 de março de
1957, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Os oficiais e praças gozarão 3Q
(trinta)
dias consecutivos de
férias por ano. H
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam·se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 9 de novembro
de 1959, 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINo

KUBITSCREI{

Armando Fal~ão

DECRETO N.Q 47.208 - DE 9
DE NOVEMBRO DE 1959
Suspende, 'Provisoriamente, a aquisi m
ção de material permanente
de
consumo, para o serviço público,
e dá outras providências.

e

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
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Art. 6. 9 Revogam-se as disposIções
tendo em vista a necessidade de reduzir as despesas públicas, decreta:
em contrário.
Art. 1. Q Fica proibida, até 10 ée
Rio de Janeiro, em 9 de novembro
janeiro do ano próximo vindouro, a
de 1959; 138. 9 da Independência e
aquisição de material permanente e
71. «;I da República.
de consumo, exceto gêneros de a11JUSCELINO KUBITscItER
mentação, medicamentos, combustíveis, lubrificantes, vestuários em ge ...
Armando Falcllo
ral, livros em geral) bem como os
Jorge do Paço Matoso
materiais estritamente ligados à. arMaia
recadação, que forem considerados de
Henrique Lott
absoluta essencialidade.
noràcio Làter
S. Paes de Almeida
Art. 2Q O julgamento da "absoluErnani do Amaral Petta essencialidade", referida no artigo
zoto '
anterior, caberá:
Mário MeneghetU
Clovis Salgado
a) aos Ministros de Estado,
nos
Fernando Nóbrega
órgãos que lhes forem subordinados;
Francisco de Mello
t» ao Chefe da Casa Civil da Pre ...
sídêncía da República, nos órgãos dl ..
M ária Pinotti
retamente subordinados à Presidência da República;
c) ao Diretor Geral do Departa..
DECRETO N9 47.209 -. DE 9 DE:
mento Federal de Compras, ouvidos
.
NOVEMBRO DE 1959
os respectivos Ministros de Estados,
nos casos pendentes de decisão do
Declara de utilidade pública, para
referido Departamento, na data. do
desapropriação, terrenos que menpresente decreto.
ciona, em Nova Iguaçu, Estado do
Parágrafo único. Quando a aquI..
Rio de Janeiro, necessários ao Misíção pretendida não se enquadrar
nistério da Aeronáutica.
entre as previstas no artigo nrímeíro
dês te decreto, sua eretívacão só se
o Presidente da. República, usanéo
poderá verificar mediante prévia auda atribuição que lhe confere o artigo
torização do Presidente da República,
87 item r, da oonstítucãoPederaí, e
em Exposição de Motivos a ser en.. tendo em vista o Decreto-lei n9 3.36'5,
caminhada por intermédio do MiIús.. de 21 de junho de 1941, alterado pela
térío da Fazenda.
Lei n 9 2.786, de 21 de maio de 1956,
Art. 3. Q Ficam proibidas a entredecreta:
ga de adiantamentos e a emissão de
Art. 1Q São declarados de utilidade
empenhos para aquisição de matepública, para desapropriação, os terriais que se não enquadrem nas exceções mencionadas no artigo 1. ~ .
renos com a área total de 7.794,00 m2
(sete mil, setecentos e noventa e quaParágrafo único.
A Contadoria
tro metros quadrados), constituídos
Geral da República, pelas suas oontadorías e Sub contadorias Seccionais, pelos lotes ns. 16 a 32, da Quadra 4,
do loteamento denominado j/Parque
nã-o registrará os empenhos emttídos
para aquisições em desacôrdo com o
Ponto Chique", situado no Município
presente decreto.
de Nova Iguaçu, Estado do Rio de
Art. 4.9 Os órgãos do sennço p~ .. Janeiro, de propriedade de José Ferbl1co que se não abastecem.. por inreira Barbosa, seus herdeiros ou sutermédio do Departamento Federal
cessores, tudo conforme consta do
de Compras enviarão ao referido
processo protocolado na Diretoria de
Departamento, para fins de contrôle
Engenharia do Ministério da Aeroe observação de preços, uma das vias
náutica sob
n9 6.309-59, do qual
dos empenhos ou notas de encomenconsta a planta dos terrenos.
das que venham a ser feitas nos
Art. 29 Destinam-se êsses terrenos
casos excepcionais, previstos no ara instalações de proteção ao vôo do
tigo prímeíro.
Ministério da Aeronáutica.
Art. 5.9 O presente decreto en ..
Art. 39 Fica o Ministério da Aerotrará. em vigor na data de sua punáutica autorizado a promover a efeblicação e suas disposições aplitivação da desapropriação de Que tracam-se a todos os órgãos da Admita o presente decreto, na forma do
nistração Pública Federal inclusive
artigo 1.Q do Decreto-lei nQ 3.365, de
Autarquias.

Aros
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21 de junho de 1941, correndo as despesas à Conta dos recursos orçamentários próprios de que dispuser.
Art. 49 Na forma e para os fins do
artígo 15 do Decreto-lei n Q 3.365, de
21 de junho de 1941, alterada pela Lei
n Q 2.786, de 21 de maio de 195ü a
presente desapropriação
declarada.
de urgência.
Art. 59 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
é

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello
DECRETO N9 47,210 NOVEMBRO

DE

DE

9 DE

1959

Declara de utilidade pública, para
desapropriação, terrenos qUe menciona" em São João de lIieriti, setoâo do Rio de Janeiro. necessários
ao Ministério da Aercauuüica,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal, e
tendo em vista o Decreto-lei nQ 3.36'5,
de 21 de junho de 1941, alterado pela.
Lei n9 2,786. de 21 de maio de 1956,.
decreta:
Art. lQ São declarados de utilidade
pública, para desapropriação. os tertenos com a área total de 8.718,79 m2

DECRETO NQ 47.211 -

(oito mil, setecentos e dezoito metros
e setenta e nove decímetros quadrados). constituídos pelos lotes mime1'03 11 a 28, da Quadra 24, do íoteamenta denominado "Jardim Metrópole", situado no Município de Sáo
João de Meriti Estado do Rio de Janeiro, de propriedade da firma Comercial e Construtora São João Limitada, ou sucessores, tudo conforme
consta do processo protocolado ntal
Diretoria de Engenharia do Ministério da Aeronáutica sob nv 5.531-59,
do qual consta a planta dos terrenos.
Art. 29 Destinam-se êsses terrenos
a instalações de proteção ao vôo do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 39 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da desapropriação de que trata o presente decreto, na forma do
art. 10 do Decreto-lei nv 3. 3il5, de
21 de junho de 1941. correndo as despesas à conta dos recursos orcamentáríos próprios de que dispuser.
Art. 49 Na forma e para os fins do
art. 15 do

Decreto-lei nl? 3.365, de

21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n9 2,786. de 21 de maio de 195{) a
presente desapropriação é declarada
de urgência.
Art. 5Q O presente decreto entrará
em vigor na da ta de sua publícaeâo,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de
1959; 138(> da Independência e 719 da
República.
JUSCELINo

KUBITSCHEK

Frencisco de M eUo

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1959

Dispõe sôbre funções de extranumerário-mensalista para o enquadramento
do pessoal da Superintendência e Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional pOT fôrça do art. 1Q da Lei n 9 2.904, de 8 de outubro de 1956,
combinado' com o art. 6 9, § 29; da Lei n'! 2 .193, de 9 de março de 1954,
e da outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. lQ Integram as Tabelas únicas de Extra.numerário-mensalista Parte Suplementar, dos órgãos e Ministérios indicados, as funções constantes do Anexo I.
Art. 29 As funções discriminadas no Anexo I são ocupadas, ex vi do
disposto no art. 69 , § 29, da Lei n 9 2.193, de 9 de março de 1954, pelos
servidores da Superintendência e das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional relacionadas no Anexo 11.

Aros
Parágrafo único.
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Caberá recurso para o Departamento Administrativo

do Serviço Público dentro do prazo de 120 dias, contados da publicação

dêste Decreto, do enquadramento nomínal de que trata êste artigo.
Art. 39 Os servidores enquadrados na forma déste Decreto passam 2condição de extranumerárto-mensaüsa a partir da data de sua publicação,
* 19 Os serviços do pessoal expedirão as portarias decíaratórías da nova
situação;
§ 29 A Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional providenciará, no prazo máximo de 30 dias, a apresentação dos
servidores enquadrados aos respectivos serviços de pessoaí, aos quais compete
lotá-los de acôrdo com a necessidade e conveniência dos serviços.
§ 39 Enquanto não se efetivar a apresentação, os saiàríos e demais
vantagens continuarão a ser pagos pela Superintendência.
Art. 4Ç) Para compensar a àespesa decorrente do enquadramento de
que trata êste Decreto, os respectivos órgãos do pessoal deverão propor a
supressão de funções de referência íníeíal das respectivas Tabelas de Mensalistas.
Art. 59 Fica transferida, com o respectivo ocupante, Joáo Tubarão
Netto, a função de Auxiliar Administrativo, referência 27, da Parte Suplementar da Tabela Numérica de Mensalistas da Escola Superior de Guerra
para igual parte da Tabela Única de Mensalistas do Departamento Adminístratívo do Serviço Público.
Art. 6<! No Anexo I do Decreto n 9 40.785, de 21 de janeiro de 195'l~
onde se lê:
d)

Ministério da Educação e
T.U.M. - P.S.

I

Quantidade I

Cultura

I
I Referência
I
I
I

Funções

J

!
I

1

1

Auxiliar

•••.•.••.•••••••••••••••••••••••••• 1

Ministério do Trabalho, Indústria e COmércio
T.U.M. - P.S.

m)

Quantidade

Referência

Funções
Assistente .

2

17

I
I

I
I

t

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

31

I

Leia-se:
d)

Ministério da Educação e
T.U.M. - P.S.

i

Quantidade I

I
1

!
I Revisor
1
1

Funções

Cultura

I

I Referência.

I
I
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o' • • • • [

I

17
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m)

Ministério do Trabalho, Ind'Ústria e Comércio
T.U.M. -

Quantidade
1
1

P.S.

I

I Referência
I

Funções

i Assistente
I Contador
L

I

1
•••••••

o

••

•

•••••••••••••••• , •••••••••

!

........ ·························1

31

31

I

Art. 7Q No anexo II do Decreto n Q 40.785, de 21 de janeiro de 1957,
ende se lê:
d)

Ministério da. Educação e Cultura
T.U.M. -

P.S.

Auxiliar
1.

Referência 17
Severin Gílbert- Dobbin.

m)

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
T.U.M. -

P.S.

Assistente

1.
2.

Referência 31
Antônio Pompilio Corrêa da. Silva.
Livio Va,ladão.
Leia-se:
d)
Ministério da Educação e Cultura
T.U.M. -

P.S.

Revisor
1.

Referência 17
Severin Gilbert Dobbin.
m)

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
T.U.M. -

P.S.

Assistente
1.

Referência 31
Antônio Pomp1lio Corrêa da Silva.

Aros
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Contador
Referência 31

1.

Lívio Valadão.

Art. 89 No anexo I do Decreto n Q 45.389, de 4 de fevereiro de 1959.

onde se lê:
d)

Departamento de Imprensa Nacional
T.U.M. -

I

Quantidade ,

P.S.

I

I Referência

Funções

I
I
I

I
I
I

I Linotipista

1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • o"

0.0

o"

••

•• 1

I

,28

I
I

I

Leia-se:
Quantidade

I

I Referência
I

Funções

I
1

Linotipista

I

••

o

••••••••

o

0

•••••••••••••••••••

1

30

I
1

Art. gl! No anexo TI do Decreto nv 45.389, de 4 de fevereiro de 1959"
onde se lê:
d)
Departamento de Imprensa Nacional
T.U.M. - P.S.
Linotipista
Referência 28
1. Anver Bílate,

Leia-se:
Linotipista

1. Anver Bilate.
Art. 10.
Art. 11.

Referência 30

ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário
Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 1959, 1389 da Independência e 719
da República.
o

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Falcão.

Henrique Lott.

S. Paes de Almeida.
CloVis Salgado.
Fernando Nãbrega.

Aros
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ANEXO I

Funções a que se refere o art. lI! do Decreto nl! 47.211, de 10 de novembro de 1959.
Quantidade

I

I

Funções de referência única

r

I Referência

I
J

I

a)

1
1
1

I

P.S.

I

I

I

I Auxiliar Administrativo ..... ················1
•• 0··· .•...•.................... 1
I Telefonista
1
I Servente
•••••

I
I
I
J

1

Ministério da Fazenda
T.U.M. -

I

I
I

J

b)

"0

o

•••••••••••••••••••••••••

Departamento de Imprensa Nacional
T.N.M.

Impressor

-

P.S.

•••••••••••••••••••••••••

••••••

17

I
I
I
I

0

27

19

\

27

I

I
DECRETO N9 47.212 - DE 10
NOVEMBRO DE 1959

DE

Dispóe sõbre a tormação de estoques
de reserva ou reguladores de suprimento de artigos de primeira rze-

ceseiâaüe, no mercado interno, e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da
Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 13
da Lei n 9 1. &22. de 26 de dezembro
de 1951. no al'to9 Q .da Lei nl? 1 506,
de 19 de dezembro de 1951, e o Decreto nl? 46,531, de 30 de julho
ele 195-9, decreta:
Art. 1Q Os estoques de reserva ou
reguladores de suprimentos de artigos
de primeira necessidade no mercado
interno do pais. de que trata
artigo 8° da Lei n Q 1.506, de 19 de dezembro de 1951, serão constituídos peIas mercadorias ou produtos:
a. comprados ou requisitados pela
Comissão Federal ·de Abastecimento
e Preços;
b. adquiridos pela Comissão de Financiamento da Produção;
c. de propriedade do Govêrno por
qualquer outra forma.
Art. 2l? Para os efeitos de formação e dístríbuioão dêsses estoques. deverão se articular entre si. em intima
eooperacâo, o Conselho Coordenador
l'1.0 Abastecimento, a Comissão
Fe'J

deral de Abastecimento e Preços, a
Comissão de Financiamento da Produção e a Rêde Ferroviária Federal
S. A.

Art. 39 A cooperação referida se
verificará mediante convênio a ser
assinado, no prazo de trinta, dias, entre as mencionadas entidades
públicas para que promovam:
a. entendimentos com os Estados
e Territórios. celebrando, se necessário,
acordos para que êsses, em colaboração com as Prefeituras, realizem ou
mantenham ínstalacões convenientes
à execução dos serviços de expurgo,
classificação e armazenagem dos cereais e gêneros financiados ou adquiridos pelo Govêrno, podendo, para
êsse fim, utilizar armazéns já existentes. de propriedade pública ou particulares sob tíscalízacão dos respectivos Estados e Territórios:
b , ajustes com organízaeões ou :ntidades federais, estaduais. municipais. autárquicas e de economia mista
para assegurar o armazenamento e
conservação das mesmas mercadorias,
podendo par"! tanto aproveitar instalações já existentes e adequadas;
c. aquisições diretas. aos produtores ou suas cooperativas, dos gêneros
de primeira necessidade, objetivando:
1. formar estoques de reserva ou
reguladores de suprimento do mercado interno;
2. exportar ou vender para exportacão as sobras dessas mercadorias.
quando ultrapassem as neeessídades
alimentares do país.
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Art. 4,9 O convênio autorizado no
artigo anterior e cuja validade dependerá de prévia homologação dos
srs. Ministros do Trabalho, Indúst; ia e COmércio, da Fazenda e da
por
Viação e Obras Públicas será
prazo certo, não excedente de dois
anos, podendo ser renovado.
Art. sq Ao Conselho Coordenador
do Abastecimento caberá a superintendência' dos serviços previstos no
presente decreto.
Art. 6Q O custeio dos serviços de
armazenagem dos estoques de que trata êste decreto correrá à contados
titulares das respectivas mercadorias.
Art. 1º A Comissão Federal de
Abastecimento e Preços caberá:
a • indicar as cotas a serem distribuídas a cada centro consumidor;
b , estabelecer os preços-teto para
venda no atacado e no varejo;
c. indicar as épocas oportunas para
suplementação do abastecimento;
d. informar, ao Conselho 'Coordenadar do Abastecimento, sôbre as necessidades de consumo dos principais
centros populacionais, capacidade de
armazenagem nesses centros específ;.camente para cada gênero alimentício essencíal e estoques existentes
em determinadas oportunídades;
e. coopera}' na distribuição dos estoques, quando se fizer necessário.
Art. 8~ A Comissão de Financiamento da. Produção competirá baíx"tr Instruções no que disser -espeíto
à forma e condições de armazenagem, conservação, expurgo e identificação
das .mercadorías estocadas,
cumpríndo-lhe, ainda, manter o Conselho ooordensdor do Abastecimento
períõdícamente informado, nas épocas próprias ou quando solícítada,
sábre:
a. instalações organizadas e armazéns escolhidos pàra depósito das
mercadorias que financiar ou adquirir;
b . totais mensais, acumulados por
produtos e áreas. em hectares, realmente semeadas até a época das ín..
formações que houver recebido;
c . estimativas das safras fi. colhêr,
nas mesmas condíções da alínea anterior;

d.. totais das duas últimas safras
anteriormente colhidas.
Art. 99 A Rêde Ferroviária Federal
S. A. cumprirá:
a. informar, em tempo oportuno.
sôbre a cota que poderá reservar em.
seus armazéns e de sua subsídíâría
(AGEF) para. atender à constítuíçãe
de estoques reguladores:
b. informar sôbre prazo e condições de escoamento das safras e estoques.
Art. 10. Com base nos elementos
a lhe serem fornecidos pela oomíssâo Federal de Abastecimento e Preços, Comissão de Financiamento da.
Produção, Rêde Ferroviária Federal
S. A. e outras entidades, o Conselho
Coordenador do Abastecimento elaborará um plano anual de estocagem e distribuição de gêneros alimentícios essenciais a ser submetido
à. aprovação do Presidente da República.
Art. 11. A venda dos gêneros e
produtos estocados na conformidade
do art. lQ será feita ao consumidor
por intermédio de estabelecimentos
privados que habitualmente exerçam
essa atividade, ou organização
de
qualquer natureza que tenha êsse
objetivo. inclusive cooperativas e Prefeituras Muniéipais - de acôrdo com.
o plano elaborado pelo Conselho Coordenador do Abastecimento - podendo, em último caso, fazer-se diretamente pelo Govêrno.
Art. 12. Ao Conselho Coordenador
cio Abestecímento, na superintendência das medidas concernentes à armazenagem e estocagem, em grande
escala, das safras dos produtos e
mercadorias objeto do presente deereto, caberá decidir sôbre:
a. conveniência e oportunidade da
compra e venda de produtos agropecuários, em geral;
b . transnorte e colocacão dos mesmos produtos nos mercados;
c. atribuição das respectivas aquisições, após consulta prévia, à Carteira de Crédito Agrícola e tndustríal do Banco do Brasil S. A. , à.
Comissão de Fimmciamento da Producão, à Comissão Federal de A')astecimento e Preços ou a outras 01"ganízações que sejam
consideradas
em condições de assumir os encar-
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:gos da operação em favor dos consumidores;
d. fiscalização e coordenação dos
convênios firmados.
Art. 13. ~ste decreto entrará em
vigor na. data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 1959,·138{l da Independência e
7l Q da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Armando Falcão

S.

Paes de Almeida

Ernani do Amaral Peixoto
Mário Meneghetti
Fernando Nóbrega

n-:SORETO NQ 47.213 NOVEMBRO DE

DE

11

1959

o Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica incluída no Quadro
Permanente do Ministério da Aeronáutica, a função gratificada de Assistente, símbolo FG-l, que integrará
a lotação da Diretoria de Aeronáutica
Civil.
Art. 29 A designação para o exercicio da função ora criada observará
o disposto no parágrafo único do artigo 99 do Decreto nv 8..535) de 15
de janeiro de 1942.
Art. 3Q A despesa resultante dêste
decreto correrá por conta dos recursos orçamentários próprios.
Art. 49 ~ste decreto entrara em
vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 5Q Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro. em 11 de novembro
de 1959, 138(\ da Independência e 719
da República.
Francisco

KUBITSCHEK

de Mello

DECRETO N9 47.214 - DE 11
NOVEMBRO DE 19.59

DE

Iceiifica o item 1 do artigo 19 do
Decreto n 9 39.308. de 4 de junho de
1956, e o item VIn do artigo 19 do
Decreto n 9 46.576, de 13 de açõsto
de 1959, que transferiram funções
de Tabelas Numéricas Especiais de
Extranumerário-mensalista do Ministério da Aeronàutica.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica retificado o item I
do artigo 1Çl do Decreto nv 39.308,
de 4 de junho de 1956, para o fim
de declarar que a função ocupada
por Walter de Souza Machado, transferido da Tabela do Parque de Aeronáutica dos Afonsos para igual Tabela da Escola de Comando e Estado
Maior da Aeronáutica, de Encadernador, referência 21, e não 20, como
constou daquele ato.
Art. 29 Fica retificado o item VTIr
do artigo 1Q do Decreto n Q 46.576, de
13 de agôsto de 1959, para o fim de
declarar que a função ocupada por
Adelíno dos Santos Capela Filho,
transferida da Tabela da Base Aérea
do Galeão para igual Tabela do Parque de Aeronáutica dos Aronsos, é. de
Trabalhador, referência 18. e não
Servente. conforme constou daquele
decreto.
Art. 3Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de novembro
de 1959, 1389 da Independência e 719
da República.
é

DE

tnctu: junção gratificada no Quadro
Permanente do MZnistério da Aeronáutica e dá outras providências.

JUSCELlNO

!al

ExECUTIVO

Juscr:tINO

KUBITSCHEK

Francisco

de Mello

DECRETO NQ 47.215 NOVEMBRO DE

DE

1959

11

DE

Autor2za a liberação de crédito contido no Plano de Economia e Fundo
de Reserva a ser aplicado na execucão de poligonal ferroviária no
Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87. inciso l. da Constituição Fedel'al, decreta:
Art. J..9 Fica autorizada, no Plano
de Economia e no Fundo de Reserva
do Mlnístérto da Viação e Obras Pú-
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blicas, com apoio no inciso TI do
artigo 39 do Decreto n9 45.363 de
29-1-59, a liberação da parcela retida,

de modo a que fique integrada a dotação orçamentária de CrS .... , ...
34 ~ 750.000,00 (trmta e quatro milhões,
setecentos e cinqüenta mil cruzeiros)
consignada no Anexo 4. 22-MVOP-

Art. 2\l :€ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 11 de novembro
ele 1959, 138'? da Independência e 7l~
<la República.
JUSCELL......O KUBITSCHEK

07-01-DNEF da Lei n Q 3.487. de 10
de dezembro de 1958, como Verba
4. 1.03.22.3- construção, conservação e exploração de Trecho Ferro-

H enrique Lott.
S. Paes de Almeida.

viário São Luiz-Cêrro Largo-Santo
Angelo.

DECRETO N9 47.216 -

Ernaní ão Amaral Peixoto.

DE 11 DE NOVEMBRO DE 1959

Autoriza a liberaçt.o de créditos contidos no Plano de Economia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I da Constituição, decreta:
Art. 1º Fica autorizada a liberação no Plano de Economia para o
corrente exercício rinanceíro, com fundamento no inciso Ir do artigo 34,}
do Decreto 119 45.363, de 29-1-59, da quantia de ors 3.000.000,00 (três
milhões de cruzeiros? que se destina a aplícaçâo em obras de campos de
POlIciO, consideradas de relevante interesse público:
4.12 -

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Verba 4.0.00 - Investimentos

Oonsígnaçáo 4.1.00 -

Obras

Subconsignação.
4.1.03 -

c-s

Prosseguimento e oonclusâo de obras
6)

Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêl'no Federal, ou em colaboração con. o :E:stado ou a Prefeitm:a, a construção de pistas de terra, ampliação, encascaIhamenti, estação de passageiros e obras de
acesso aos aeroportos, nas seguintes localidades,
17 - Pernambuco:
Panela.s
, .. , . . . . . . . . . . . . . . .
AItínho
'
, . . . .. . . .. . . . .. .. ..

1.500. 00000
1 .500 .000,00
3.000.000,{)()

Total

as

Art. 21,\ O Ministério da. Fazenda promoverá
provídêncías necessárias
à liberação das parcelas a que se refere o artigo anterior,

Art. 39 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 1959; 1389 da Independência
7lÇJ da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello
S. Paes de Almeida

e
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DECRETO N9 47.217 -

DE

11

DE NOVEMBRO

DE

1959

Autoriza a liberação de crédito contido no Plano de Economia

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I da. Constituição, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a liberação no Plano de Economia para o
corrente exercício, com fundamento no inciso Ir do art. 39 do Decreto número 45.363, de 29-1-5-9, da quantia de C1'$ 5.000.000,00 (cinco mílhões de
cruzeiros), que ~e destina a aplicação em obras de aeroporto, consideradas
de relevante ínterêsse público:
4.12 -

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Verba 4:.0.00 -

Investimentos

Consignação 4.1.00 -

4.1.03 -

Obras

Subconsignação:
Prosseguimento e conclusão de obras
7> Diretamente em convênio com o DNER otr outro
órgão do Governo Federal, ou colaboração com
o Estado, a ampliação e pavimentação de pistas,
pátios, construção de estação de passageiros e
obras de acesso dos seguintes aeroportos:
Rio do Sul (Santa oatarína)

Cr$

5.000.000,00

Art. 2Q O Ministério da Fazenda promoverá as providências necessárias
à liberação da parcela a que se refere o artigo anterior.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas '1S disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 1959; 1389 da Independência e
719 da República.
Jt!SCEL!NO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello.
S. Paes de Almeida.

DECRETO N9 47.218 NOVEMBRO DE

DE

11

DE

1959

Exclui das disposições do parágrafo
único do art. 99 do Decreto número
45.363, de 29 de ,janeiro de 1959,
despesa que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 87 da Constituição,
decreta:
Art. 19 Ficam excluídas das disposições do parágrafo único do art. 9Q
do Decreto n 9 45.363, de 29 de janeiro de 1959, as despesas referentes
às obras de readaptação do Aero-

porto do Galeão para operar com
aviões a jato, até o limite de Cr$ ..
250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros), por conta do
crédito regularízador a ser aberto
pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de .sua publicação,
revogadas as disposições
em. contrário,
Rio de Janeiro, em 11 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e 7111
da. República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco .âe Mello
S. Paes de Almeida.
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DE

no PODER ExECUTIVO
12

DE

1959

outorga concessão à, Rádio Pampa Limitada para instalar uma estação ra~
dioàijusora.

o Pl'esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da .Constítutção, atendendo ao que requereu. a Rádio Pampa Limitada, e tendo em vista o disposto no art. 59, n Q XII, da mesma
Oonstituição, decreta:

Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Pampa Limitada, nos têrmos
do art. 11 do Decreto n Q 24.655, de
11 de julho de 1934, para estabelecer,
na cidade de Pôrto Alegre, Estado do
Rio Grande 40 Sul, sem direito de
DEORETO N.? 47.220 -

exclusividade, uma estação de ondas
médias, destinada a executar serviço
de radiodifusão,
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas.
e deverá. ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data dapublicação dêste decreto no Diário
Oficicl, sob pena de ser considerada
nula a concessão.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de
1959; 1389 da Independência, e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto

DE

12

DE NOVEMBRO DE

1959

Autoriza o Ministério da Justiça e Negócios Interiores a realizar despesas
pelo Artigo 43 do Código ele Contabilidaile da União, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe .conrere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do
Processo n. Q 15.751-59, do Ministério da Justiça e Negócios Interlores;
decreta:
Art. 1f! Ficam os órgãos abaixo relacionados, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores autorizados a realizar, no corrente exercício} as
seguintes despesas excedentes dos créditos orçamentários próprtos e até
os limites indicados, nos têrmos do parágrafo 1. C? do artigo 48 do Código
de Contabilidade da União i:
Limites das
órgãos c classificação
despesas excedentes dos créorçamentáríe
ditos orçamentários próprios
Cr$
(}1 Gabinete do Ministro
Subconsignaçáo:
1.5.11 - Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais ... , ..
l00.000,ÚO
03 -

Conselho Penitenciário âo Distrito Federal e Inspetoria Geral Penitencuiria

Subconsignação:
1.5.11 - Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais
05 -

3.600,00

Agência Nacional

Subconsignações:
1.5.02 - Passagens, transporte de pessoas e de suas bagagens

.. , "

, .. ,-" .. "

, , .. ,

,.

40S.000,OO
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Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais
.

1.96'0.000,00

Arquivo Nacional

Subconsignaçâo:
1.5.04 - Iluminação, fôrça motriz e gás

.

21.5QO,r.U

subconstgnecões :
1.5.04 - Iluminação, fôrça motriz e gás
.
1.5.11 - Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais

121. OOO,(}1)

Divisão de M aterial -

(}7 . 02•01 -

07.05.01 -

Divisão do Pessoal -

Despesas Próprias

2.715.0'0

Despesas Próprias

Subconsignação:
1.5.11 :07.06 -

Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais

17.7'4{},OO

Seção de Organização

Subconsignação;
Telefone. telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postai e assinatura de caixas postais

1.5.11 07 .07 -

Serviço de Comunicações

Subconsignação:
1.5.11 - Telef;me, telefonemas, telegramas, radiogramas.
porte-postal e assinatura de caixas postais
.08 -

Depósito IJúblico do Distrito Federal

Subconsignaçóes:
Iluminação, fôrça motriz e gás
.
Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais

12.340.00

Serviço de Documentação
Subconsignaçâo:
1.5.11 - Telefons, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais

:3.&70.00

1.5.04 1.5.11 OS -

10 -

Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política

Subconsignações
Artigos de expediente, desenho, ensino' e edu.
cação
.
1.5.11 - Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais
1.3.02 -

13 -

11.910,00

Consultoria Geral da República

Subconsignação;
L 5.11 - Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e aesínatura de caixas postais
16 -

717.790,00

1.4<JO,OG

Departamento do Interior e da Justiça

Subconsignação:
.1.5.11 - Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais
.

5.900,úe

236
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Penitenciária Professor Lemos Brito

Subconsignação:
1.5.04 - Iluminação, fôrça motriz e gás
19 r-c-'

•........•... __ .

852.060,00

.

43.000,00

Presídio do Distrito Federal

subconsígnação:
.

1. 5.04 -

Ilumínaçâo,

20.01.01 -

fórç~

motriz e gás

Serviço de Assistência a Menores (órgão Central) _.- Despesas Próprias

Subconsignações:
1.3.08 - Gêneros de alimentação; artigos para fumantes
1) Gêneros de alimentação
.
1.5.04 - Iluminação, fôrça motría e gás .. _
.
20. Q.2 -

1.500.000,00
80.800,00

Escola Agrícola Artur Bernarâes

I~:.

Sub consignação :
1.3.03 - Gêneros de alimentação; artigos para fumantes
1) Gêneros de alímentaçâo ............•.......
20.03 -

746.0úO,OO

Escola João Luiz Alves

Sub consignação :

1.3.08 -

Gêneros de alimentação; artigos para fumantes
1) Gêneros de alimentação
.

220.COO.O(l

~O. 06 -

Instituto Protissionai Quinze de Novembro
Subconsignações.
1..5 04 - Iluminação, fôrçft motriz e gás
•...............
1. 5.11 - Telefone telefonemas, tel egramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais

22.01 -

21.170,00

Procuradoria Gerai. da Republica

Subconsígnação:
1.5.11 - Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas,
porte-postal e assina tura de caixas postais
22.03 -

413.500,OG

t-rocuraüoríae da n.epública
Federal

3. 570,OD

nos ustaaos e Distrito

07 -- Distrito Federal
Subconsignaçáo:
1.5.11 - Telefone, telefonemas. telegramas, radiogramas,
porte-postal e assinatura de caixas postais

10.750.00'>

Art. 2.\1 Caberá ao Ministério da Fazenda incluir as referidas importâncias na proposta geral de créditos suplementares do Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 3.9 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1959; 13'8.9 da Independência.
e 71.9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Armando Falcão

S. Paes de A~lme2da
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DECREI'O N. 9 47.221 DE NOVEMBRO DE

DE

12

1959

Aprova o Quadro de Pessoa, do
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, c.a Constituição, e
tendo em vista o que preceituam O
a-rtigo 16 da Lei n. '.> 2.745, de 12 de
março de 1956. e o § 1.9 do artigo
~. 9 da Lei n. <;> 3 531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado, na forma
do anexo, o Quadro de Pessoal do
Conselho Regtona, de Contabilidade
de Minas Gerais - (C. R. C. M. G.).

Parágrafo único. Os valores elos
padrões alfabéticos de vencimentos e
dos símbolos das funções grattncadaa
sào os fixados nos arts. 1. Q e 3.?, da
Leí n. 9 2.745, de 12 de março de
1956.
Art. 2. c.> Aplicam-se ao pessoal do
Conselho Regional de Contabilidade
de Minas Gerais, os arts. 11, 15 e
28. da Lei n , Q 2.745, de 12 de março
de 1956.
Arb. 3.9 Aos funcionários do Conselho. além da legislação específica,
aplicam-se, no que couber, as dísposições da Lei n.1? 1. 711, de 28 de
outubro de 1952, e respectiva regulamentação.
Art. 4. o O provimento de cargos
in tegrantes do Quadro de que trata
o presente Decreto deverá ser precedido de autorização do Presidente
da. República. mediante proposta encaminhada pelo Ministério do Tra..

balho, Indústria e Comércio, ainda
que se trate de provimento por concurso.
Art. 5.9 Todos os atos rela ti vos ao
pessoal do Conselho serão publicados
no tnario Oiicial, na forma do disposto no Decreto n. I} 46.237, de 18 de
junho de 1959.
Art. 6.9 Fica sem efeito qualquer
1.eajustamento de salário concedido, a
partir de 1.9 de janeiro de 1956, aos
servidores do C. R. C. de Minas
Gerais, sem obediência aos preceitos
das Leis ns. 488, de 15 de novembro
de 1948 e 1.765, de 18 de dezembro
ele 1952.
Art. 7. 9 Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos do oonselho o abono provisório concedido pela
Lei n.v 3.531, de 19 de janeiro de
1959.
Art. 8. Q Para o fim prevísto no
artigo anterior, serão observados os
dispositivos do Decreto n.v 45. 35fJ, de
2H de janeiro de 1959.
Art. 9. () As vantagens financeiras
dr~ que trata a Lei n.v 3.531, de 19
de janeiro de 1959, serão pagas ~
partir de 1. C} de janeiro de 1959.
Art. 10. As despesas com a «xecução dêste Decreto' correrão pelas
dotações próprias do orçamento do
Conselho Regional de Contabilidade
de Minas Gerais:
Art. 11. 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as dísposíções em contrârío ,
Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1959; 138. C} da Independência
t:) 71. C} da República.
JUSCELINO

KUBITSCH~K

Fernando Nóbrega

CONSELHO REGIONAL DE CON TABILIDADE DE.'
QUADRO DE PESSOAL

~1'IINAS

GERAIS

i

PARTE PERMANENTE

SITUAÇÃO ANTERIOR

N . Q de II
j

cargos I

fio

II
II
I I - Funções Gra- 1
I
tiitcaâae
I
I
I
1 I, Diretor de secreta-]

I

ria

.. -

- . -/

I Tesoureiro

II
IJ
I Exc. I Vagos I Prov.
I
I
II
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
II
'
I II

Salá- J)

Carreira ou cargo

J

1

SITUAÇÃO NOVA

I

I

1. 000

! -

50l) I

-

I
I

I Contínuo

1

I Oficial
! tivo

I
I

""I

Adminístra-I

I
!

I Carreira ou cargo
cargos I
I
j
j

I

1I

4.000 I

I
I

-

-

I

I
I
I
I

-

-

I -

I
I
I I
I
1 I
I I

I I

I - I
I
I
I'

-

I Classe

I

I
II

I
I -

Funções Gra- I

2

1

r

J

I

taria

I

-

-.-

I
I
I
I
I II - Cargos tsotaI dos de Provimento
I
Efetivo
I
I

I Auxilíar
rárío

I
I
2 I Auxiliar de
I rârío
I
1 j Contínuo
I..
1 I Escl'lturárlO

1
j

I
II
FG-S

-

I

I
!
I
I
\-

j

Escritu~1

1
I

i
I

1

I
!

-

I

-

j

-

I

-

I
I

I
I

I

C

A

I
I
I
l
1
I
I
J

I
I
I
I

I
,I
I
I
I
-

J

-

-

I
I
I
I

-

r

A

~

-

-G

I
I

-

J

I

I

-

I
I

j

I

!
II
I
I
I
I
"
I
I
I

~

tI.I

8

'

\

t

I
I

I
I

I
I
I

J

I

de Escritu-j

I

J

-,

I

j

II
II
ou
I Exc. Vagos I Prov.
padrão I
I
I

I
tifictuias
!
I
1
1 II Diretor de Secreta-l!

I - I -

I

1.100

J

I - I -

I
I
I
I
i
I, I
I
I
I
J
I II - Cargos lscla- I
I
I
I dos de Provimento
I
I
Efetivo
J"
I
I
I
I
2 I Oficial
Administra-I
I
! tivo
; 3.000 I I
r
I
I
r
I
I
I
1 I Escriturário
1
2.500 I I
I
I
I
I
1 r Escriturário
. .. ..
2.200 I I
I
I
I
I
1

I

N. Q de Ij

-

I"é

o

-

~

~

o
d

I
I
I
I
I
I
I
[
! I
1
I
! I

I I
I
I/

~

-

§

I

I

I

I
I
'I
I

111 -

Cargos de

Carreira

I

I

I

1

I

I

I
I

I

I
f

r

I
I
I
I
i

í

I
I

I
I

I
I
I
II

I
I

I
I
I
I

i

!

I
I

I

I
I
!

I
I

i

I

I

\

I

1

J

I
I
I

II

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

II
I
I
I

1

I

I
I
I
I
I
I

I
I

I

1

1

I
I

I

I
I
I
I

I

1

I
I

i

I

I

I

I

I
I

!

J

I

f

i

·1

I1

I

I

I

I

I

i
iI

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

I
I
!
I
I
I

I
I
I
J

I

J

i

I
I
I
I
I
I
I
I
J

I

1

I
I
r

I

1

I
I

Cargos de

Carreira

Mensageiro

1

I

I
I

I

1

I

I

I

!

2

I ................ ;.... i
I

i

I
j

,

1

I
I
I

!
j

I
I,

I

1

I
I
I

I
I

f

I
I
I

II

!
I ..................... I

I

Observações:

I
I
j

O número de car-]
I gos providos nesta:
I carreira, inclusive os'
I provisórios, não po-I
J derá
ser superior a]
! 4. Os cargos provi-r
I sóríos serão suprími-]
I dos à medida que fo-l
I rem sendo provídosl
, os vagos das classes]
I superiores.
II
I
I
I
I

I

G

F
E

I
I
I
I

I
I
I

I

I

I
I
!
I
I
I
I
·1

I
I

I

i

I
!
I
I
I

I

I

I
I
I
I
I

I

1

I
I
I

1

I

-

I
I
1 I
I
l- I

II

I
I
I
I
I
I

I

tabilidade

I
!
I
I
I
I
I
I

I
I

i

I

1

A

I
I

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

4

\

I
I
I

1

-

I
I
I

1

1

I

i

II

................... l

I
I
I
I
I
I

I

I

III -

I Técnico em con-

J

.I

I

1
I

1

I

I

1

I
I
I
I
I

I
I
I

I

I
I
I

I

I
I

I
I
I

I

i

1

I
I
I
I

I

I
I

I

1

1
I

I

I
I
I

I

1

I

I
-

-

-

f

I

I

I
I
1 I
I

I I
I I
1- I
I

1

2

-

2

]-

I
I

I

1

I
I
I
I

4

I
i
I
I
I

I

I
I
I

I

I

I
I

I
I
I
II

i
I
!
I
I
I

2

~

t:n

8
~
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~

t"1

~

(")

c:l

§

iI

I

I

I

1

~
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EXECUTIVO

DO PODER

DECRETO N9 41.222 -

12

DE

DE NOVEMBRO DE

1959

Aprova o Orçamento do Serviço Social Rural para, O exercício de 19&9 e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 81, n'? I da Constituição e tendo em vista o disposto 'no art. 11 da
Leí n9 2.613, de 23 de setembro de 1959, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Orçamento do Serviço Social Rural para o
exercício de 1959, discriminado pelos Anexos integrantes dêste Decreto,
compreendendo:
',
RECEITA
1.0 -

ors

RECEITA EFETTVA

1.1 1.2 -

Renda Parafiscal .
Renda Patrlmonial
1.4 - Rendas Diversas '.

2.0 -

CI'$

547 . 767 .000

18.O{){) . 000
963.0'ÜO

566 .730. O()O

RECEITA TRANSFERIDA

2.1 2.4 -

Auxílios e Subvenções Federais
Auxilias e Subvenções de OUtras Origens . . .........•

1QO .000 .(H)O

2.215.0;)0

1'Ü2.215.000

668.945.000

DESPESA
1.O -

DESPESA EFETIVA

1.1 -

CUSTEIO

crs

1.1.1 -

Pessoal . .
_
.
Material de Consumo e de
Transformação . .
.
1.1: 3 - Serviços de Terceü'os

L 1.2 -

1.1.4 -

Encargos Diversos . .

Transferências .

'2.0 -

DESPESAS DE CAPITAL

2.1 -

INVESTIMENTOS

2. 1.2 -

2.1.5 -

91. 914.600

10.126.500
215.236.QOO
- 15.366.{)(}Q

332.643.100
2.~15.000

1.2 -

2.1.3 -

...•

o-s

Equipamentos e Instalações.
Material Permanente : ......
AIC de Fundos Especiais..

13.570.000
a:534.0()()

254.215.80l>

278.319.800

..

6,H.177.900

....

5'7.767.1()(}

TOTAL GER..AL ................•••....

668.945.000

TOTAL DA DESPESA
Superavit •

•

•

•

I

..

~

,.

.. '4

•

~ •••••

,.

,.

......

,.

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

Art. 29 A Movimentação das
dotações constantes
das rubricas
1.1. 3.99 - outros serviços contratuais, n9 1) U Acordos e Convênios". le~
tra I'F"; n 9 2) "Fundo de Reserva"; e, 2.1.5 - /CAIO de Fundos Espe-

ciais", somente poderá ser realizada mediante prévia e expressa autorização do Presidente da República nos respectivos planos de trabalho.
Parágrafo único - Qs planos a que se. refere êste artigo, serão organizados pelo Conselho Nacional do Serviço Social Rural nos têrmos do
art. H) da Lei n 9 2.613, de 1955, objetivando as atividades fins da instituição.
Art. 3Q OS "Deficits" previstos no presente Orçamento serão cobertos,
nos Conselhos Regionais, pelos saldos verificados nos exercícios anterío-res, e, no Conselho Nacional com as economias que se verificarem nas
despesas de Pessoal.
Art. 4Q R.evogam-se as disposições em contrário.
!Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1959, 138Q da Independência e 719
da República.
JU~ELINO

KUBlTSCHE'I<:

M ária M eneghetti
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SERVIÇO

eo

ORÇAMEt'!()

Sumário

PARCIAL

RECEITA

1. O .- REOEITA EFETIVA

I

1
li

I

\

1

)

TOTAL

-I

-f
;

j

1.1 - Renda Parafiscal . .
1.2 - Renda Patrimonial
1.4 - Rendas Diversas . .
2.0 -

RECEITA TRANSFERIDA

1

1
1

963.0':>0

I

J

\

,1

I

Auxílios e
deraís . .

Subvenções Fe-[
,

2A -

Auxílios e Subvenções de ou..[
tras origens . .
i

I
1

I

!

Il'
I
I

I
I

~

547.767.000 I
18.0CO.OOO

I

2,1 -

~

b

E166 •730.OCO

f
lOO.OQO.<JQO I
I

2.215.0()(}

I

j

I

102.215.000

I

I
I
I

·1
f

I
i
!

I[

)

j

1

I
I
I
TOTAL DA RECEITA . • .. !
I
I
TOTAL GERAL . . ........ I
I

~~ -

i
668.945.000
668. 945 .000.

f

I
!

Aros DO PoDER :ExECUTIVO

OIAL RURAL
pARA 1959
GeraZ

r

PARCIAL

DESPESA
1.0 ....... DESPESA
TIVA

1.1 -

EFE~

CUSTEIO

". ].1.1 - Pessoal . . .... I
1. L 2 - Material de
sumo e de Transformaçao.
.
.
1..1.3 - Serviços de Terceiros

con-I

1.1.:'"-. ~~:~~"~:~~~I
1.2. -

TOTAL

91.914.600

10. 126.5<JO

215.236.000
15.366.000

332,.643.100

Transferências .. 1

2.215.000

2.Q - DESPESA DE 1
CAPITAL

2.1 -

INVESTIMENTOS

Equipamentos e
Instalações . . .
,
2.1.3 - Material P.ermanente . . . .

2.1.2 -

1

2.1.5 -

13.570.000

(

8.534.000

'AJO Fundos Es-

peciais

1

I

276.319.800 I

254.215.800

!

I

I

TOTAL DA DESPESA "1
Superavit .
• •........

I

I
TOTAL GERAL

.. !

I

I

I

611.17'7.900
611.177 900
57.767.100

J

668.945.000

I
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I 1.0 -

RECEITA EFETIVA

1.1 - Renda Parafiscal
1.2 - Renda Patrimonial.
1.4 - Rendas Diversas . .
2.0 -

CONTA DE OoPE

.

.

547.767.000
18.000.000
963.000

5(){).73D.(}OO

RECEITA TRANSFERIDA

2.1 2.4 -

Auxílios e
Subvenções Fe~
derais . . . .
.
Auxílios e Subvenções de ou-

tras origens . . . .

100.000.000

.

2.21S.00(}

SOMA.

6U8.945.0(}l)

TOTAL

•

668.945.000

II -

Superavit de Operações Correntes
$OMA

102.215-.000

CONTA DE OP}!}

.

334.086.900
334.0~6.000

.

TOTAL

334. 086. 9·00

In -

57. 767.1~O

). -' Superavit Orçamentário .
2 - Mutações Patrímoníaís
da Despesa
2.2 - Aquisição de Equipamentos
e
Instalações . .
.
2 .~ -

Aquisição

nente
2.8 -

de
,

.

TOTAL .

13.570.0GO

Material Perma.

Disponibilidades Diversas
SOMA

•

..

CONTA

..

..

•

•

8.534.0~O

254.215.800

.
•••

I

"

..

•

..

•

•

~

•

I

•

a

.

2176.319.800
334.086.9úO

334.086. 9(10

Aros
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:245-·

IiAÇõES OOFtiRENTES

1.0 1.,1. -

1.1.2 -

DESPESA EFETIVA

CUSTEIO

1.1.1 - Pessoal . . .............•
Material de Consumo e de Transformacão . . . .
.
1 .1 .3 - Serviços de Terceiros . . ..
1.1.4 - Encargos Diversos . . ....

91.914.600
le.126.500
2l15.236.000
15.366.000

33.2 .643. H)O

.

2.215.000

SOMA ..•..•...•.....•...•..•.•....•.
Superavit de Operações Correntes
.

334.858.100

TOTAL ........•.......................•

668. 9~5. Ú()O

1 .2 -

Transferências .

.

334.086.900

RAÇõES DE 0APITAL
2. o -

DESPESA DE CAPITAL

2.1 - Investimentos . .

27i3.319.800

SOMA .•.•.••....••••.....•........•..•
Superavit Orçamentário . .
.

276.319.800

TOTAL, .

334:.000.900

57.767.100

PATRIMONIAL

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

Superavit

TOTAL .

..

_

.

,

,.

• • • • • • 41 ..

334.086.900
'334.OS{) .900
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Resumo

da

Receita z.,

-----------------------------------...
RECEITA EFETIVA

--------...

-~~----------

CONSELHOS REGIONAIS

Acre ....•..•.............•.......•
Alagoas ••.••....•..•••••....•••.•.
Am,apá .•••.....••...•..•..••.....
An1.'3.zon.as ••••••••••••••' •••..•.•• ,

Bahia ........•.......•.......... ,
ceará .....•......................
Distrito Federal
Es~~rito S:mto
.
o •••••

GOlas ....•.............•.........

Ma.ranhão
Maito Grosso ............•........

o •••• •• ••••••

MdnB.:s Gerais
P,a,rá

..
..
Pa.raíba. •.•..........•............
Paraná ...........•.............. ,
P~r~buoo

o •• 0

•••••

Piam
a
o ,. .~D o
..
Rio Branco
Rio Grande do Norte
.
Rio Grem.de do Sul
Rio de Ja:t'1ei1ro ...........•.......
R,.on,dônia
6 • • ' . 6 .. "

o ••••••• :

o

..

o •

8a.nJta Oatarína

'

,

São Paulo .•••.
sergipe •............•.•.•........

o, • • • • • • • • • • • • • • • • •

Renda

Renda

Parafíecal

P'aJtrimoníal

Rendas

Diversas

8.000
684.200
118.400

384.200
2.537.000
954.200
99.259.200
460.200
305.400
289.400
342.400
7.315.600
882.000
, 568.200
2.719.000
3.078.200
194.600
1.200
52-6.200
9.405.200
6.100.000
14.400
2.448.200
45.109.600
292.800

-

J

-

-

-

-

-

-

-

--

-

----------'~-------------;-----------;--------

TOTAL DOS CONSELHOS
REGIONAIS ..•..•...

183.997.800

COnselho Ne.cional

109.553.400

18.000.000

963.(){)()

254.215.800

TOTAL GERAL

.

547.767.000

18.000.000

I

I

963.000

Aros
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Anoexo I-A

I

RECEITA TRANSFERIDA

Auxíldos

e subvenções
federaís

-

I
I

I

Auxilias
i
I
I e subvenções de i
ou tras origens j
I
I

I
1.350.000
3.573.000
1.045.000
2.240.000
5.590.000
7.680.000
27.000
3.110.000
4.380.000
5.290.000
1.610.000
8.900.000
2.160.000
5.330.000
5.080.000
7.410.000
3.770.000
1.025.000
3.390.000
850.000
340:000
1.050.000
1.600.000

!

I

I

405.000
35.000
311.000

-

I

-

i

-

-

145.000

I

I
I
l

i
j

I

I

193.000
307.000

-

315.000
-

1.520.000

J

I

504.000 I

1.680.000

Total
da
RJeceírta

1. 763.000
4.292.200
1.474.400
2.624.200
8.127.000
8.634.200
99.286.200
3.570.200
4.685.400
5.579.400
2.097.400
16.215.600
3.042.000
5.898.200
7.799.000
10.488.200
4.157.600
1.333.200
3.916.200
10.255.200
6.440.000
1.379.400
4.048.200
46.629.600
2.476;800

J

I

I

TOTAL

Deficit

J

Ii

I

I

i

I
1.000
94.800

-

I
i

I

I

85.000
246.300
131.100

-

80.900

-

81.800
94.800
578.700
134.200
103.000
560.300
189.100
81.500

-

95.000
564.100
491.300
65.600
169.900

-

162.400

I

I

I

20.000.000

I

-

\

I
I

It

2.215.000 I

I

-

-

I
100.000.000

I

1.764.000
4.387.000
1.474.400
2.709.200
8.373.300
8.765.300
99.286.200
3.651.100
4.685.400
5.661.200
2.192.200
16.794.300
3.176.200
6.001. 200
8.359.300
10.677.300
4.239.100
1.333.200
4.011.200
10.819.300
6.931.300
1.445.000
4.218.100
46.629.600
2.619.200

I

I
80.000.000

I

GERAL

2.215.000

I
I

I
I
I
I
I

266.212.800
148.516.400 I
254.215.800

668.945.000

3.990.800
24.579.100

270.203.600

I

28.569.9001

173.095.500

254.215.800

697.514.900
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Discriminação

da

Estimativa da Renda Parafiscal nas 3 (três) mOdau
dades de taxas de acôrdo com os artigos 69 e 79 na
Lei nÇl 2.613, de 23 de setembro de 1955
CONSEILHOS REGIONAIS

I

I

Taxa de 3'%

I
I'
I

Taxa de 1%

I

Acre

1.000
800.(H10

.

Alagoas .......••.•.......•.......
P..mapá ..............•............

Amazonas '. .....•.... ',
Bahia
Ceará
Distrito Federal
~sI?~rito Santo
','
GOH:l.S

'C'

4.000.000
17v.OÜO
15.()í}O
46'.000

.
,
•••

.

Paraíba '........•.................

F'araná
p~rn.ambuco

.
c

.

Piam
,
.
Rio Branco ....•..•...............
Rio Grande do Norte
.
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro

Rondônia
Santa oatarma
'São Paulo
Sergipe
,

"

.
.

.

.
.
, •.......

,I

I
I
2.500.000 I
30D.OüO I

.

".' '1' ••• '

I

I

1.000

••••••••••••••••••••••••••••

Maranhão
l'.Ltato Grosso
loJ.L1nas Gerais
Pará

1

I

60.()O{)

.
.
.
.

I

!

3{}{}.000

I
I
I

2. 7(lO . 0:0'0

J

100.000 I
lOO.(}OO I

1. 3DO. oco
1-. soo . 000

I
I
2.üQO I
1.000 i

1 . (}~{) . OflO l
5.0'JD.OCn I
5. DOe}. úDO

I
I
I
I Taxa de
I
I

I

I
4DO.000 I
15,CQOü{){) I
S.nO'L? I
I
LOOO

1.000
1.000
1.000
1.000
135.{JOO
1.000
74.0ÜG
1.000

I
I
I
I
I
I
1

I

I

2.00Q I

r.eco

12.000
6í38.<JQO
7-D.{)Ü(}

r.oco

165.úOO

I
I
I

I

I

1. {NJ o 1
26.000 I

I

1

i.ooa I

I

2. 13Q.000
1.510.000

lAOO.OOO

I

1. O{)D

120. úOO. 000

1.400.0{)0

1

3,.343.(lQ{)

590.00<1
1. 860.0.00
li) . 050 .000
4.470.000

1

1.000

2'50.000
1.0'00

38.0-00
2.620.000

1

1.Ú'O()

i.ooe

0,3%

I

i'
I

3'3.21'0.000
4.240.000
2.740.000
12 .13'0. (}()~
13.490.000

97{).OGO
4.MO
1. 630.ODO
42.000.000
25.25ú .000
70.,000
11.840,000
2D7. 20G.000
1.400,000

I

I

TOTAL GERAL .......

4{), 70-0.000'

4.765.0l}{)

I
I

I
--------cc------------------------ !

502•3(},2 .001J
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Renda Parafiscal Anexo I

Distribuição da Renda Parafiscal pelos órgãos
admínístrattvos nos têrrnos do art. 10 da Lei
n Q 2.&13. de 23 de setembro de 19á5

Total
da Renda
Parafiscal

Total

Conselho
Nacional

,2ú%

<lH%

40.úOO
2.421.00'0

592.000
4.771.000
124.0.74.000
2.3<0'1.0,00
1.527.000
1.447.000
1. 712. oco
3-6 . 578. OCO

4.410.0-00
2.841.000

13.59,5.000
6.000

72.000
12.241.0:00

225.548.000
1.464.ÜOO

2.537 000 _
954.200

118 A():O

3-84.200

2.537.00-0
954.2'Ü0

24.000
2.Ü'52.6úO
355.2'OrO
L152.6'Üü
7.{11LOOO

2.862.600

24.814.8'DO

4üü.200

99.209.2frO
460.2DO

305.400

3G5.4.4)0

1.380.600
916.2GO

I

289.4.0'0
342.400
7.315.6üO

1.Ú'27.20'Ü

I

289·4'00
342.400
7.3í5.6'ÜO
882 O{jO

\

2.718.Q(l{)

2. '/19. (}D{)

3.078.2'00
194.601()
1.200
5,26.200

3.078.2,Q-o
194.600

9.405.2'00

9.4G5.2{)O

6 •1C{) .u:OO
14.400
2.448.2'00
45.109.600

292.êOO

6.10-0. Ü<O'Ü
14.400
2 .44'8. 2'00
45.109.6{){)
292.800

100 553.4üO

183.997.800

I

\

I

I
47. ooo .()OO I
3ú . 50·0 .000 I
2 .631 AIOO

8.{){lO

684.200

Juntas
Municipais
60%

I
I

15.391.00ü

9'73.000

8.{)OO

684.200
118.400

381.20Q

1.92:1.000

12.685.000

Conselhos
Regionais

!

I
I

I

5-6S.2{}O

882.000

SSS.2CO

1.2QG
5·2-6.200

868.20-n.

21.946.8M

2.646.000
1.704.6<JO

8.157. eco

9.231.600
583.800

40. 'Ü{}O
3.421.0ü{)

592.0nO

1. 921. oco
12.686.COO
4.771.000
124.074.000
2.30'1.000
1.527.00'0
1.447.000
1.712.000

36.578.0(}(}
4.410.0Q.O
'2.841 .OO'Ü

13.595.000
15.391.0:00
973.{){)O

3.61)0
1.578.600
2S.215.60G

47.026.0DO

18.300.000

30.500.000

4-3.2:ÜO
7 .344 .60'(}

135.328.8.00

6.00ü
2.631.0Q<O

ra.ooo

12 . .241.000

225.54B.ÜQO

87,8.400

1.464. Ú'Q'{)

254.215.000

547.767.000

I
547.767.0iQO
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RUBRICAS

D~

Conselho

DESPESA

Nacional
Acre

i
I
I
I

Despesa -Ejetiva

1.0 -

1.1 -

Custeio

I

1.1.1 -

I

Pessoal

1. 1.1. 01 -

Vencimentos

1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1 .1. 1.04
1. 1. 1.05
1.1.1.06
l.L1.07

-

I

,

\

Pessoal em Comissão
Pessoal do Quadro ,

Salário-família
Auxílio para di! erença de caixa
Auxílio doença
Gratificações

1.1.1.07.01 1.1. 1.07 .03 1.1. 1.07.04 1.1.1.07.07 1.1.1.0.7.08 -

De Função

I
i

7.722.000

1

36.79.4.400

J

no.ooo

1

I

1

I
1

de serviço extra-I
ordínárío
_
1
Pela representação de gabinete .. 1
Pela execução de trabalho téc-I
I
níco ou científico
Por serviço ou estudo no estran-]
Pel~ p~estação

geíro

_. _

!

1. 1.1.07.10 -

.

I

AJuda de custo
I
Diárias ...•.......................•.. 1
1.1.1.10 - Substituições
I
1.1.1.15 - Abono provisório (Lei n. 9 3.531, de 91
de janeiro de 1959) (Conforme De-I
ereto 11.9 45.670, de 31-3-59)
,1
1.1.1.OS -

18.000

55.500
100.000

,-

Pela participação em órgão de de-j
liberação coletiva
I
Adicional por tempo de serviço . I

1.1.1.07.09 -

390.000

1.1.1.09 -

1.989.600
1.200.000

1.000.000
200.000
500.000

1.248.000

168.ooC

1.101.600

1.000.000
1.000:000
452.000
14.087.400

117.000

69.170.500

693.000

I

Aros

CONSELHOS

DO PoDER

251

ExECUTIVO

REGIONAIS

I
,

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

I

L

444.000

390.000

444.000

18.000

18.000

18.000

192.000
33.300

168.000

192.000

37.000
101.700
18.000

504.000

444.000
24.000

192.000
37.800

192.000
37.800

42.000
101.70'12.000

42.000
101.700
12.000

138.600

117.000

133.200

154.800

136.800

982.600

693.000

787.200

1.068.30r

990.309

Aros
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RUBRICAS DA DESPESA

D. Federal

E. Santo

-------------------------;-~------T-~----}

I

!. O -

I

DESPESA EFETIVA

1.1 -

II

CUSTEIO

1.1.1 -

í

!

PESSOAL

1.1.1. 01 -- vencímentos
1.1.1 01. Ü1 -- Fessoal em Comissão
1. L 1. O1. O~ - Pessoal do Quadro

11

· ..... 1

504.000

444.000

1.1.1.04 - 'Salário-íamílía
/
l.1.1.ú!5 - Auxilio para diferença de caixa
·1
1.1.1.013 -' Auxilio doença
··················1
1.1.1.07 - Gratifíca::.5()s
I

27.000

18.000

1.1.1.07.01 1 .1 .1 .07.03 1.1. 1. 07.04 1.1.1. 07.07 -

·····.1

I

De Fun<;âo ......... · ...... · .. · .. 1
P~l~ prestação de serviço extraor-]
dínário . .
\
Pela represen tação de 'gabinete
Pela execução de trabalho técnico]
I

cícntífíco
!
Por serviço ou estudo no estran-l
geíro . . ,
1
Pela participação em órgão de de-I
O'.l

1 .1. 1.07 .OS 1 .1.1 .07.09 -

I

192.000

192.000

1.1.1.07.10 -

Adicional por tempo de serviço .. [

37.8'00

33.300

.

I
!

42.000
101.700
12.000

,37.000
101.700
18.000

154 8()Ú

138.600

Iíberacão coíctíva
1.1.1. 03 - A]ud8 de custo
1.1.1.09 - Diárias
1.1;1.10- Substih.lÍQões.

.1.1.1.15 -

'"
.

1

)

Abono Provisório (Lei n'? 3.531, de 91
de janeiro de 1959) (Conforme De-I

ceto n(l 45.670, de 31 de março dei
195&)

T o tal

1

I
I
I
1

I

I

1.071.300

982.600

Aros
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ExECUTIVO

CONSELHOS REGIONAIS

Goiás

Maranhão

I
I

I

M. Grosso

M. Gerais

I

I
I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

18.DOO

,I

I
18.000 II
I
I
I

444.cJOO

504.000

18.000

27.000

I'

I

I
I

l
I

I

I
I
I

I
I

192.000

I

37.{)OO

I

192.000 I
37.800 I
42.000
101.700
12.000

lI'

101.700
18.000

I
I

138 600

133.200

J
I

133.200

I
I
982.ÜOO

I

787.200 I

I
I

192.000

11

I

I

I

I
I

I
I

18.000

I

J

I

11

I

j

192.000 I

444.000

I

I
I

33.300

l
J

I

192.000

Pará

I

j

~44.()OO

I

I

I
I
I

444.000

I
I

787.200

154.800 I

1.071.300

I
I
I
I

I

I

133.200

787.200

Aros DO PODER EXECUTIVO
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~--------------------------------------

RUBRICA· DA DESPESA

Paraná

1.0. -

Despesa efetiva

1.1. -

Custeio

1.1.1. -

Pessoal
504.000

1.1.1. 01 - Vencimentos
1.1. 1. O1. 01 - Pessoal em: Comissão
1.1.1.01.02 - Pessoal do Quadro . _
1.1.1. 04 -

Salário-família

_

1.1.1. 05 -

Auxílio para diferença de caixa

1.1.1. 06 -

Auxílio doença

1.1.1.07 -

Gratificações

.
.

444.000

.

18.000

24.000

.

_

.

1.1.1.07.01 - De Função
.
LI. L07 .03 - iPela prestação de serviço extraor-

nárío

. .

.

1.1.1. 07.04 - Pela representação de gabinete
1.1.1.07.07 - Pela execução de trabalho técni-

1.1.1. 07.08 -

co e científico . .
.
Por serviço ou estudo no estran-

1.1.1. 07.09 -

geíro ....•.......................
Pela participação em órgão de de-

1.1 .1.07.10 -

líberação coletiva ..•............
Anícíonal por tempo de serviço .

1.I.LOS -

Ajuda de custo

1.1 .1.09 ..:.....- Diárias

42.000

.-•

101. 700

.

12.000

Substituições

1.1.1.15 -

Abono provisório (Lei n Q 3.531, de 9-1(Conforme Decreto n 9 45.670, de 31 de

_

192.000
37.800

.

1.1,1.10 -

-março de .1959)

192.000

.

133.200

154.800

787.200

1.068.300

Aros

DO PODER ExECUTIVa

255

CONSELHOS REGIONAIS

I

\

Pernambuco

Rio Branco

Piauí

I
I

I

íI

I
I
I

~.

I

G. do Norte I R. G. do Sul

I
1

I
I

I

II

II

,

1

I
I

I

I

504.000

444.000

I

390.000

24.000

18.000

i

I

I

I
I

18.000

18.000

I
I
J

I

I

I
I
I
I

I

I

I

I
I

1

I

I

I
I

I

192.000
37.800

192.000
33.300

42.000

37.000

101.700
12.000

154.800

101.700
18.000

138.600

I
1
I

I
168.000

192.000

I

II

I

I
I
I

I

I
I

\

I
I

192.000
37.300
42.000
101.700
12.000

1

117.000

133.200

I

I
I

154.800

I

I
982.600

I

II

I
1.068.300

i

1
1
1

II

27.000

I

1

I

II
I

I
I

I
I
I

504.000

I

I

I

II
I

I
I
I

1

\

444.000

\

i

1

I

I
693.000

787.200

\

I
I

1.071.300
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I

j

I

I

--~----------

RUBRICAS DA DESPESA

I

l~io

.,

de Janeiro

Rondônia.

I

I
I

i

1.0 -- DESPESA EFETIVA

I

CUSTEIO

I
I

1.1.1 -- PESSOAL

\

1.1. -

I

1.1.1.01 - Vencimentos
1.1.1. 01. 01 - Pessoal em Comissão •.... ".....
1.1.1. 01.02 -- Pessoal do Quadro ••.•••........ 1
1.1.1. 04 -- salâr~O-familia. .

1.1. 1.05 -

I

".......••."

1

Auxílio para dírerença de caixa

504.000

390.000

24.000

18.000

192.000
37.800

168.000

]

1. 1.1.06 -- Auxilio-doença ..................•..... 1
j

1.1.1.07 - Gratificações
I
1.1.1.07.01 -- De Função "
1
1.1.1.07.03 - Pela prestação de serviço extraordinário
1
1.1.1.07.04 - Pela representação de gabinete .. 1
1.1. 1.07 .07 - Pela execução de trabalho técnico I

ou científico

/

geíro

1

1.1.1.07. OS -- Por serviço ou estudo no estran-I
1.1.1. 07.09 -

1.1.1.07.10 -

Pela participação em órgão de de-!

liberação coletiva
,
Adicional por tempo de serviço .. I

1.1.1.08 -

Ajuda de custo

1

42.000

1.1.1. 09 -

Diárias

"/

101.700

1.1. 1.10 -

Substituições

)

12.000

1.1.1.15 -

Abono provisório (Lei 3.531, dé 9-1-59)
(Conforme Decreto 45.670, de 31-3-59)

I

154.800

117.000

1.068.300

693.000

1

Aros DO PODER EXECUTIVO
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CONSELHOS REGIONAIS

santa Catarina Ii

1

sergipe

São Paulo

Total
OC. RR.

I

I
l
!

)

I

I
I

18.000

I
I

I

\
I
1

I

444.000

11.3'64:.{){)O

l
27.000 I

18.000

516.000

504.000

I

!
i

Ii

33.300

192.000 I
37.8GO I,

192.000

I

37.000
101.700
18.000
138.600

42.000
101.700
12.000

500.000

5.952.000
1.608.300

2.423.800

1.423.800

j

198.000

133.200

3.463.6'00

i

I

li

'I

650.0ü0
17.5'58.000

I

I

I

J

I

I

200.000

!

1

f

1.200.000
1.000.000

1. 563.000

I
1.071.300

1.989.600

563.000 !

I

932.600

100.000

j

I

I

i

\
I
I
4.704.000 I
500.700 I
I

1

154.800 I
I

55.500

\
I

I
I
I

f
l

I

I

I

I

1.236.000

!

1

I

36.794.400

i

I

I

I

I

19.0SS.()OO

I

I

I

II
I
I

I

[

192.000

Geral

I

!

I
\

Total

11

I

444.000

II

787.200

22.744.100

I

I

I

91.914.600
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Conselho

RUBRICAS DA DESPESA

Nacional
Acre

\'"

I

L O - Despesa Ejetiva
1.1 -

II

ousteío

1.1.2 -

Material

1.1.2J12 1.1.2.03 1.1.2.04 -

d~

Arti~-'l~

oonsum-, e de Transformação I

de expediente, desenho, énsinol
e -edueação ....................•...... ,.

de

Material
desinfecção

el

limpeza, conservação
...........•............. '1

I

Oombustíveís e lubrificantes

1.1.2.05 - Materiais e acessórtos
viaturas e aparelhos

de

1

2.000.000

48.000

400.000

6.000

700.000

I

máquinas, I
:I

650.000

I
1.1. 2.11 - Produtos químicos, biológicos, farma-I

1.1.2.13 -

cêuttco- f' odontológicos; artigos cirúrgicos e outros dê uso nos Iaboratórlosj

250.000

uniformes, equipamentos I
de cama, mesa e banho
.

600.000

Vestuários,

el

1.1.2.14 -

Material para,
embalagem

acondicionamento
,......•.•..........

1.1. Z .15 -

Material nara reparos,
conservação de bens móveis e imóveis

ad~ptação

el

50.000
500.000

I
5.150.000

54.000

ATOS DO PODER ExECUTIVO

CONSELHOS
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REGIONAIS

(

I

Alagoas

{

Amapá

1

Amazonas

Bahia

18.000

48.000
6.000

,.I

I
I
I

I

I'
I
I
I
I
I
I
l

I
i
J

J

I'

I
I
I
I
I
50.000

t50.000

9.000

30.000

60.000

I
I
I
I
I

70.000

30.000

5

I
I
I
I

4.000
5.000

5.000
5.000

I

I
I
I
I
I

5.000

I

2.500

54.000

I

I

I

I

59.000

J

I
I
I
I

150.000
30.000

II

60.000

I

30.000

I

I
t

I

I
I
I
I

5.000

5.000

J

I

5.000

,I

5.000

4.000

I

4.000

í
I
274.500

Ceará

I

I

120.000

I

I

{

50.000

J

289.000

289.000
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RUBRICAS DA DESPESA

I.O. -

E. Santo

DESPESA EFETIVA

1.1. 1.1.2 -

D. Federal

CUSTEIO

Material de Consumo e de Transformação

Artigos de expediente, desenho, ensino e
educação
.

2:{)O.OO~

50.000

1.1. 2.03 -

,Material de limpeza, conservação e desinfecção
' ,
.

30.000

18.000

1.1.2.04 -

Combustíveis e lubrificantes

.

60.000

60.000

1.1.2.05 -

Materiais e acessórios de máquinas, viaturas e aparelhos
" .

70.000

so.ooe

1.1. 2.11 -

Produtos químicos. biológicos. farmacêuticos
e odontológicos; artigos cirúrgicos e outros
Ul. uso no, laboratórios
}

15.000

4.000

~~ss~á~iO~~~~f~r.~.e.s: .~~~~~~~~~~~~. ~~. ~.~;:j

15.000

5.COO

5.000

5.(01)

10.000

2.500

405.000

174.5<00

1.1'.2.02 -

1.1.2.13 1.1.2.14 1. 1.2. 15 -

Material para acondicionamento e embalagem
.

I

Material para reparos, adaptação e conservação de bens móveis e imóveis
.

\

l'

I'
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CONSELHOS

REGIONAIS

I

Goiás

Maranhão

I

I

M. Grosso

M. Geraís

50.000

200.00l)

50.000

9.000

30.000

9.0ÜO

Pará

I

i

1

I
t

5O.(}{lO

5O~o.nO

118.000

9.000

t

70.(}{)O

120.000

30.000

70.000

4.000

15.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2.500

5.000

184.500

59.000

59.000

450.000

59.000
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ATOS DO PODER

EXECUTIVO

---~---------------------------------

)

I-------------

RUBPJCAS DA DESPESA

,f
1

Paraíba

Paraná

l
1. O -

I
I

DESPESA EFETIVA

1.1. -

I

CUSTEIO

Maieríal de Consumo e de Transformação

1.12 -

1.1.2. ú2 -

Artigos de expediente, desenho, ensino e
educação ,
','
_/
Matel'h~

1.1.2.03 -

fecção

de Iímpeza, conservação e desín-]
......•.. ..

1.1.2.04 -

ccmousttveís

1.1. 2. {J5 -

1Ihtcl'ia'is e acessórios, de máquinas, viaturas

~

lubrificantes

50.000

150.000

9.000

30.000

.

e anarelhos

60.000

.

30.000

I

1.1 2.11 __ Produtos químicos, biológicos, rarmacêutícos]
o

e odontológicos; artigos cirúrgicos e
USQ :no~ laboratórios
_

de

outrOSj.

1.1.2.13 -

Vestuários, uniformes,
cama, :mesa e banho

1.1.2.14 -

Material pa·r:a acondicionamento e embalagenl .;
.

5.000

Material para reparos adaptação e conservação de bens móveis e imóveis
.

4.000

1.1. 2 .15 -

equípamentos
_ _

5.000

de

\

5.000

59.000

289.000

Aros

c

O N.S E L H O S

Pernambuco

Piauí

I

I

Rio Branco

R. G. Norte

I

I

I

I
I

I

I
50.000

30.000

18.000

60.000

70.'ÜOO

30.000

30.000

5.000

4.000

l.

R. G. Sul

I

f

150.000

I

I

I

I

I

ExECUTIV:)

R E G I O N A 1.8

-l-

II

DO PODER

48.000

50.000

6.000

9.000

J

~
I

200.000

I

30.000

I
)1

120.000

J

I
J

70.000

15.000

r

5.000

5.000

5.000

5.000

4.000

2.500

289.000

184.500

\

t

~

54.000

59.0De

I
I
r

5.000

5.000
5.000

450.000

Aros
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RUBRICAS DA DESPESA

Rio de Janeiro

Rondônia

I

1.0 -

i

Despesa Efetiva

1. 1. __Custei')

jl

1. 1.2 - Material de Conumo e' de Transformação II
1.1.2.02 l.L2.03 -

Artigos de expediente, desenho, ensino I
e educação . . . . . .. .
I

150.000

48.<100

Material de limpeza, conservação ej
desinfecção . . . .
j

30.0{)O

6.000

I

60.000

I

1.1.2.04 -

Combustíveis e lubrificantes

1.1.2.05 -

~ateríais

1.1. 2.11 -

1.1'.2.13 ~ .1. 2.:!.4

-

1.1.2.15 -

t:

acessóríos de

máquinas.

viaturas e aparelhos .•...........••..

I

Produtos químicos, biológicos, farma-]
cêutícos e odontologicos: artigos cirúr-I
gíccs e outros de uso nos laboratórios
Vestuários, uniformes,
de cama, mesa e banho

5.000

equipamentos(

para acondicionamento
embalagem . . . .

Mabexiai

30.000

I

1

5.000

I

e]

1

5.000

I

Material para reparos, adaptação el
conservação de bens móveis e imóveis

289.000

54,000

Aros

-
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ExECUTIVO

CONSELHOS REGIONAIS

I

1
S. Catarina

S. Paulo

II
I

Sergipe

Total CC. RR. II

Total Geral

II

\

I

I
I

I

I

50.000

200,000

\

50.{)O()

2.342.<N)0

4.342.000-

I

9.000

447.00Q

847.0{)O

\

W.OOO

- .210.000

1.910.000

lO.'Ü'OQ

660.000

i

18.0<lO

30.000

120.0W

120.000

GO.OOO

70 ..000

4.0t:lO

15.000

I

iI
1

I
\

1. 31(). O{lO'

105.000

i

355.000'

I

5.000

5.000

aO.()1)O

5.000

5.000

70.000

!

680.000

\

120.000

I

I

I
264.500

455.(){)O

119. ')00

4.976.500

J

I
I

10.126.500
~------
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ANE~

Conselho
RUBRICAS DA DESPESA

Nacional
Acre

,
I
DespeS'a Efetiva
1
1.1 Custeio
I
1.1.3 - Serviços de TerceiTo~
\
L!. 3.01 - Acondicionamento e transporte dei
encomendas, carga.': e animais em!
geral
1
1.1. 3. 02 - Passagens. transporte de pessoas e de!
suas bag'agens'
!
1.1. 3.03 - Assinatura de órgãos oficiais e de re- r
cortes de puoltcacões periódicas
1
1.1.3, Ó4 - Ilumínaçào, fôrça motriz e gás
1
1.1.3.05 - Serviço de higiene, taxas de água.i
esgôto e lixe;
,
, ...•.... 1
1.1. 3 .()~ - Reparos, adaptação e conservação de!
bens móveis e ímóveís
, .••.... f
1.1. 3.07 - Publicações. serviços de impressão e dei
.
encadernaçào: dívuíjracâo
i
1.1.3.03 - ServIços clinic-s e de hospítalízacão .,1
1.1. 3.00 - Serviços funerários
1
1.1.3 . 1ft - Serviços Judiciá.rios
!
1.1. 3.11 - "Telefone, telsrcnemas, telegramas, ra-]
díograrnas. porte-postal e assinatural
de caixas postais
I
:t.1.3.12 - Aluguel nu arrendamento de ímóveísl
1.1.3.13 - Seguros em geral
1.1. S.99 _.- Outros serviços contratuais
1

1. O -

!.

1) ACÓRDOS E

GONV~NrOS

lQú.O{)1{)

2.500.000

50 .000

200.Ü'Ü'D

1.000
6.000

40Q.COO

20D.eoo
1.000.0CO
600.<OQO
l'OO.O'O(J

100.0{}ü
l00-.00{)

sso .ooo

6.COOO

4.500.0'00
450.01}(}

I
I

Federação das Associações Rurais dos seguintes!
Estados e Territórios:
1
Acre. Alagoas. Amazonas. Bahia. Ceará. Espíri-I
to Santo. Goiás. Maranhão. Mato Grosso. Mi-l
nas Gerais, Pará. Paraíba. Paraná. Pernam-]
buco, Piauí. Rio Grande do Norte. Rio Grande!
do Sul, Hio de J~!leil'O, Rondônia, Santa Cata-I
rina. São Paulo e SergiDe
, .. ,
1
'b)
Associação Nordestina
Crédito e Assistência'
Rural
1
c)
Servico Social Rural de Valinhos .. ····.· .. ····1
d) Associação de Crédito e Assistência Rural dosl
E-stados de Goiás e Rio de Janeiro
]
p,)
Entidades diversas conforme discriminaçãol
constante do nresente Orçamento
,
.
f)
Entidades municipais. Associações Rurais e olu-I
bes Agrícolas (mediante Plano de Aplícação el
prévia autorização presidencial
- ..• , .. 1

-a)

44)O.(}oa

de

2)

FUNDO DE RESERVA

42().{)'Ü{)

sa 000.000
3.5fr.o.OOO

I

1

Instituído pelo Decreto n v 45.363, de 29-1-59 .. i

6000.00Q

405.000

78.7210.'000

868,000
-

1
I,

_____________________ 1

Aros

DO PODER

ExECUTIVO

OON8ELHO NAOIONAL

Alagoas

Amazonas

Amapá

Bahia

Ceará

I

I
I
!

I
1

15..CO'1}

5D.QOO

5'O.0.QO

1.()'Ü{)

1.0M
6.0,00

12.000

I

110.0000

100.ü{l'O

100.000.

I

1.000
'7.COO

1{).O,D{}

2.000

15.00'0

15.000

lO.ODOO

10.{J;Oo()

2·(}.Q:0{}

12.000

I

I
!
!
!

2'Q.Oün

20.000

I

i

6,000

20.000

i
\

I

I
I

I
12 .ooo
180 00'0

6.üOO

I

!
I

1:2.O\)0

24 ;0'00

24.000

12n.OOO

27'0.DOa

3ôO.OCO

15.000

1.5 .(H)!}

3'50.000

1.35-0.0000

1.3{iO .(}OO

I
I
I

20.000

I
I

J

I

I

l

1
I
I

OO.Q.{)'ÜQ

1

II

1.01HLOQO

I
I'
I

j

I

I
!

1

750.0'ÜO

1.071.900

4l)Q .000

2.800.0-00

1. 700 .0-00 '

672.0'00

1.677.000

2.304.000

1.662 000

6.311.00-0

6.912.000

f
313.500

\
.1

2.937.900

276.500

1

1
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RUBRICAS DA DESPESA

D. Federal

1.0 -

I

Despesa Ejetiva

!1.1 -

E. Santo

t

Custeio

J

seroicoe de Terceiros
I
L1.3.(}l - Acondícíonamentc e transporte dei
encomendas, cargas e animais em getal]
1. 1. 3.02 - Passagens, transporte de pessoas e dei
suas La.gagens ............•.......... I
1. 1.3 .03 - Assinatura de órgãos aíi ciais e de re-I
cortes ce publtcações periódicas
1
1.1.3.04 - Iluminação, félÇl':J motriz e gás .. '
/
1.1.'.3.05 - ~rviCQ ~e higiene; taxas de água,
goto e liXO •• , .•••••••.••••••••••••••
1.1.3.00 - Reparos, adaptação e
conservação I
de bens móveis e imóveis
.
1.1.3.07 - Punlicações, serviços de impressão e de
encadernação; divulgação
1.1. 3.08 - Serviços e.Iníccs e de ho~italização\
,1.1.3.09 - Serv~ços ~.un.e~ár~os
'.'
.

1.1.3 -

eS-1

20.000

1'5.000

30.000

135.000

20.000
15.000

12.000

10.000

6.000

l~.{I(IO

8.()()J.)

12.000

12.000
84.000

1.000

1

1.1. 3.10 1.1. 3. ::"1 1.1. 3 ~ 1'2 -

1.1.3. 13 -1.1.3.99 -

S.erVIços J Uc;lNáIIQS ••••••••••••••••••
Telefone, teleronemas, telegramas,
dicgramas, porte-postal e assinatura de
caixas postais ................•..•.... I
Aluguel ou arrendamento de imÓveis/
Seguros em geral ..........••...•...
Outros serviços contratuais
1

ra-I

.

1)

ACORDOS E

C~OS

30.000

15.000

1
i

. I

Federação das Associações Rurais dos seguintes I
EstadOs e Territórios:
I
Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito I
Santo, Goiás, Maranhão, M. Grosso, M. Gerais, I
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio
Grane:e do Norte, R. G. do Sul, Rio de aneíro,
Rondônia, santa Oatarína, São Paulo e Sergipe I
b)
Associação Nordestina de Crédito e Assistência\
Rural
1
c) Serviço Social Rural de Valinhos
I
d)
Associação de Crédito e Assistência Rural dos I
EstadOs de Goiás e Rio de Janeiro
I
e)
Entidades diversas conforme discriminação I
constante do presente Orçamento
I
1) Entidades municipais, Assccíaçõss . Rurais e I
Clubes Agrícolas (rneôiante Plano de Aplicaçãoj
e prévia autorização presidencial)
1

a)

480.Q{}o

I

800.000

11.100.000

300.000

8.100

933.000

I

FUNDO DE RESERVA

I

Instituído pelo Decreto n'? 45.363, de 29-1-59 "'\

I

TO'DAL .............•....•..........•.. :

,.;

I

n. 737.100

2.321.000

12.000
140.000
15.000

12.0(}{)
120.000

I

12.000
121>.000

I

3\1.000

502.000
50.000

12.000
120.000

I

I

I

!

800.000

350.000

I
I

r

480.000

1.600.000

350.0()()

8.500.000

8'50.000

483.000

2.670.000

648.(}OO

1.148.000

13.579.000

2.088.000

I
!
j

6ÜO.OOO
1.000.000

300.000

1.500.000

i

Il
I

I
I

1.314.000

1.587 .000

I

[

I
3.323.000

4.62'2.000

f
j
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RUBRICAS DA DESPESA

1. O -

DESPESA EFEJI'IVA

1.1 -

CUSTEIO

I
I

Paraíba

Paranâ

I
I

I

I

1.1.3 - S-ERV1ÇOS DE TERCEIROS
I
1.1. 3.01 _. Acondicionamento e transporte de encomen-]

1.1.3.02 -

elas, cargas e arnmaís em geral
i
Passagens, transporte de pessoas e de suas I
bagagens . .
Assinatura de órgãos oficiais e de recortes]
de puuncações perródicas
1
Ilumina\.~o, fôrça motriz e gás
1
S-erviço de nígíene; taxas de água, esgôto]
e lixo
"
"
1
Reparos, adaptação e conservação de bens]
móveis e imóveis
I
Punlícaçôes, serviços de impressão e de en-]
cadernaçác: divulgação
l
ServIços clinicas ede hospitalização
1
Serviços funerários
1
ServIços judícíarios
I
Telefon~, telefonema, telegramas, radíogra-]
mas, porte-postal e assinatura de caixas I
postais
1
Aluguel ou arrendamento de imóveis
1
Seguros em geral ...•.... .
outros serviços contratuais
1
1

1.1.3.03 1.1.3.04 -

1.1.3.0b-1.1.3.06 1. 1.3. ()'?

-

1.1.':30 G8 1. 1. 3.09 -1. L 3 , 10 1.1. 3.11 -1.1.3.12
1.1.3.13 -

1.1.3.99 -

2n.OOO

100.000

l()J.OOO

LOOO

2.000
15.000

7.0{l()

10.000
12.000

24.0M

12.000
120.000

360.0{)O
15.Ü'JO

1

1)

ACORDOS E CONVttNIOS

I
I

I
Federação das Associações Rurais dos segumtesl
Estados e Territórios:
I
Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espiritol
Santo, Goiás, Maranhão, M. orosso, M. GeraiS'\
Pará, Paraíba, paraná, Pernambuco, piauÍ, Rio
Grande do Norte. R. G do Sul, Rio de. Janeiro,l
Rondônia, santa Catarina, São Paulo e Sergipe I
b) Associação Nordestina de Crédito e Assístência]
Rural
,.. 1
c) Serviço Social Rural de Valinhos
\
d) Associação de Crédito e Assistência Rural dos]
EstadOS de Goiás e Rio de Janeiro
1
e)
Entidades diversas
conforme díscrímínação]
constante do presente Orçamento
J) Entidades municipais, Associações Rurais e]
Clubes Agrícolas (meóíante Plano de APlicação/
e prévia autorização, presidencial) •...........

a)

1.350.000

350.000

1.000.000

2.850.000

1

2) FUNDO DE RESERVA

1. 750.000

1

!

I
Instituído pelo Decreto nQ 45.363, de 29-1-59 •.. 1

1.,599.000

1.524.000

I
4.939.000

I

6.282.000

ATOS 00 PODER
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CONSELHOS REGIONAIS

pernambuco

Piauí

II

Rio Branco

11

l

R. G. Norte

I

1

I
20.000

100.000

100.,000

2.000
15.000
10.O{]O

I

I

1
I

50.000

45.000

1.000
12.000

1

1.000
6.000

1.0JO
7.000

6.000

·1
i

8.aoo

!

1

24.000

12.000
120.000

15.000

15.0<lO

J

150.000

I

I

20.000
15.000

11

I

I

I\

10.000·

l

I
I
I
I

I1
420.0(}()

20.00Ô'

f

I

12.000

R. G. Sul

f

I

I

lS,QOO

I

12.000'

II
6.000

12.000
120.000

I

I
I
I
I

30,000
360.DOIO

50.00{)

I
1

\

3.075.000

aCiJ.ooo

II

350.000

I

I
1.400.000

\

1.850.000

'100.000

2.223.000

1.131.000

8.571.000

2.920.000

I
\
I
I

307.500

1.017.OGO

~

370.5Q1J

2.952.000

J

f. 600. \)30'

I
I
I

1.500.000

I
I

2.900.000

I

\
\

805.000

\

II

255.000

I
11

I

6.922.000
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I

1

RúBRICAS DA DESPESA

I

------------

I

I

R. Janeiro

I
I

1. O - DESPESA EFETIVA
1.1 - CUSTEIO
1.1.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1. 1. 3. 01 - Acondicionamento e transporte de en-

.. .

:

Rondônt

I
I
I

~~re~~.~~, ~~~~~ e,. ~~.í~~~~. ~~ •• ~~~l
Passagens, transporte de pessoas e de]
suas bagagens
,
·
··
1
1.1.3.03 - Assinatura de órgãos oficiais e de re- J
cortes de publícacêes periódicas
1
1. 1.3 .04 - 11umínação, f ôrça motriz e gás
j
1.1.3.02 -

--

1.1.3 .os - ~gt;iÇ~ g~ohi~.i~~.e.;. :~.x.~~ .~~ ~~~.~'. ~~~
1.1.3.06 - Reparos adaptação e conservação de]
bens móveis e imóveis
/
1.1. 3. J7 - Publicações, serviços de impressão e]
de encadernação, dívulgação
1
1 .1. 3 .08 - Serviços clínicos e de hospitalização I
J ,1. 3.09 - Serviços funerários
1
1. i. 3 .10 - Serviços judiciários
i
L 1. 3.11 - Telefone, telefonema. telegramas, ra-j
dlogramas, porte-postal e assínatura]
de caixas .postais
1
1. 1.3. 12 - Aluguel ou arrendamento de Imóveis I
1.1.3.13 - Seguros em geral
,
1
1.1.3.99 - Outros serviços contratuais
[

I

20.000
30.000

2.00Q
15.000

50.000

1.<lOO
6.000

10.000

12.000

-.-

24.000

6.000

18'0.000

30.000

I

,
1) AC6RDOS E OONVtl;NIOS
!
a) Federação das Associações RuraÍs dos seguintes I
EstMos e 'I'errltóríos:
Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, E.
Santo, Goiás, Maranhão, LVI. Grosso, M. Gerais,/
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, piauí. R. \
G. do Norte, R. G. cio Sul, Rio de Janeiro, Rondômía, S. Catarina, São Paulo e Sergipe
\
b) Associação Nordestina de Crédito e Assístêncta]
Rural
[
c) Serviço Social Rural de vaiínnos
,.1
d) Assocíaçâo de Crédito e Assistência ·Rural dos \
.
Estados de Goiás e Rio de Janeiro
discriminação I
e) Entidades diversas conforme
constante do presente Orçamento
1
f) Entidades municipais, Associação Fumais
e]
Clubes Agrícolas (mediante Plano de Aplicaçãol
.e prévia autorização presidencial)
/

I

2) FUNDO DE RESERVA

1.3'58.444

170.000

1.50l>.OOO

1.300.000

I

I

I

Instituido pelo Decreto n<?45.3ô3, de 29-1-59 .. /

10-2.000

315.000

4.575.000

548.000

I

TOTAL

I

•...•.........•.••......•.........•......... l

I

Aros
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OONSELHOS REGIONAIS

S. Catarina

15.000

Sergipe

S. Paulo

20.000

Il

I

1

Total
CC. RR.

Total Geral

255.000

355.000

I

45.000

2.125.000

4.625.000

I

1.000

114.'(}lJQ

314.000

15.000

7.üOQ

268.000

668.000

6.000

10.0:00

1

120.000

320.000

8.000

12.000

1
1

168.000

1.168.000

150.000

150.000

1.000
12.000

20.000

600.000
100.000
100.000
100.000

1

!

I
I
1

12.0~O

120.000
15.000

640.()OO

12.000
120.000
15.000

390.000
4..776.000
365.000

9.576.00Q
815.000

940.000

20. 380.0(}O

21.380.000

2.000.000

2.000.000

950.000
2.100.MO

1.370.QOO
2.100.000

5.200.000

24.455 AlOO

82.455.0<lO

27.750.000

53.050.000

56.550.000

30.000

364l.000
50.000

\

I
]

I
I

I
I
1.165.000

1. 600. OOl)

950.0QO

-'j
I

I
I

I

300•.QOO

480.000

456.000

504.000

24.000.000

30.000.000

2.284.000

36.623.000

1.644.000

136.516.000

21&.236.000

Aros
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DO

EXECUTIVO

PODER

ORÇAl'.1:EN':rO

Discrtminacao a que se refere a letra <a» da

ACORDOS E CONVltNIOS

ENTIDADES -

II
I CONSELHO

PARTES

I!

NACIONAL

1) Assooíação
Assistência
2) Assistência
3) Asso~~a,ção

Brasileira de Crédito ef
Rural
1
ao Liror:aJ. Anchieta
1
Bra;sileka de Educação

Pa.rruUar e Soma! ......••..•..•....•

4) Associação RuraJ. de Maringá

D. Federal

I E.

Santo

II

Maranhã.o

26.000.000

I

I

5) Escola do Serviço Social de camPinasl
6) Cooperativa Arrozeíra Batovi Ltda.
7) Serviçr de Cooperatívísrno de Saúdel
do EsmdlQ de Santa Ga:tariJna ......• 1
8) Se:rv'ÍOO Nacional de Agricultura ... 1
9) Missão Iritermumcâpal Rural Arquí-]
díocesana da Arouidíocese de Sãol
Luiz do Maranhão
/
10) Escola de Belas Artes da Universí-]
nade de Reci-fe
/
11) S~ni:Ç() de Assistência Rural de Natal
12) Serviço de Informação Agrtcola .... I
13) Departamento Nacícnaí de Endemias I
R,urais .....•.........•...••.......•. 1
11) Esc~tório TéC:IliD'Ü de Agrícultura -I
Projeto 21
I
15) Universidade Rural de Mínas GeraiS!
16) Pioneiras Sociai:s
.
17) Escritório Técnico de Agricultura -I
Projeto 15
i
13) J B. G. E. e Prefeitura do Distrito]

19)

3.600.000
1.000. DO(

120.000

5.000.000
3.000.000
80.000

6.000.000

300.000

~~~;ft~~~' T~~' .d~' AgM;~~t~r~ '.:..:.1

P'roJeto 43
20) S{JÓ'edJade
do Sul
21) E~ooi':? do
22) Socieda·de

. _
Uni:ão Popular do Rio

600.000

[

G.I

)
Serviço Social de Lins
\
de Análíees Gráficas e

~~ca~~1~i~~ .~:~~~~~. ~~..~~~:~~~I

6.400.000

3.600.000

23). P,reíeitura do Distrito FederaJ.
1
24) Plane de A valíaçâo dos Programas
_de Desenvolvimento de Comunídades

i}~~~ -:.. ~~~~~.~~ ..:~~~ . ~~~~~I

25) Sociedade Oombomana Brasíleira .. I
26) Centro Paroquial de Educação e As-I
sístêneía Social de Munim da Arquã-]
diocese c1le São Luiz do Maranhão "1

..

..

~~l:r~a ~~~~~:~~~~~r~~~ ~~~~ ~~

27)
28) Emp. Salinei!ra e -de Navegação Igo-I
ranhon S. A
/
29) Plbn"j de Valorização do Açl1 e Apodí]

30) Arquídíocese de Goiâma .··········1
'31) Escritório Técnioo Contábil A. C·I
Sllv'a
,
TOTAIS .............•.. 1

400.000
100.000
4BO.000

120.000

I

10.000.000

I

3.600.000
58.000.000 \11.100.000

J

3~O.OOO I

1.0-00.001

SOMA TOTAL Cr$ 82.455.000 (Oitenta e dois milhões, quatrocentos

Aros
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rubrica 1. L 3. 99 -

Outros servtços contratuais
CONSELHOS

P2ll'aná

Pernambuco

R.

G. Norte

REGIONAIS

I

S. Ca:oorlna "
,

R. G. Sul

S. Paulo

1.100.000

1.000.000

2.500.000
1.000.000

300.000

805.000

500.000

1.200.000

500.000

1.600.000

150.000
500.000

.sso.ceo

I

805.000

1. 400. 000

Cln'qü:eniDa e cinco mil cruzeírosj ,

1. 500. 000

I

300.000

5·.200.000

Aros
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Conselho
RUBRICAS DA DESPESA

Nacional
Acre

1.0 1.1

Despesa Efetiva
.J..

Custeio

1.1.4 -

Encargos Diversos

1.1.4.01 -

Despesas miúdas de pronto pagamento

300.000

1.1.4.04 -

Prêmios e diplomas escolares

.....

200.000

1.1.4.05 -

Festividades, recepções,
e homenagens ...•. ,

hospedagens
.

500.000

1.1.4.08 -

Comissões e corretagens

1.1.4.10 -

SeleçãoO, aperfeiçoamento e especíalízação de pessoal .,
.

50.000

l.aoo

1.500.000

1.1.4.11 -

Serviços educativos e culturais

.

500.000

1.1. 4.12 -

Exposições, congressos e conferências

200.000

1.1.4.13 -

Representação e divulgação no exterior

1.000.000

1.1 .4.14 -

Serviços de assistência social

.

6.000

100.000

4.350.000

7.000
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oonseíhos Regionais

Alagoas

Amapá

Amaoonas

Bahia

II

Oeará

~

I

J
I

I
20.000

6.000

30.000

so.ceo
-

10.000

-

-

-

-

57.000

10.000

32.000

20.000

20.000

-

-

210.000

79.000

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

-

-

I

6.000

-

-

-

I

,

100.000

-

I
87.000

16.000

38.000

360.000

\

I

I

229.000

278
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RUBRICAS DA DESPESA

1

E. Santo
D. Federal

Despesa Efetiva

1. O 1.1 -

Custeio

1.1.4 -

Enc.argos Diversos

1.1.4.01 -

Despesas miúdas de pronto pagamento

1.1.4.04 -

Prêmios e diplomas escolares .••...•.

1.1. 4.05 -

Festividades. recepções, hospedagens e
homenagens •.•.....•....•.•..........

1.1. 4.08 -

Comissões e corretagens

..

1.1.4.10 -

Seleção, aperfeiçoamento e especíalíaação de pessoal •......•...•..••••.•

1.1.4.11 -

Serviços educativos e culturais .....• \

1.1.4.12 -

Exposições, congressos e conferências\

30.000

20.000

20.000

10.000

~L048.000

3S.00a

200.000

exterior~

1.1.4.13 -

Representação e divulgação no

1.1.4.14 -

Serviços de assístêneía social, .•••.••.

·2.298.000

68.000

Aros DO PoDER :ExECUTIVO
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CONSELHOS REGIONAIS

Goiás

Maranhão

I

I

M. Grosso

M. Gerais

Pará.

\

I
I!
t

20.000

6.000

I

6.000

6.00((__

30.000

I

I

10.000
26.000

24.()()o(}

J

20.000
29.000

I

I

I

200.000

I

\

I

I

30.000

\

I

1

56.000

73.000

604.000

35.000

854.000

\
\

'19.000

ATOS DO PODER EXECl,):"(;;~

200

SERVIÇO SOCIAL

ORÇAMENTO

RUBRICAS DA DESPESA
Paraíba

1.0 -

Paraná

DESPESA EFETIVA

1.1. -

CUSTEIO

1.1.4 -

1
I

,

ENCARGOS DIVERSOS

6;O()O

1.1.4.01 -

Despesas miúdas de pronto pagamento]

1.1.4.04 -

Prêmios e diplomas escolares . • ..•.. \

I
I
'1.1.4.05 - Festividades, recepções; hospedagens el
.
i
1

homenagens . •.••..................•. 1

1.1.4.08 - Comissões e corretagens ..•.......... 1
1.1.4.10 - Seleção,

aperfeiçoa mento e

30.000

20.000
47.000

225.000

espe~iali-lI

zação de pessoal

.1,.1.4.11.- serviços .educativos e culturais

I

I

\

100.003-

/

I
.1

1.1.4.12 -

Exposições, congress os e conferências

L 1. 4.13 -

Representação e div ulgação no exterior

I

1.1.4 .14 - Serviços de assístên cía social

53.000

375.000
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;tURAL
-ARA 1959

c

O NSELHOS

PernambUco

30.000

REGIONAIS

Rio Branco

Piam

20.000

6~OOO

R. G. Norte

6.000

R. G. Sul

30.000.

\
II
20.00.0
254.000

10.000
17.000

I

I
t

20.000
1.000

44.000

100.000

404.000

'776.000

200.000

47.000

1.000

50.000

1.026.000
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I

RUBRICAS DA DESPESA

I

R. Janeiro

Rondônia

30.000

6.000

I

1.0 -

I
I

Despesa Efetiva

1.1 -

I
I
I

Custeio

1.1.4 -

.

II

Encargos Díversos

1.1.4.01 -

Despesas miúdas de pronto pagamento]

I

1.1.4.04 -

Prêmios e diplomas escolares •....... l

1.1.4.05 -

Festividades, recepções, hospedagens e]
homenagens •........•.•..••••.•..••.. I

1.1. 4. 08 1.1. 4 .10 -

I

Comissões e corretagens

,

I

504.000

2.00()

Seleção, aperfeiçoamento e especializa-I

ção de pessoal
.1.1 A .11 -

1

I

20.000

Serviços educativos e culturais. .

,

I

100.009

I

I

1.1.4.12 -

Exposições, congressos e conferências

1.1.4.13 -

Representação e divulgação nu exterior I

1.1. 4.14 -

Serviços de assistência social

I
1

I
I

654.000

8.000

Aros
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ExECUTIVO

CONSELHOS REGIONAIS

S. Catarina.

S. Paulo

20.000

30.000

Sergipe

6.000

I,Total

CO.RR.

436.0QO

I.

l

Total. Geral

736.000
200.000

10.000

20.000

202.000

3.722.000

25.000

230.000

730.000

9.050.000

9.100.000
1.500.000

200.000

1.300.000

1.800.000
20l".000
LOOu.OOO

100.000

232.000

3.972.000

31.000

11.016.000

15.36~.OOO
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RUBRICAS DA DESPESA

Conselho
Nacional

Acre
1.0. 1.2 -

Despesa Efetiva

(I

Transferências

1.2.2 -- Subvenções
1.2.2:02 -- ~traordinárias

····················l
I

.2•(j

-

}

Despesa de Capital

2.1 -- Investimento
I
2.1.2 -- Equipamentos e Instalações
2.1.2.01 -- Máquinas, motores e aparelhos
.
2.1.2.02 -- Camionetas, de passageiros, ônibus,

I

ambulâncias e jipes

2.1.2.04 -- Autocaminhões,
2.1.2.08

-r

autobombas;'

netas de carga; auto-socorro
outras viaturas
'

[

camío-]

[

1

2.215.000

2.215.000

5.000.000

60.000

3.000.000
600.000

120.000
7·720.000

60.000

2.1.3 -- Material Permanente
2.1. 3.03 -- Material bibliográfico em geral, filmes
2.1.3.06 -- Materiais para instalações, segurança

1.400.000

dos serviços de transportes, de comunícação, de canalização e de sinalização;
material para extinção de incêndio ..
2.1.3.08 -- Utensilios de copa, cozinha, dormitório
e enfermaria
'
.
2.1. 3.09 - Viaturas de pequeno porte
/
2.1. 3.10 -- Utensilios de escritório, biblioteca, ensino, ,l~boratório e gabinete técnico ou
ctentíríco . .
1
2.1. 3.11 -- Mobiliário em geral
..

2.1.5 -

500.000
700.000

2.000

150.000
3.,000.000

8<l.OOO

5.770.()()O

82.000

20.000

A/C Fundos Especiais

Fundo especial para desenvolvimento·
Social Rural . . .......•...... - . __ .

Total da

De~pesa

_

_- _,

24.000

173.095.500

1. 788.000

173.095.500

1.78B.000

Supe'J'avzt ...•••••••.. , ••••••• _••••

Total Geral

\

ATOS DO PODER

285

ExECUTIVO

o6
CONSELHOS REGIONAIS

Alagoas

Amazonas

Amapá.

Ceará

1 Bahia

l

\

-

-

-

I
\

-

-

-

-

-

-

30.000

60.000

60.000

200.000

200.000

-

-

-

-

-

-

-

1

I

I

I

I

-

I

1

I
I

-

-

-

I

I

60.000

200.000

200.000

-

-

30.000

30.000

-

-

5.0QO

5.000

5.00Q

5.000

5.000
100.000

5.00G
100.000

145.000 (

145.000

\

30.000

60.000

\

20.000

5.000

I
I

I
I

,

I
I

5.000

2.0QO

1

5.000,00

40.000

eO.Doa

75.000

82.000

I

103.000

2.052.600

355.200

I

1.152.600

7.611. 000

6.439.600

1.636.700

3.861.800

15.984.300

I

-

1

\

-

6.439.600

3.000

-

192.900

1.829.600

I

I

\

100.000

-

-

3.861.800

-

-

J

15.984.300

i
I
~

2.862.600
11.627.900

-

11.627.900
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I

1'----

RUBRICAS DA DESPESA

1.0' - Despesa Efetiva
1.2 - 'I'ransferências

1.2.2 - Subvenções
, 1.2.2.02 - Extraordinárias

2. O -

D. Federal

E. Santo

320.QOO

30.{)OO

320.000

30,000

\
······················lI
J

Despesa de Capital

2.1 -- Investimentos
2.1.2 - Equipamentos e Instalações
2.1.2.01 - Máquinas, motores e aparelhos .....

2.1.2.02 2.1.2.04 2.1.2.08 -

camronetas,

de

passageiros,

I

ônibus, I

ambulâncias e jipes
.
Autocamínhóes, autobombas, camíone-]
~as de cal ({as auto-socorro
j
Outras viaturas .-

l

2.1.3 - Material Permanente
2.1.3.03 - Material bíolíográfíco em geral, filmes I
2.1. 3.06 - Materiais parei instalações, segurança]
dos serviços de transportes, de comu-]

níeaçã o, de cana lização e de sínalíza-]
ção: material para extinçã-o de incêndio
.
2. 1.3. Ú'8 - Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria
.
2.1.3.09 - Viaturas de pequeno porte
1
2.1.3.:<' - Utensüioa de: escritório, biblioteca, en-I
S~ilO~ .1~botatório e gabinete técnico ou]
cíentrííco . .
'1
2.1. 'L 11 - Mobiliário em geral
..

2.1.5 -

3ü.O(){)

5.000

5.000

5.OlJO

5.000

10.000
15(}.OOO

5.000
4Ú.OOi)

200.01]0

75.000

AIC Fundos Esp('-ciais

Fundo especial para desenvolvimento 60-1
Rural
I

cíal

1.380.600

I
Total da Despesa
SUF ER,A VIT

TOTAL

GERAL

I

,
.

1

.f

I

16.031.400
83.254.800

5.031. 7QO

99.286.200

5.031. 700
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CONSELHOS REGIONAIS

Goiis

Maranhão

M. Grosso

I

-

\

M. Gerais

-

-

ao. 000,

6().OOO

-

-

-

I

-

-

-

-

-

320.000

-

30.000

60.000

60.{jOO

20.GOO

-

-

5.000
5.000

-

5.000

-

-

3;000

-

~'OOO

100.000

75.tlOO

1(}3.000

916.20Ó

868.200

I
I
I
1
I

I

320.000

-

I

I
I
I

60.000

--

--

5. 601. eoo

6.529.400

-

6.529.400

I

I

-

eo.ooo
-

-60.000

640.000

SO.Q<lO

Pará

j
I

-

II

3.000
-

5.000

-

I

10.000
150.000

103.000

200.000

1.027.2DO

21.946.800

3.000

5.000

:'OO.OúO

I

I

II
II

"--

-

100.000

I'

/

5.567.3QO
34.300

I

I

I

I

i
I

I

I

lO3.00D

2.646.000

1
3.219.400

-

3.219.400

38.741.100

-

38.741.100

I
II

I

5.822.21JO

-

5.822.'200
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1
I

RUBRICAS DA DESPESA

1.0 _. Despesa

I
li
1
I

sreue«

Transferências

1.2 -

I

1.2.2. - Subvenções
1. 2.2.02 - Extraordinárias

2.0 -

1_---------I
paraná
Paraiba
I
I

Despesa de Capital

2.1 -- Investimentos

\

I

I
I
I
I

l

Equipamentos e tnetaioçõe«
I
2.1.2.01 - Máquinas, motores e aparelhos ... ··· .. 1

2.1. 2 -

so.oco

200.000

60.000,

200.000

2.1.2.02 -

Oamionetas, de passa.geitos, óníbus, am-]
bulâncías e jipes ................•..•.. ~ I
2.1.2.{):4, - Autocam.nhões, autobombas: camionetas]
de -::al'ga~; auto-socorro •......•........ 1
2.1.2.08 - Outras viaturas
·
1

I
J

2.1.3. -

Material t-ernumente

I
I
I

30.000

2.1.3.03 - Material bíblíográtícc em geral, filmes I
2.1.3.0-6- Materiais para ínstalações.. segurança I

dos serviços de transportes, de comuní-]
cação, de canalização e de sinalização; I
material para extinção de incêndio .... I
2.1.3.08 - Utensílios de copa, cozinha, dormítórío]
e enfermasía
1
2.1. 3.09 - Viaturas de pequeno porte
1
2.1. 3 .10 -. Utensílios de escritório, biblioteca, en-]
sino, laboratório c gabinete técnico ou]
científico
.. ,
J
2.1 3.11 - Mobiliário em. geral
I

5.000
3.000

5.000

100.000

10ú.OOO

I
I
I

103.000

145,000

Fundo especial para desenvolvimento Social Rural I

1.704.600

8.157.000

I
I
I

1.705.800

16.516.300

7.705.800

16.516.300

2.1.5 -- A/C Fundos Especiais

Total da Despesa
Superavit

I
I

5.000

, ..•...............•... 1

I
TOTAL GERAL

,

I
1

I

ATOS DO PODER

CONf:m:LHO&

I

Pernambuco

J

ExECUTIVO

~89

REGIONAIS

Piauí

Rio Branco

.I

I

I

R. G. Norte I

I
I

I
I

-

-----

200.000

- ..

30.000
-

-

-

2Üú.OOO

30.000

-

I
I
I
I

-

-----

30.009

20.000

1
J

I
I
I

I
I
I
I
I
1
I

I

5.000
5.000

5.000
5.000

1

I

j

I

I
I

I

I

I

J

'I
I

'i

I

I

I
I
I
I

I

J

I
j

60.0 úO

60.000

5.')00
100.000
145.000

75.000

...

_---

9.234.600
19.911.900

19.911.900

583.800

4.822.900

I

.[

I

930.000

I
J
,I
I

60.0 00

60.000

1.250.000

I

I
I

11

I

I

J

I
I
I
J

I

I
I
I
·1

I

I
I

I

'I
I

I

.[

4.822.900

320.000

I

I
[

I

I

I
I
I

2.000

3.000

I

I

I
I

30.000

5.000
5.000

)

!

I

J

5.000
40.000

J

1

I

I

I,

'I
I

j

I

I
I
I

I
I
I

G. Sul

I

J

-

R.

I

80.0 00

100.000

82.0 00

103.000

3.600

1.578.600

I

10.000
50.000

I

100.000

J

.~

I
I

I

28.215.600

,1

1.270.1 00

5.589.800

66.700

I
r

39.034.900

I
·1

1.336.800

5.589.800

I
I

I

39.034.900
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RUBRICAS DA DESPESA

R. Janeiro

II
1. O -

DESPESA EFETIVA

1.2. -

Extraordinárias

1.2 .2 . 02 -

I

TF.ANSFERÊNCIAS

1.2 .2. -

Rondônia

J

I

Suooençôes

1

I

2.0 -2~ESP:V::E~~:ITAL

I

2.1.2 - Equipamentos e Instalações
I
2.1.2.01 - Máquinas, motores e aparelhos
1
2.1.2.02 - Camionetas de passageiros, ônibus, ambulãn-

200.000

60.000

200.(}()(}

60.000

cías e j eeps
.
Autocamtnhões, autobombas; camionetas de
cargas: auto-socorro
.
Outras viaturas
..

2.1.2.04 -

2.1.2.00 -

2.1.3 -

2.1.3.03 2.1.3.06 -

I

J

MATERIAL PERMANENTE

2.1.3.08 -

Mataria! bibliográfico em geral, filmes .... 1
Materiais para instalações; segurança dOS]
serviços de transportes, de comunicação, de
canalização e de sinalização; material parai
extinção de incêndio
.
Utensílios. àe copa, cozinha, dormitório e

2.1. 3.09 -

ViMUl'as de pequeno porte

entermaría

.

I

Utensílios de escritório, biblioteca, enSino'1
laboratório e gabinete técnico ou científico.
2.1.3.11 - Mobiliário em geral
..
2.1. 3.10 -

2.1.5 -

-

TOTAL

5.000
5.000

2.000

5.000
100.000

80.000

145.000

82.000

18.300.000

43.200

25.231.300

1.488.200

25.231.300

1.4M.200

A/C FUNDOS ESPECIAIS

Fundo especial para desenvolvimento Social Rural
-Total da Despesa
Superavit

30.000

I
1

,.,

GERAL

.
~

I
~

ATOS DO PODER

CONSELHOS
\

S. Catarina
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ExECUTIVO

REGIONAIS

S. Paulo

Sergipe

jTotal OC. RR.

Total .Geral

I

-

-

-

-

2 215 000

1

T

-

-

I
I

I

I

-

-

I

\
30.000

320.00:0

300.000

1.200.000

380.000

\

1.520.000

I

I!
I,

20.000

-

-

-

3.050.000
2.800.000

-

-

I
I

20.000

5.850.000

20.000

30.000

I

-

370.000

5.000

5.000

I

-

70.000

5.000

5.000

5.000
40.000

10.000
150.000

I

75.000

200.000

j

7.344.600

135.328.800

11.562.700

179.170.100
2.788.300

-

I

-

11.562.700

-

181.958.400

3.000

99.000

I
I

15.000

90.000
2.135.000

I

18.000

2.764.000

878.400

254.215.800

3.497.600

438.082'.400
86.337.000

I
I

I
I
I

I
I

~I

8.050.000'

j

4.800.000

II
I
I
I

600.000
120.000

13.570.000

I

I

I
I

2.215.000

I

-

-

-

1. 770.000

570.000

I

I
I

799.000
20.000
240.000
5.135.000

I

r

I
I
'I

8.534.000'

254.215.800
611.177.900
86.337.000

t

3.497.600

. 524.419.400

697.514.900
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Resumo

~~UR.RICAS

DA DESPESA

1. O -

DElSPESA EFETIVA

1.1 -

CUSTEIO

D. Federal

E. Santo

I

:(.1. 1 -

Pessoal

I

1.1.2 -

Material de Consumo e de Transformação

I

l.Ú71.30Q

982.6úO

\

405.000

174.500
2.321.000

1.1.3 -

Serviços de Terceiros

\

11. '],37 .100

1. 1.4 -

Encargos Diversos

\

2.298.0{){)

6a.Q.{)O

15.511.4út>

3.546.100

Total do Custeio
1.2 -

1.2.2 -'- Subvenções

I
/

TRANSFERmNOIAS

.-------

i

..............................•.... /

------Total da Despesa Efetiva

)

15.511.40{)

3.546.100

------2. O -

DESPESA DE OAPITAL

.2.-1 -

INVESTIMENTOS

I

:2.1. 2 -

Equipamentos e Instalações

.. I

3-20.000

30.MO

2.1.3 -

Material Permanente .............•........... J

200.000

75.000

2.1. 5 -

A/C FUNDOS ESPEOIAIS

.

I

Total da Despesa de Capital

1
I
1

1.3S0.6QO

520.000

1,485.600

16.031.4{)0

5.031.700

I- - - - - - -

J

Total da DespeGa . '.'

'i

1

'I~-------'-"
I
Superavit

II'

83.254.800

,------

Total Geral ...................••..•...... 1

I

99.286.200

5.031.700

ATOS DO PODER
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ExECUTIVO

da Despesa
OONSELHOS REGIONAIS

Goiás

M. Grosso

Maranhão

M.

Gerais

I

I

Parã

j

I

I

I

I

I

I

11

982.600

787.200

I
I

184.500

59.000

3.323.(){)0

4.622.000

I

I
I
I

56.000

30.00

I

4.546.100

5.498.200

I
I

I

781.200

1.071.300

I

59.000

450.000

1.1-.l:8.000

13.579.000

I

~

I;

854.000

~5.nOO

'I

-

2.029.200

15.954.300

4.546.100

-

5.4ga.200

I

-

2.029.2~0

15.954.300

I

I
I

\

3'0.000

60.(JOO

75.0--00

103.0DO

916.200

868.200

1.021.200

1.031.200

1

II

60.000

640.000

103.000

2{lO.OCO

1.027.200

21. 94B.SOO

1.190.200

22.786.000

3.219.4\10

38.741.100

I
5.567.300

6.529.400

I

I
84.300

-

2.'Ü88.000
11

7ü.CüO

\
I
I

II
\

3.013.2Q()

3.<H3.200

I

-

-

I
I'I

I
1
1

60.0{)Q-

103.QfJO
2.646.(){}{}

2.8{):).OOO
5.!i22.200

I

I

-

II

I

I

Sg..OOO

I
I

I

I
!

787.200"

I

I

1

,J

I

I
I
I

I

!I

I

I

I

I
I

I

I

I

1

\

5.601.600

6.529.400

,
I

3.219.400

38.741.100

I
II

5. 822.2\lO

ATOS DO PODER ExECU'I'IVO

I
I

I
I
R'UBRICAS DA DESPESA

l

------------paraná

Pa-raíba

I

1

D(;.l)pesa efetdva . • ,

1.0 -

···•• ..

·······1

I

Custeio . . .... , .........................•..... I

1. 1 -

1

Pes')oal . . .. ' - ...............•............ I
1

1.1. 1 -

1.1.2 -

787.200

1.068.300

Material de consumo e de transrormacão ... \

59.000

289.000

I
·.·· .. I
I

4.939.000

6.282.000

53.000

375.000

1.1.3 -

ServiÇOS de terceiros

1.1.4 -

Encargos diversos

1

I

1~--~----

Total do custeio

1

1.2 - Transferências
1.2.2 -

Subvenções.

8.014.300

5.838.200

I
I-~
..'

1
-.1

~

-

[-------

1

Total da Despesa Efetiva

"2. O -

1--

Despesa de capital

:2.1 -

8.014.300

5.838.200

I

Investimentos

2.1.2 -

EqUipamentos e instalações

1

60.000

2.1. 3 -

Material permanente . ..

!

2.1. 5 -

AIC lU
~ ndos especJaIS
. . ..•.•.••.•. ,', •.•• , I

103.000

'1.,

1. 704.600

1

1.867.600

Toto.l, da Despesa de Capitd

200.000
145.000

_

1

8.157.000

8.502.000

I-~'

Tolal da Despesa .............•..............•.......... 1

SUPERAVIT

7.705.800

1

-

\

Total Geral

,'

'

16.516.300

1..- - - - - 1
r

7.705.800

16.516.300

ATOS
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CONSELHOS REGIONAIS
Pernambuco

.\

Píauí

Río Br.anco

IR.

G. NORTE

I

I
I

II
I

1

I,
1.068.300

982.600

289.000

184.5{)O

8.571.000

2.9'20.000

404.000

47.000

4.134.100

I

\

1----11

l{). 332. 300

787.200

54.(){lO

59.000

4.134.100

I

370.500

2.952.000

6.922.000

7.0 00

50.000

1.026.0 00

I
!

r

\
-I
I

I

(

200.000

1

145.000

75.000

I
I

I

9.234.600

58;'.800

I

I
I

1

1.124. 500

3.848.200

l

9.579.600

688.800

I
l-~

,

'19 .911.900

1.124. 500

3.848.200

4.822.900
~

4.822.900

I

I

9.469. '>00
tJ

I
I
60. 000

60.000

I

1.250. 000

1\

82. 000

103.000

3. 600

1.578.600

I

I

100.0 00
28.215. 600

-I
145. 600

1. 741.600

II

29.565. 600

I

-I

1.270. 100

66. 700

1
-[

ll----~

(

I

9.469.3 00

I

-I

1\

19.911.900

I

I

-I
I

-I

[-----

450.0 00

[

I

I

1.071.3 00

I
I

1

30.000

I
I

I'

I

\

I

I
-I

/----10.332.300

I

693.0 00

1

1
I[

I

I

I
I

R. G. SUL

1.336. 800

5.589.800

5.589.800

I

I
I

-Il
I

39.034. 900

39.034. 900

Conselho

RUBRIOAS DA DESPESA

Nacional
Acre

1.0 -

DESPESA EFETIVA

1.1 -

CUSTEIO

l.l.l -

Pessoal . .

1.1.2 -

Material de Consumo e de Transformação.

.

1. 1. 3 -

Seniços de· Terr.eiros .............•....... \

1.1.4 -

Enc.argos Diversos

I
\

69. 170.5-QO

693.000

5.150.000

54.0QÚ

78.720.000

868.000

4.350.000

7.000

1

I

I

TOTAL DO CUSTEIO

1. 2 -

1

157 .300 . 500

1.622.000

TRANSFERltNCIAS

Subvenções

1.2.2. -

.

2.215.000

I
TOTAL DA DESPESA EFETIVA •......... \

2.0 2.1 -

159.605.500

1.622.000

7.720.000

60.000

5.770.000

82.000

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

2.1.2 -

Equipamentos e Instalacôes

2.1.3 -

Material Permanente.

2.1.5 -

A/C Fundos Especiais

1
.

\

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL .... ,

TOTAL DA DESPESA
11

24.001

1

.

13.400.0tQO

166.000

173.095.500

1. 788.000

173.095.500

1. 788.000

SUPER.AVIT" • . ...•......••.•••.••.•••.•

TOTAL GER.AL ........•...••••••,••••....

29.7

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CONSELHOS REGIONAIS

Alagoas

Amazonas

Amapá

Bahia

I

I
I

I

I
982.600

693.000

274.500

54.0QO

2.9~7.900

376.500

87.000

16.000

4.282.000

I

I

I

I

II
i
I
I

787.200

1.068.300

59.000

289.000

1·.662.000

6.311.000

38.000

360.\l'OO

I

1.139.500

I
I

2.546.200

8.028.3<00

4.282.000

1.139.500

60.000

75.000
2.052.600

355.200

2.157.600

I

-

I

I!

2.546.200

8.Ü28.31l0

I

6.439.600

1.636.700

I'
I

1

I

I
J

I
I
I

I

192.900

I
I

1.829.600

r

I

I

\

II

229.000

8.420.300

-

8.420.3üO

I

60.000

200.000

103.000

145.1X)O

1.152.600

7.611.000

I

I

200.000
145.000
2.862.600

I

1.31&.600

7.956.000

3.861.800

15.984.300

'I

6.439.600

J

I
I

I

497.200

I
I

I

I

82.000

289.0úO
6.9'12.000

I

I

I
I

990.3'00

I

I

I
30.000

1

I
I

I
J

-

Ceará

-

3.861.800

15.984.300

I
I
I
\

I
I
I

I

I

I

3.207.600

11.627.900

11.627.9<JO
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RUBRICAS DA DESPESA

Rio de Janeiro

1.0 -

I

Rondônia

Despesa Efetiva

1. 1 -

Custeio

1.1.1 -

Pessoal

1.1.2 -

Material de Consumo e de Transformação

1.1.3 -

Serviços de Terceiros

1.1.4 -

Encargos Diversos
Total do Custeio

1.2 -

289.0'ÚO

54.000

4. 575.0{)O

548.000

654.000

8.00{}

.

6.586.3<JO

1.303.000

..

6.5:88.300

1.303.000

.

Subvenções
Total da Despesa Efetiva

2.1 -

693.001

Transferências

1.2.2 -

:2. O -

1.068.300

1

Despesas de Capital

\

Investimentos

2.1.2 -

I

Equipamentos e Instalações

,

200.000

I
I

60.000

2.1. 3 -

Material Permanente .

2.1.5 -

A/C Fundos Especiais

145.000
18.300.000

Total da Despesa de Capital ....•...... ,

18.645.000

185.200

Total da Despesa

.

25.231.300

1.488.200

Total Geral . . ...............•.....•.....

25.231.300

1.488.200

Superavit

.1

82.000
43.'2QO

.

ATOS DO PODER

ExECUTIVO

299

CONSELHOS REGIONAlS

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Total CC. RR.I\

Total geral

'I

982.600

264.500

1.071.300
455.000

2.284.{)OO

36.623.000

232.000

3.972.()OO

3.7(j3.100

42.121. 300

I
I
II

'I

I

787.200

22.744.100

11

119.000

4.976.500

1. 644.000

136.516.000

31.000

-11:016.000

2.581.200

175.252.600

3.763.100

42.121. 300

I

\
I

1

2.581. 200

-

175.252.600

1

380.000

1.520.000

75.000

200.000

7.344.600

135.328.800

7.799.600
11.562.700

11. 562 . 'ioo

137.048.300
179.170.100
2.788.300
181.958.4.00

I
I
\

I
\
J

l
I

I
l

I

91.914.600
10.126.500

;\
;j
11

\

-

I
I
'I

I

I
~

I
)

215.236.QOO
15.366.000
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12

DE:

1959

Tran~jere

funções das Tabelas Numéricas Especiais de Extranumeráriomensalista do Ministério da Aero.
náutica, que menciona

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo
87, ítem I, da Constituição, decreta,:
Art. 1<1 Ficam transferidas as seguintes funções das T::l.belas Numéricas Esneciais de Extranumerário-mensalista· abaixo indicadas:
I uma J. unção de Trabalhador,
rererêncía 18, vaga, da Tabela da Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria -te Guarda para a da Escola
de Comando e Estado Maior da Aeronáutica;
II uma função de Trabalhador,
referência 18, ocupada por Jesuino
Viana, da Tabela do Quartel General
da 21J. Zona. Aérea para a da Base
Aérea de Salvador;
III - uma função, de Servente, referência 18, ocupada por Benedita Jamíla de "lmeída, da Tabela da Policlínica de Aeronáutica de São Paulo
para a do Parque de Aeronáutica de
São Paulo.
Art. 29 :tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disr osíções em contrárío.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Mello

DECRETO NQ 47.224 NOVr::MBRO

DE

DE

12

DE

1959

Dispõe sôbre as vantagens do pessoal
a serviço das emorêsas de naoeçação
pertencentes ao Patrimônio
Nacional e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Ao pessoal do Lóide Brasileiro P. N., Companhia Nacional de
Navegação Costeira, Serviço de Navegação da Bacia do Prata, Serviço de
Navegação da Amazônia e Admínís-

tração dos Portos do Pará e Frota.
Nacional de Petroleiros. aplicam-se
os acôrdos salariais e o contrato coletivo de trabalho firmado em 7 de
novembro de 1959' pelo Sindicato Nacional das Emprêsas de Navegação
Marítima; Federação Nacional dos
Trabalhàdores em Transportes, Marítimos e Fluviais; Federação Nacional
dos Oficiais de Máquirias, Motoristas,
Condutores, Foguistas e Eletricistas
em transportes Marítimos e Fluviais
e os seus sindicatos filiados.
Art. 2Q A vigência dêste decreto
retroage a 19 de novembro de 1'959.
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1959; 138Q da Independência
e 71Çl da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto
Fernando Nóbrega

DECRETO NQ 47.225 NOVEMBRO DE

DE

12

DE

1959

Dispõe sôbre o transporte de mercadorias importadas com o beneficio
de favores governamentais e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, decreta:
Art. 19 A Comissão de Marinha
Mercante. no exercício de sua função
reguladora do transporte marítimo e
tendo em vista a regulamentação do
comércio. exterior vigente no País,
disciplinará, na forma dêste decreto,
a participação da frota mercante nacional nas linhas internacionais de
navegação.
Art. 29 As emprêsas brasileiras de
navegação autorizadas a operar no
longo curso submeterão à Comissão
de Marinha Mercante, até o dia 20 de
cada mês, a programação de seus serviços para o mês seguinte.
Art. 39 O transporte de mercadotias importadas. com o beneficio' de
quaisquer favores governamentais e
de mercadorias adquiridas com financiamento total ou parcial de estabelecimentos oficiais de crédito, será ,feito, respeitado o principio de recípro-
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cidade, obrígatõrtamente em navio de
bandeira brasileira, com exceção dos
casos em que as emprêsas de navegação brasileiras declararem previamente por escrito à Comissão de Marinha
Mercante e ao competente órgão de
contrôle do comércio exterior. a Impossibilidade de realizar o transpor-

te.

Parágra.fo único. A obrigatoriedade
prevista neste artigo será extensiva
às mercadorias cujo transporte esteja regulado em acôrdos ou' convênios
firmados ou reconhecidos pelas autoridades brasileiras, obedecidas as condições nos mesmos fixadas.
Art. 49 Para os fins do artigo 31,1
serão considerados navios de bandeira
brasileira os navios fretados por emprêsas brasileiras de acôrdo com as
prescrições dêste decreto.
Parágrafo único. O afretamento de
brasileiras de
navios por empresas
navegação para participação no cransporte especificado neste decreto rica
sujeito ao prévio registro na Comissão de Marinha Mercante.
Art. 51? Será dada' prioridade de
registro' de afretamento às empresas
brasileiras de navegação que a data
da publicação dêste decreto mantenham (há um mínimo de oito anos
operação regular em linhas de longo
curso, com navios de sua propriedade.. sendo admitida, em caráter complementar e a juízo da Comissão de
Marinha Mercante, a participação de
outras empresas nacíonaís de navegação que possuam navios de sua propriedade, de bandeira brasileira, em
operação regular de cabotagem.
Parágrafo único. As condições de
atretamento, inclusive preços e formas de pagamento, serão as vigentes
no mercado Internacíonal.
Art. 69 O Ministério das Relações
Exteriores, a Superintendência da
Moeda e dei Crédito, o Banco do Brasil S. A., o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e a Comissão de Marinha Mercante, dentro das
respectivas atribuições, coordenarão
esforços e procurarão incentivar O aumento da partlcípaçâo da frota mercante brasileira no transporte de longo curso.
Art. 7~ A Comissão de Marínha,
Mercante, a fim de dar cumprimento
às medidas determinadas neste Decreto, fica autorízada a aparelhar-se,
a. titulo provisório, quanto a material
e a pessoal, que será contratado, correndo as despesas por conta da verba referente ao inciso III, do artigo
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terceiro, da Lei nC? 3.381, de 24 de
abril de 19;58.
Art. 8Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubíícação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBIXSCHEK.

ürnan: do Amaral PeiaotoJorge do Paço Matoso Maia.
Horácio

Later.

S. t-oes de Almeida.
Fernando Nóbrega.

DE..'CRETO

N~

47. 22G -

NOV~BRO

DE

13 DR

DE 1~59

outorga à Luicher S. A. - Celulose
e Papel concessão para o aproveitamento progressivo de energia hidráulica para uso exclusivo, de desníveis existentes em um trecho do
rio sorâõo, no Distrito de Condoi,
município de Guarapuava, Estado
do Paraná.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 15'0 do Côdigo de
Águas, (Decreto n Q 24.643, de 10 de
julho de 1934). decreta:
Art. lQ É: outorgada à Lutcher S.
A. Celulose e Papel concessão
para o aproveitamento progressivo da
energia hidráulica de desníveis existentes no rio Jordão, em um ~o
de cêrca de 12 kr.n contados da confluência com o rio Iguaçu, no distrito de Condoi, município de Guarapuava, Estado do paraná, respeitados
os direitos de terceiros.
§ 19 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aprovei tar, a descarga
da derivação e a potência.
§ 2,Q O aproveítamento destina-se a
uso exclusivo da concessionária que
não poderá ceder energia a terceiros,
mesmo a titulo gratuito, excluídas, todavia, desta proibição as vilas operáfias da concessionária, desde que seja gratuito o fornecimento da energia que lhes fôr feito.
Art. 2~ A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto nú-
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mero 41.019, de 2·6 de fevereiro de
de
energia elétrica.
Art. 3Ç1 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer às seguintes condições:
I - submeter à aprovação do Ministro doa Agricultura em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contai: da data da publicação dêste Decreto, o projeto do aproveitamento hidrelétrico, observadas as normas técnicas relativas às instalações
estabelecidas em Leis e Regulamentos.
Ir - Assinar. o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministro da Agricultura.
m - Requer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro .da Agrícultura, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas. se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4~ Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função exclusiva e permanente da produção.
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido. reverterão ao Estado do
Paraná.
§ 19 A concessionária poderá requerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que o
Estado do Paraná não se opõe a utilização dos bens objetos da reversão.
§ 29 A concessionária deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se. se o
não fizer, que não pretende a renovação.
Art. 59 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (3{)) anos,
contados Q partir da data do registro
1957, que regulamenta os serviços

do respectivo contrato, pelo Tribunal
de Contas.
Art. 69 RevogJam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCEL1NO KUBITSCHEK.

Mário M eneçh.etti .

DECRETO NÇl 47.227 DE NOVEMBRO DE

DE 13

1959

Constituí Comissão de Planejamento
e Execução das Solenidades de Instalação do
Gouérno Peâeral na
Nová Capital do País.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, ítem I, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica constituída uma Comissão incumbida do planejar e executar as solenidades de instalação dos
três Poderes da República na Nova
Capital, na data fixada pelo Congresso Nacional.
Art. 2Ç1 A referida Comissão terá
a seguinte composição: o Chefe do
Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, um representante do
Ministério da Fazenda, um representante do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, um representante
do Ministério da Viação e Obras Públicas. um representante do Departamento Administrativo do Serviço
Público, um representante das Fõrças
Armadas, um representante da Companhia Urbanizadora da Nova Capítal do Brasil, um representante da
Associação Brasileira de Imprensa,
um representante do Grupo de Trabalho incumbido da transferência de
órgãos federais para Brasília, a que
se referem
os decretos números
43.285, de 25. ·-2-58 e 44.767, de
30-10-58.
Art. 3Q O Poder Executivo solicitará aos Poderes Judiciário e Legislativo a designação de representantes seus, para completarem a composição da Comissão de que trata o artigo 11}. a saber: um representante do
Senado Federal, um representante da
Câmara dos Deputados, um
representante do Supremo Tribunal Fe-
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deral, um representante do Tribunal
de Contas da União, um representante
do
Tribunal
Federal de
Recursos, um representante do Tribunal Superior Eleitoral, um representante do Tribunal Superior do
Trabalho e um representante do Superior Tribunal Militar.
Art. 4Q A Presidência de Honra da
Comissão caberá aos seguintes representantes dos Três Poderes da República: o vice-Presidente da Reoública, o Presidente da Câmara dos
Deputados, o vice-Presidente do Senado Federal, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e o Presidente
do Tribunal de Contas da União.
Art. 59 A direção da. Comissão será
exercida por uma PresictênCia Exe-·
cativa. composta de cinco Membros,
sendo um dirigente, de livre escolha
do Presidente da República, 1.Jm
representante do Poder Executivo. um
renresentante do Poder Judiciário,
indicado pelo Supremo Tribunal Federal, e dois representantes do Poder
Legislativo, um, indicado pelo Senado
Federal e o outro, pela Câmara dos
Deputados.
A!'t. 6(/ A Comissão atuará através de uma Secretaria Executiva, da
qual farão parte o representante do
Poder Executivo mencionado no artigo anterior, um representante do
Ministério da Aeronáutica, um representante do Ministério da Guerra.
um representante do Ministério da
Marinha e os seguintes membros
referidos nos artigos 2~ e 39 : o representante do Senado Federal. o representante da Câmara dos Deputados,
o representante do Supremo Tribunal Federal, o representante do Departamento Administrativo do Serviço Público, o representante do Ministério das Relações Exteriores, o
representante do Ministério da Viação e Obras Públicas, o representante
do Grupo de Trabalho de Brasília e
o representante da Companhia Urbanízadora da Nova Capital do Brasl!.
Parágrafo único. A coordenação e
direção dos trabalhos da Secretaria
Executiva de que trata êste artígo
estará a cargo do representante do
Poder Executivo,
Art. 7~ Caberá à Presidência Executiva aprovar os programas propostos pela Comissão, tomar tôdas as
providências que julgar necessárias e
dar as. diretrizes dos trabalhos a serem executados.
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Art. 89 A Secretaria Executiva,
mediante entendimentos com os diversos Ministérios e demais órgãos
vinculados à administração pública,
poderá requisitar qualquer meio de
transporte para pessoal e material.
Art. 9<> As requisições de servidores
públicos civis e militares pela Secretaria Executiva, feitas mediante expediente firmado pelo' respectivo dirigente, terão preferência absoluta.
Art. 10, A Secretaria Executiva
poderá remunerar a execução de serviços e tarefas de sua competência.
Art. 11. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 13 de novembro
de 1959, 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Atmando Falcão
Jorge do Paço Matoso Maia
II enrique Lott
Horácio Láfer
J.. Paes âe Almeida

Ernani do Amaral Peixoto
M ária M eneçhetti
Clóvis Salgado
Fernando Nóbrega
Francisco de Mello
Mário Pinotti

DECiPJETO N9 47.228 - DE 13
NoVEMBRO DE 1959

DE

Altera a denominação da Companhia
Nacional de Navegação Costeira.

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 19 A autarquia federal criada
pelo Decreto-lei n 9 9.618, de 21 de
agôsto de 1946 e integrada peja Companhia Nacional de Navegação Costeira e demais empresas a que se r.efere o artigo 2Q do Decreto-lei número 9.521, de 26 de julho de 19'46,
passa a denominar-se 11Companhia

304

ATOS

DO PODER ExECUTIVO

Nacional de Navegação Costeira
Autarquia Feç].eral" e fica subordinada diretamente ao Ministério da
Viação e Obras Públicas, mantida
sua organização atual.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro
de 1959, 1389 da Independência e 719
da República:
JuSCELINo KUBITSCHEK.

sua publicação dêste decreto no Diário Oficial, sob pena de ficar sem
efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 29 Revogam-se as disposições
.
em contrário.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de
H.l59; 138 9 da Independência e 71 0 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto

Ernani do Amaral Peixoto.

DECRETO N9 47.230 NOVElVrBRO DE

DECRETO N9 47.229 - DE 13
NOVEMBRO DE 19b9

DE'

Outorga concessão à Rádio Sociedade
tniusora "A Voz âe Bagé" Limitada
para estabelecer uma estacão raâiodifusora de ondas médias:
O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo B7, da Constituição, atendendo
ao que requereu a Rádio Sociedade Difusora u A Voz de Bagé' Limitada e tendo em vista o disposto no
art. 59, nv XII, da mesma Cons.tit:J.ição, decreta:

Art. 19 Fica .outorgada concessão à
Rádio Sociedade Difusora li A Voz de
Bagé" Limitada, nos têrrnos do artigo 11 do Decreto nl! 24.655, de 11 de
julho de 1934, para estabelecer, na
cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusívída-

d.e. uma estação de ondas médias, destmada a executar serviço de radlodífusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às

cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da

DE

16

DE

1959

Retifica a Tabela Numérica Especial
de Extranumerário-mensalista da
Divisão de Fomento da Produção
Vegetal do Departamento Nacional
da Proàução Vegetal, do Ministério
da Agricultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, cí~ Constituição, decreta:
Art. 19 Fica retificada, na forma
do anexo, a Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da
Divisão d", Fomento da Produção Vegetal, aprovada pelo Decreto número
34.444, de 3 de novembro de 1953, na
parte relativa à série funcional de
Guarda.
Pal'ágraí:o único. A retificação a que
se refere êste artigo prevalecerá a partir de 20 de novembro de 1953, data
da publícaçà.. do mencionado decreto.
Art. 2Q 1tste decreto entrará em Vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro.. em 16 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e 71C?
da Re'Pública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneçhetti

MiNISTÉRIO DA AÓRICÚLTURA
Divisão do Fomento da Produção Vegetai
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-M ensalista ( Art. 69 da. Lei n,l? 1.765. de 1952)
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DECRETO N.o 47.231. DE 16 DE
NOVEMBRO DE 1959
Retifica o Decreto n." 44.682, de 20
de outubro de 1958, que transferiu,
sem aumento de despesa função da
Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista do Minis~
tério da Agricultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Pica retificado o art. 1.0
do Decreto n.? 4-1:.682, de 20 de outubro de _195<8, publicado no Diário
Oficial de 25 de outubro do mesmo
ano, a fim de declarar que a referência da função de Gua.rda ocupada
por Jaime dos Santos Costa, da 'I'abela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Divisão de Fomento da Produção Vegetal do Departamento Nacional da Produção
Vegetal, transferida para idêntica
tabela da Divisão do Material do Departamento de- Administração, é de
referência 20 e não como constou
naquele decreto.
Art. 2.° .1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3." Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeíro, em 16 de novembro
de 1959; 138.° da Independência: e
71,0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO NQ 47.232 DE 16, DE
NOVEM:BRO DE 1959
Abre, pelo Ministério da Agricultura',
o crédito especial de Cr$ 154. 900,{)O,
para pagamento da prestaçáo de
seroicos como "Guarda dos Bens"
da dolônia Agrícola de Papuan, Es-'
taâo de Santa Catarina, no período de 13' de abril de 1948, a 2 de
aüôsto de 1952.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.4'1)4, de 12 de junho de 1958.
e tendo consultado o Tribunal da
Contas e ouvido o Ministério da Fazenda. nos têrmos do Art. 93 do
Regulamento Geral de Contabilidade
pública, decreta:
Art. 1<'> E' aberto, pelo Ministério
da Agricultura, o crédito especial deCr$ 154.9{)'G,'ÜO (cento e cinqüenta e
quatro mil e novecentos cruzeiros),
para pagamento da prestação de servícos como "Guarda dos Bens" da 00lôÍúa Agrícola de Papuan, Estado de'
Santa Catarina, no período de 13 de
abril de 1948 a 2 de agôsto de 1952
(Processo M. F. 209.410-55).
Art. 2t!. O crédito especial de que'
trata o art. 19 será registrado pelo
Tribunal de contas e automàtica-'
mente distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 3Q • 1!:ste Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q. Revogam-se as disposições.
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1959, 1389 da
da República.

Independência

e

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DE(J1k,.......-.r'O NQ 47.233 NOVEMBRO DE

DE

16

DE

1959

Inclui função gratificada no Quad1 J
Permanente do Ministério da Açri-,
cultura e àli outras providências.

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

tigo 87, item I, da Constituição, decreta;
Art. F' Fica incluída no Quadro
Permanente do Mínístérto da Agricultura uma (1) função gratificada de
Assistente Técnico, símbolo FG-3, que
passará a integrar a lotação da Seção
de Segurança Nacional.
Art. 29 A despesa decorrente dês te
decreto correrá por conta dos recursos
orçamentários próprios.
Art. 39 - ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4<"> Revogam.-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 16 de novembro
de 1959, 138 9 da Independência e 719
da República.
JUSCE'LINO KUBITScHEK,

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 4'1,234 - DE 16
NOVEMBRO 'DE 19'5-9

DE

Autoriea o cidadão brasileiro Afonso
Rossi a pesquisar argila em terrenos de sua propriedade no município de Itaiiba, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, n 9 T, da Constituiçáo e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de j,l9
de [aneíro de 1940{) (Código de Minas), decreta:
Art. 1'" Fica autorizado o cidadão
brasileiro Afonso Rossi a pesquisar
argila .em terrenos de sua proprtena.de, situados no bairro da Ponte, na
cidade de ltatiba, no distrito e município de itatiba, Estado de São
Paulo, numa área de sessenta e três
hectares (0,63 .ha) , delimitada por um
polígono mistílíneo que tem um vértice coincidindo com o canto nordeste (NE) da casa sede, da propriedade
do Senhor Afonso Rossi, no alinhamento, lado direito da estrada de Itatíba para Amparo, e os lados a partir do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: novecentos e seis metros
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(906m), treze graus quarenta e cmco
minutos sudeste 03/? 45' SE); oítenza
e nove metros (89m) , cinqüenta e OIto
g-raus quarenta minutos nordeste (589
40' NE); setenta e nove metros
<'79 m) cinqüenta e três graus cinqüenta minutos sudeste (53l? 50' SE);
o quarto lado é o segmento retüíneo
que partindo da extremidade do terceiro lado, descrito, com rumo magnético setenta e dois graus quarenta
e cinco minutos sudoeste (729 '-,5'
SW); alcança a margem direita do
rio Atibaia; o quinto lado é a margem direita do rio citado no trecho
entre a extremidade do quarto lado e
a ponte, sôbre êste curso d'água, da
estrada Atatiba Amparo; o sexto
e último lado e o alinhamento, lado
direito, da estrada Atatiba para Amparo, no trecho entre a ponte citada
e o vértice inicial, no canto sudoeste
(SW) da sede da propriedade.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30. 23(), de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas,
Art. 2(,> O titulo da autorizado de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Ol'S 3{)'(t,OO) e sera
válido por dois (2) anos a concar
da data da transcrição no -tívro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministêrio da
Agricultura.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
195~; 138Q da Independência, 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário IVIeneghetti.

DECRETO N9 47.235 - DE 16
NOVEMBRO DE 19'5-9

DE

Autoriza Bebcock & Wilson (CalaeiTas) S. A ., a instalar
um grupo
diesel elétrico.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constitutição, e
nos têrmos do Decreto-lei n 9 2.059,
de 5 de março de 19'40;
Considerando que, pela Resolução
n 9 1.386, a medida foí julgada couve-
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niente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. lI! Fica autorizada Babcock &
Wilcox (Caldeiras) S. A., a aplicar
suas instalações, mediante a montagem de um grupo diesel elétrico em
sua usina térmica, Iocalízada em Bulhões, no município de Resende, Estado do Rio de Janeiro.
§ 19 As características do grupo gerador serão fixadas oportunamente pelo Ministro da Agricultura por
ocasião da aprovaçâo do projeto.
§ 29 A ampliação se destina ao uso
exclusivo da interessada.
Art. 29 Caducará a presente autorização, independente do ato declaratório, se a interessada não cumprir as
seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias"
a contar da data da publicação dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamento das obras de ampliação.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 39 A interessada fica sujeita
às demais normas do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de 1937,
que regulamenta os serviços de energia alétrica ,
Art. 49 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1957; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

IJ.fário M eneçnetti

DECRETO NQ 47.236 - DE 16
DE NOVEMBRO DE 1959
Outorga a José Maria da Fonseca
concessão para o aproveitamento de
energia. hidráulica do Salto Juatuba, existente no rio Mateus Leme, distrito de Juatuba, município
de, Mateus Leme, Estado de Minas
Gerais.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 150 do C6digo

de Aguas (Decreto n? 24.643, de 1(}
de julho de 1934), decreta:
Art. 19 E' outorgada a José Maria
da Fonseca concessão para o aproveitamento da energia hidráulica do
Salto Juatuba, existente no rio Mateus Leme, distrito de Juatuba, município de Mateus Leme, Estado de
Minas Gerais, respeitados os direitos
de terceiros.
§ 1ti Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência.
§ 29 O aproveitamento destina-se à
produção, transmissão, e distribuição
de energia elétrica para uso exclusivo
do concessionário, que não poderá ceder energia a terceiros, mesmo a título gratuito, excluídas desta proibição as vilas operárias do concessíonárío, desde que êsse
fornecimento
seja gratuito.
Art. 29 A presente concessão fica
sujeita às
disposições do Decreto
nv 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 3Q Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
o concessionário não satisfizer as
condições seguíntes;
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano.
a contar da data da publicação dêste
Decreto. o projeto do aproveitamento
hidráulico, observadas as prescrições
estabelecidas pela Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mi.neral, do Ministério da Agricultura.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agri cultura.
TIr - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agrtcultura ,
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Ministro da
Agricultura.
Art. 4<? O concessionário fica obrigado a construir e manter, nas proximidades do aproveitamento, onde e
desde quando fôr determinado pela
referida Divisão de Aguas, as instalações necessárias às observações tlu-
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víométrícas e medições de descarga
do curso d'água que vai utilizar, de
acôrdo com as instrucões da mesma
DIVisão.
~ "
Art. 5Q Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclusiva e permanente da produção.
transmissão e distribuição de energia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão ao Estado de
Minas Gerais, em conformidade com
o estipulado nos artigos 165 e 165 do
Código de Aguas.
§ 1Q O concessionário poderá tequerer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que
o Estado de Minas Gerais não se OpÕG
ã. utilização dos bens objeto da
reversão.
29 O concessionárto deverá entrar com o pedido a Que se refere
o parágrafo anterior, até seis (6)
meses antes de findar o prazo de vísrêncla da concessão, entendendo-se,
Sé o não fizer, que não pretende a
renovacão.
Art, 69 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da data da publicação dêste
Decreto,
Art. 7Ç Hevogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 16 de novembro de
1959, 13l.W da Independência e 7l Q da
República.

*

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneçhetii
DEORE~O N9 47.237 DE NOVEMBRO

DE

DE

16

1959

Outorga à Prefeitura Municipal de
Sabinópolis concessão para o epro. oeitamenio de energia hidráulica da
queda d'água do FuniZ-CanaZão,
localizada no rio Guanhães, distrito
e município de Sabínópolís, Estado
tie Minas Gerais.

EXECUTIVO

3{)9

para o aproveitamento da energia
hidráulica da queda d'água do Funiloanatão, localizada no rio Guanhães,
distrito e munícípío de Sabinópolis,
Estado de Minas Gerais, respeitados
os direitos de terceiros.
§ 1~ Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
derivação e a potência.
§ 2<.1 O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distríbuíçâo de energia elétrica para serviço
público, de utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no, munícípío de SabinóDo!is. bem como
para o suprimento êm alta tensão às
Prefeituras Municipais de Dom Joaquim e Senhora do Pôrto.
Art. 29 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto
nO 41.019, de 26 de fevereiro de 1957.
que regulamenta os serviços de energía elétrica.
Art. 39 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer às seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mí'nístro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto do aproveitamento
hídroelétríco, observadas as normas
técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da. concessão
dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publtcação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agrtcultura ,
III _ Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério da Agrícultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executando-as de acôrdo com os projetos aprovades e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos reteridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agrí-

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas (Decreto nl? 24.643, de' 10
de julho de 1934) f decreta:
Art. ll? E' outorgada à Prefeitura
Municipal de Sabinópolis concessã....o'-------~C""l!~1tlil..]J.u.r.a9~ _ _
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Art. 49 As tarífas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela
referida
Divisão de Aguas.
.
Art. 59 Fíndo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no. momento existirem em função exclusiva e permanente da
produção,
transmlssão e dtstrrbuícão da energia elétrica, referentes 'ao aproveícamenta concedido, reverterão ao Estado de Minas Gerais.
§ 11> A concessionária noderá re··
querer ao Govêrno Federal que a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que façe, a prova de que
o Estado de Minas Gerais não se
opõe à utilização dos bens objetos da
reversão.
s 29 A concessionária deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrato anterior até seis (ô) meses
antes de ríndar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se o não
fizer. que não pretende a renovação.
Art , 69 A presente concessão vigoral'á pelo prazo de trinta (30)
anos. contadas a partir da data do
registro do respectivo contrato, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 70 Revogam-se as disposições
em contrário.
R.io de Janeü'o, 16 de novembro de
1959. 13Wl da Independência e 7li? da
República.
JUSCEL!l"O KUm:TSCHEK

Mário Meneghetti

DECH·I!!.ro

1'1.9 47,23:8
NOVEMBRO DE

- DE 16
1959

DE

Outorço. à Comoanhio. Sul Sergipana
de Elel1-zcidade _ Sulgipe - concessão vara distribui7' energia elétrica no município de Itaoaumsntui
Estado de Sergipe, e dá outras pro-

vidências.

o Presidente da República, usando
(111 atríbuíção que lhe confere, o artigo
B'7, inciso I, da constituição. e nos
têrmos do artigo 5.i? do Decreto-Ieí
n,v 852, de 11
novembro de 1933,
decreta:

de

Art. 1.Q I1: outorgada à Companhia

Sul Sergipana de Eletricida..de - Sulgipe - com sede na cidade de Estância, Estado de Sergipe, concessão

EXECUTIVO

para distribuir energia elétrica no
munícípío de Itabalanínha, Esta-do de
Sergipe, rícando autorizada para tanto a construir uma linha de transmissão, partindo de Ai:auã até Itabaianinha, uma subestação e o sistema
de distribuição,
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocastão
da aprovação dos projetos, serão determinadas as carecterísticas técnicas
das instalações.
A'rt. 2.9 . A concessícnárla deverá
creditar, em conta especial, as importâncias recebidas à conta das subconsígnações da verba 3. G.00 - Desenvolvimento Econômico e Social atribuídas ao Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, nos orçamentos gerais da
União, de conformidade com o estabelecido no artigo 144 do Decreto
nl? 41.019, de 28 de fevereiro de 19'5'7,
ficando, outrossim, sujeita às demais
disposições do referido decreto que
reaulamenta os serviços de energia
elétrica.
Art. 3.l?, Caduc~mi o presente título
independente de ato declaratôrío, se
a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
t. Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3) vias,
dentro do prazo de cento e oitenta
(180) dias, a contar da data. da publícacão dêste decreto. os estudos
projetos e orçamentos relativos a linha de transmissão, subestação e sistema de distribuição.
TI. Assinar o contrata disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (80) dias. contados da. publicação
do despacho da a~rovaGão da ~espec
tíva minuta, pelo M:inistl'o da. Agricultura,

lU. Requerer à Divis50 de Aguas,
do Deoartamentc Naciou2,1 da. Produçáo lVi:inerai do Ministêrio da Agricultura, mediante arquivamento ela
certidão comprobatória, a averbação
do rezístro do referido contrato no
'T'ribur13.1 de contas, dentro de sessenta ({)lÓ) dias do registro.
IV. Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem marcados pelo Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os PTaZOS referidos neste artigo poderão ser prorrogs.<los por ato do ~.11nistro da Agrt-

cultura.
Art A.,9 As tal'ih-s do fornecimento dé énergia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela. referida.
Divisão de Aguas,
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A rt . 5.Q. Findo o prazo da conces.sâo, deverá a concessionária requerer ao Govêrno Federa! que a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, dev~á estar prevista.
Art. 6/'. A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do regístro
do respectivo contrato; pelo Tribunal
de Contas,
Art. 79 Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1959, 138.9 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

JlIJ. ária M eneçhetti .

DECRETO N.<> 4.7.239 'NOVEMBRO DE

DE

16

DE

1959

Autoriza a São Paulo Light S· A, Serviços de Eletricidade a construir
um ramal âe linha de transmissâo.

o. Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'87, inciso r. da Constituição, e nos
têrrnos do Decreto-lei n,v 2.059,' de 5
de março de 1940;
Considerando que a medida foi jul'gada conveniente pela Resolução
n9 1.693, de 16 de junho de 1959 do
Conselho Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, decreta:
Art. 1.9. Fica autorizada a São
Paulo Light S. A. - serviços de ~Ele
trícidade a construir um ramal de linha de transmissão, entre um ponto
da linha de transmissão de PiritubaJundiai e a subestação da Indústria
Nadanal de Locomotiva, localizada em
Campo Limpo, no municipio de Jundíaí, E.stado de Sáo Paulo,
§ V? Por ocasião da aprovação do
'projeto pelo Mínístério da Agrícultura serão fixadas as característícas
técnicas do ramal de linha de trans-.
missão.
§ 2.\l
O referido ramal destina-se
8.0 suprimento de' energia elétrica à
Oomnanhla de Eletricidade São paulo
e Rio, que fará o fornecimento à Indústria Nacional de Locomotiva.
Art. 2.Q • o&ducará fi presente autortzação, independente de ato decla-ratór!o. ~~ a concessionária não cumprir :;:;: seguintes condições:
L 4".presentar à Divisão de Aguas
-do Depnrtamento NaCional da Produ-
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ção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (9'Ü) dias,
a contar da data da publicação dêste
Decr.eto, os estudos, projetos e orçamentos
11. rrliciar e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministro da Agricultura.
Art. 3.9 . O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. Q. Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, li) de novembro de
1959; 138 9 da Independência e 719 da.
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

MáriD Menegketti.

DECRETO NÇl 47.24:0 DE NOVEMBRO DE

DE

16

1959

Autoriza a cessão çratuita do terreno
acrescido de marinha que menciona, situado na Praca Marechal
Ancora, no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, nv I, da Constituição, e de
acôrdo com OS arts. 64, § 3?, 125 e
126 do Decreto-lei n9 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão
gratuit.. ao Clube da Aeronáutica, do
terreno acrescido de marinha com
a área de 5.107,8'om2 (cinco mil,
cento e sete metros quadrados e oitenta decímetros quadrados), sttuado
na Praça Marechal Ancora, no Distrito Federal, tudo de acôrdo com os
elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda
sob o 11;<:> 238,298. de 1959.
Art. 29 Destína-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção, no prazo de 3 (três) anos, (la
Sede náutica do referido Clube, subordinado o aproveitamento da área,
correspondente à parte do predio
tombado como monumento, à previa
aquiescência da Diretoria do patrimônio Histórico e Artístíco Nacional. do Ministério da Educação e
Cultura, e tornando-se nula a cessão. sem direito a qualquer indenização, se fôr dada ao terreno, no
todo ou em parte, utilização diversa,
ou, ainda, se houver inadimplemento
de cláusula do contrato que deverá
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ser lavrado em livro próprío do Serviço do Patrimônio da União.
Rio de Janeiro, em 16 de novembro de 1959; 138Q da Independência
e 719 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.
Clovis Salgati;o.
Francisco de Mello.

DECRETO N9 47.241 nE NOVEMBRO DE

DE

16

1959

Autoriza a cessão gratuita do terreno acrescido de marinha que
menciona, situado na Praça M arectuü Ancora, no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I. da Constituiçâo, e de
acôrdo com os arts. 64, § 39 , 125 A
126, do Decreto-lei n Q s. 760, de 5 de
setembro de 1j)46, decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a cessão
gratuita à Prefeitura do Distrito Federal, do terreno acrescido de marinha com a área de 1.263m2 (um
mil, duzentos e sessenta e três metros quadrados). situado na Praça
Marechal Ancora, no Distrito Federal,
tudo de acôrd o com os elementos
constantes do processo protocolado no
Ministério da Fazenda sob o nú238.298-59,
Art. 2~ Destina-se o terreno a que
se retere o artigo anterior ao prosseguimento das obras de urbanízaçãc da Avenida Pel'imetral, no trecho que atravessa a Praça Marechal
Ancora em direção ao antigo Mercado Municipal, tornando-se nula a
cessão, sem direito a qualquer índenísação, se rôr dada ao terreno no
todo ou em parte, utilização diversa.
ou ainda, se houver inadimplemento
de cláusula do contrato f1n~ devera.
ser lavrado em livro próprio do Se~'
viço do Patrimônio da União;
Rio de Janeiro, em 16 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e
'119 da Repúblicl1.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.

DECRETO NQ 47,242
NOVEMBRO DE

DE

16

DE-

1959

Aprova alteração introduzida nos estatutos, inclusive aumento no capital social da Companhia Hemistérica de Seguros.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso l, da constituição, e nostêrmos do Decreto-lei nO 2.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19. Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital social de
o-s 5.000 ,úGO,OO (cinco milhões de
cruzeiros) para Cr$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil Cruzei-ros) , da Companhia Hemisféríca de:
Seguros, com sede nesta capital, autorízada a funcionar pelo Decreto
nQ 40,588, de 26 de dezembro de 195,6,
conforme deliberação das Assembléias,
Gerais Extraordinárias realizadas em.
25 de junho e 17 de agôsto do corrente ano.
Art. 29 , A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização,
a que alude aquêle Decreto,
Rio de Janeiro, 16 de novembro de1959; 138Q da Independência e '119 da
República.
TUSCELINo KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega,

DEORETO N.o 47.243 - DE 16
NOVEMBRO DE 1959

DE

Aprova alterações introduzidas nos,
estatutos, inclusive aumento do capital social da Companhia Sol ae.
Seguros.

o Presid,en te da República, usando,
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.s 2.063,
de 7 de março de 1S40, decreta:
Art. 1.0 Pícam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital social de'
Cr$ 5.000,000,00 (cinco milhões de
cruzeiros) para Cr$ 17.000,000,00 «íezessete milhões de cruzeiros) s da,
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Companhia Sol de Seguros, com sede
nesta Capital. autorízada a funcionar
pelo Decreto n.s 40.587. de 26 de dezembro de 1956, conforme deliberações das Assembléias Gerais i!:xtraordínártas realizadas em 25 de junho e
17 de agôsto do corrente ano.
Art. 2:' A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 1'6· de novembro de
1959; 138.° da Independência e 71.° da'
R.epúblka.
JUSCELINü

KUBITSCHEK

Fernando N'Óbrega

,DECRETO N.() 47.244 -

DE

16

DE

NOVEMBRO DE 1959

Aprova alterações introduzidas nos
estatutos, inclusive aumento de capital social da Seguradora das Américas S.A.

o Presidente _da República, usando
da atriouíçao que lhe contere o artago 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei 11·° 2. O{l3, ele 7
de março de 1940., decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do capital social -de
Cr$ 5 .G{)O .000,00 (cinco milhões de
cruze ir QS) para Or$ 7.500.000,00 <sete
milhões e quinhentos mil cruzeírcs)
da Seguradora das Américas S. A . ,
com sede nesta Capital. autorizada a
funcionar pelo Decreto n.s 4.0.&85, de
26 de dezembro de 1956. conforme deliberação das Assembléias- Gerais Extraordinárias realizadas em 25 de junho e 17 de agôsto do corrente ano.
Art. 2.° A Sociedade continuará
integralmente, sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude acuêle decreto.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de
1959; 138.0 da Independência e 71.° da,

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO N9 47,245 -

16

DE

1959

DE NOVEMBRO DE

Concede autorização paJ'a o funcionamento do Curso de Servico Social
da Faculdade de Serviço Social de'
Campina Grande.

Aínda não foi publicado no D. O .,

por falta de pagamento.

DECRETO N.o 47.246 NOVEMBRO DE

16

DE

DE

1959

Concede reconhecimento ao Curso de'
Enfermagem da Escola de Enfermagem "Madre Justina Inês",

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstítutçâo, e nos
têrmos do art. 14 da Lei n.s 775, de
6 de agôsto de 1949, decreta:

Artigo único. Ê concedido reconhecimento ao Curso de Enfermagem
da Escola de Enfermagem "Madre·
Justina Inês", mantida pela Socienade Caritativo-Literária São José e·'
situada na cidade de Caxias do Sul,
no Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 16 de novembro
de lf}59: 138.° da Independência e
71,° da República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clóvis Salgado.

DECRETO N9 47.247 DE NOVEMBRO DE

DE

17

1959

Outorga concesstio à Râdio Imprensa.
Sociedade Anônima para instalar
uma estação rad,iodi tusora,

Ainda não foi publicado no D. O . , _
por falta de pagamento.

DEORETO N{l 47.248 VEMBRO DE

DE

17

DE NO-

1959

Dispôe-sôbre a lotação de servidores
cedidos à R.F.F.S.A.

O Presidente da República:
Em cumprimento ao disposto no
art. 15, § 4 9, da Lei n 9 3.115, de 16,·
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de março de 1957, de acôrdo com
o art. OC~ do Decreto n 9 43.549, de lO
de abrrl de 1958, e usando da atribuição que lhe confere o art. 87 item
I, da Constituição, decreta:
'
Art. 19 Ficam lotados, no Departamento dos Correios e Telégrafos. os
seguintes servidores cedidos à Rêde
Ferroviária Federal SDciedade Anônima:

a)

na Diretoria Regional do
Pará:

1 Jair Cavalcante dos Santos
Artífice, referência 15, da Tabel~
Numérica Especial de Extranumera':'
rios-mensalistas da Estrada de Fer~
1'0 de Bragança;
.
2 - Cândido Simões Morgado Ar~
tíríce, referência 17, da Tabela' Numérica, Especial de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro de
El'agança;
3 - Otoniel Azevedo dos Santos
Artífice, referência 17, da Tabela Ny.~
rnéríca Especial de Extl'anumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro de
Bragança;
4 - Joaquim de Souza Ribeiro, Artífíce, referência 18, da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro de

Bragança:

5 - José Alves da Silva, Artífice,
referência 18, da Tabela Numérica
Especial de Extranumel'ál'ios-mensa-

listas da Estrada de Ferro de Bragança;
6 -- Benedito Chaves Lopes, Artí-

fice, referência 20, da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriosmensalistas da ES~l'ada de Ferro de
B,agança;
7 - Miguel Cecem Rassy. Atendente, referência 19, da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Feno de
Bragança;
8 -- Lourival Francisco. da Silva,
F0guista, referência 15, da Tabela
Numérica Especíal de Extranumerárics-mensalístas da Estrada de Ferro de Bragança;
9 - Constantino Cândido de Oliveira, Foguista, referência 18. da Tabela Numérica Especial de Extranumerárics-mensalístas da Estrada de
Ferro de Bragança;
10 - Pedro Ferrebra de Oliveira.
,Foguista, referência 18. da Tabela

Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
11 - Lauro Augusto Alvares, Foguista, referência 13, da Tabela Numérica Especial de ExtranumerárioBmensalistas da Estrada de Ferro de
Bragança;
12 - Carlos Gonçalves Matos, Maquinista de estrada de ferro, referência 20. da Tabela Numérica Esnecial
de Extranumerários-mensalistas da
Estrada de Ferro de Bragança;
13 EIson Trindade de Paíva,
Mensageiro. referência '12, da Tabela Numérica Especial de Extranu~
marários-mensalístas da Estrada de
Ferro de Bragança:
14 - waídemar Cardoso, Motoristaauxílíar. rererência 19, da Tabela Nu~
mérica Especial de Extranumerários"'
mensalistas da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.
15 - Antônio Marques de Souza,
Tl'a,balhador, referênc.ia. 15, da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada
ele Ferro de Bragança:
16 - Júlio Eufrásio de Holanda,
Trabalhador, referência 15, da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de
Ferro de Bragança;
17 - Lourival Zama da Silva, Trabalbador, referência 15, da Tabela
Numérica Especial de Exb:anumerárics-mensalístas da Estrada de Ferro
de Bragança;
13 - Manuel Vieira de Magalhães,
Trabalhador, referência 15. da Tabela Numérica Especia.l de Extranumerários-mensalistas da Estrada de
Ferro de Bragança;
19 - Antônio Rosa Galucio, Trabalhador, referência 17, da Tabela
Numérica, Esnecial de Extranumerários-mensalístas da Estrada de Ferro de Bragança:
20 - Francisco Borges da Silva,
Trabalhado)." referência 17, da Tabela Númérica Especial de Extra'numeràrtos-mensalístas da Estrada de Ferro de Bragança;
21 - Francisco Gomes de Moura,
Trabalhador, referência 17. da Tabela Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada.
de Ferro de Bragança;

Aros no
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22 Francisco Inácio de Barres, Trabalhador, referência 17. da
Tahela Numérica Especial de Extranumeráríos-mensalístas da Esrl~l'ada
oe Ferro de Bragança;
23 - Genésio Antônio de Almeida,
'I'rabalhadcr, referência 17, da Tabela Numérica Especial de Extranu.meráríos-mensalístns da Estrada de
F0ri'O de Bragança.
'
24 - .Jacinto Ramalhn de Abreu.
Trabalhador, referência 17, da Tabela Nttmérica Especial de Extranum erários-msnsa Estas da Estrada de
Ferro de Bragança;
25 - João Paulo Pinheiro. Trabalhador, referência 17, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
26 José Alves da Costa, Trabalhador, referência 17, da Tabela
'Numéríca Especial de Extranumerátios-mensalistas da Estrada de Ferro de Bragança;
27 - José Carvalho de Lima, Trabalhador, referência 17, da Tabela
Numérica Especi:3J de Extranumeráríos-rnensalistas da Estrada de Ferro
de Bragança;2S - José Goncalves Lisboa, Tl'a'balhador, rererêncía 17, da Tabela
'Numérica Especial de Extranumerá..
rros-mensalístas -da Estrada de Ferro de Bragança;
29 Luiz Guí1herr.c.ô de Araújo
Bastos, Trabalhador, referência 17,
da Tabela Numéríca Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Feno de Bragança;
30 - Raimundo Bezerra. da Silva,
'Trabalhador, referência 17, da Tabela Numérica Especial de Extranumel'ários-mens8.listas da Estrada de Ferro de Bragança;
b)

na Diretoria. Regional do Piauí:

1 - Alba Maria Corrêa, Atendente,
-referência 10, da Tabela Numérica
Especial de Extnmumerários-mensalistas da Esb.'ada de Ferro Central
do Piauí;
2 - Zita Gomes Castelo Branco, AUxiliar de Serviço Médico, referência
18, da Tabela Numérica de Extranumerário-mensalistas da Estrada de
Ferro São Luiz-Teresina;

ExEcUTIVO
c)

na
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Diretoria Regional

Ceará:

do

1 - Manoel Farias Ferreira. Artífice, referência 19, da Tabela Nurnérica de Extranumerários-mensalistas
da Estrada de Ferro Central do Piauí;
q) na Diretoria Regional do Rio
Grande do Norte:
1 - José Alves de Almeida, Servente, referência, 12, da Tabela Numérica Especial de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro MosSOl'Ó -Souza;
e) na Diretoria Regional de Pernambuco:

1 - Edelviro Monteiro Dantas, Mestre, reterência 23, da Tabela N1llnél'ica
de Extr anumerárlos-mensalistas da
Estrada de Ferro Made:ira Mamoré;
f)

na

Dir~~o:'l;1

nas Gerai:;'

H.eg'lonal de

Mi~

1 - .rurerm, de Araújo Inácío, Auxiliar de Artifice, referência 17, da
Tabela Numértca Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de
Fe1'1'o Bahia-Minas;
2 - Amadeu Vieira dos Santos,
Trabalhador, referência 17. da Tab~la
Numérica Especial de Ext anumerártos-menaalístas da Estrada de Ferro
Bahia-Minas;
g) na Diretoria Regional de Diamantina:
1 - Orístovam Alves Ferreira, Auxílíar de Artífice, referência 13, da
'I'abela. Numérica Esp~ciaI de Extranumerários-mensalistas da Estrada de
Ferro Bahia-Minas;
2 - Maria. de Lourdes Metzker,
Guarda, referência 13, da Tabela
Numérica Especial de Extranumerártos-mensalístas da Estrada de Ferrn
Bahia-Minas;

h)

Paulo:

na Diretoria Regional de São

1 - Manoel Messias, Artífice. referência 19, da. Tabela Numérica Eqpecial de Extranumerários-roem -.'tstas da Estrs,da de Ferro de Goiás;
2 - Orlando Ferreira da Silva, Artífice, referência 22. da Tabela -Numérica de Extranumerários-mensalistas
da Estrada de Ferro Madeira Mamoré;
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na Diretoria Reg'lonal do Paraná:

1 - Edga.r Calvet Leal Gonçalves,
Condutor, referência 21, da Tabela
Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro São LuízTeresina;
2 - Lurysse Kubrusly Gonçalves,
Escrevente~datilógrafa, referência 19,
da Tabela Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
São Luiz-Teresina;
j)

posta orçamentária das dotações sufiei entes ao pagamento dos vencimentos, salários e vantagens do pessoal
lotado por êste decreto.
Art. 59 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e 7l~
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

na Diretoria Regional de Goiás;

1 - Sebastião Beltrancino da Silva,
Auxiliar Ferroviário, referência 18, da
Tabela Numérica de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro de
Goiás;
2 - Julieta de Godoi Lacerda. Escrevente-datilógrafa, referência 18, da
Tabela Numérica de Extranumeráriosmensalistas da Estrada de Ferro de
Goiás;
3 - Joaquim Barbosa Fraga, Mensageiro, referência 17. da Tabela
Numérica de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro de Goiás;
4 - Marcilio Jose do Prado, Trabalhador, referência 18. da Tabela
Numérica Especial de Extranumer'-Írios-mensalistas da Estrada de Ferro
de Goiás;
5 - Saturnino Afonso Alves, 'I'rabalhador, referência 18, da Tabela.
Numé:rica Especial de Extranumerários-mensalistas da Estrada de Ferro
de Goiás;
Art. ~q Os vencimentos, salários e
quaisquer vantagens a que tiverem di.
reíto os servidores lotados por êste
decreto, contínuarâo a ser pagos pela
Rêde Ferroviária Federal Sociedade
Anônima, enquanto a entidade em
que ficam lotados não dispuser de dotação orçamentária suficiente.
Art. 39 A Rêde Ferroviária Federal
Sociedade Anônima, contabilizará, discriminadamente, as importâncias pagas aos servidores a que se refere
êste decreto, lançando-as à conta da
União,
para liquidação
mediante
abertura de crédito especial, cuja iniciativa lhe é reservada.
Art. 49 O Ministério da Viação e
Obras Públicas promoverá junto ao
Departamento
Administrativo
do
serviço Público a inclusão na pro-

Ernani do Amaral Peixoto
DECRETO N!'

47.249 ERQ

DE

DE

17

DE NOVO'"

1959

Autoriza a execução de estuâos e projetos para a execução de obras em
diversas cidades do Estado do
Piauí.

O Presidente da República, usando dar atribuição que lhe confere ()
art. 87, nl} I da Constituição.
Considerando o que solicitou o Govêrno do Estado do Piauí e o que
exnôs o Departamento Nacional d~
Obras contra as Sêcas, no processo,
do Ministério da Viação e Obras Públicas nl? 20.854-59, referente à necessidade da elaboração de estudos e'
projetos destinados aos serviços -de
abastecimento de água às cidades de
Teresina, parnaiba e outras do Estado do Piauí, decreta:
Art. 19 Fica o Ministérió da ViaC30 e Obras Públicas
autorizado 9,
realizar estudos e projetos para a
execução das obras de abastecímento
de água nas cidades de Teresina,
Parnaiba e outras, no Es.tado do
Piauí.
Art. 29 A realização dos serviços
de que trata o art. 19 correrá. à conta da reserva especial prevista no §
19 do art. 29 da Lei nv 1.004, de 24de dezembro de 1949, fixado o limite
das

despesas

em

0'1'$ 7.000.000,00

(sete milhões de cruzeiros).
Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de novembrode 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto'

S. Paes de Almeida
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-da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição. de-

nha Nacional de Erraãicacão do
Analfabetismo.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários destinados a essas Campanhas são os consignados no Orçamento da República, ao Ministério da
Educação e Cultura, respectivamente
para os fins de educação de adolescentes e adultos analfabetos, de educação rural e de erradicação do analtabetísmo.
Art. 29 As três Campanhas, embora constituindo setores específicos de
atividades educacionais, ficarão sob a
orientação e contrõle do Diretor-Gera! do' Departamento Nacional de
Educação.
§ 19 bada Campanha terá um Coordenador,
designado pelo Ministl:0
de Estado, mediante proposta do DIretor-Geral do D. N . E.
§ 29 Os planos de
trabalho das
Campanhas e demais decisões aos
mesmos referentes serão examinados,
em conjunto, pelo Diretor-Geral do
D.N .E. e pelos coordenadores das referidas campanhas.
Art. 3Q A Campanha de Educação
de Adolescentes e Adultos terá por
objetivos:
a) a escolarização, em nível primário. onde fôr mais aconselhável, ~e
adolescentes e adultos, tendo em V1Sta a elevação do nível - cultural do
IJovo brasileiro; e
b) o aproveitamento efetivo de radiodifusão na educação popular de
base.
Art. 4Q A Campanha Nacional de
Educação Rural terá por objetivos:
a) o aperfeiçoamento e o desenvolvimento dos meios' de educação
das populações rurais: e
b) a formação e a preparação pedagógica, em caráter de emergêncía,
dos protessôres pnmarios Ieigos das
áreas rurais.
Art. 59 A Campanha Nacional de
Erradicação do Analfabetismo
terá
por objetivos:

Art. 1o Ficam subordinadas ao Departamento Nacional de Educação.
do Ministério da Educação e Cultura.
como campanhas extraordínártas de
educação, a Campanha d.e Educação
de Adolescentes E- Adultos. a Campanha de Educação Rural e a Campa-

a) o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do ensino primário comum
em áreas municipais pré-estabelecidas:
V) a aplicação intensiva dos métodos e materiais utilizados pelas outras duas osmpanhaa nas mesmas
áreas municipais pré-estabelecidas; e

DECRETO N.o 47.250
DE NOVEMBRO DE

DE

17

1959

-Outorça concessão à Rádio Mirador
Limitada para instalar uma estação
radiodifusora.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.o L da Constituição. atendendo ao que requereu a Rádio Mírador Limitada e tendo em vista o
disposto no art. 5.0 n. o XII, da mesma
Constituição, decreta:
Art. 19 FíC9, outorgada concessão
à Rádio Mirador Limitada, nos têrmos do art. 11 do Decreto n.o 24.655,
-de 11 de julho de 1934, para estabelecer, na cidade do Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, sem direito
de exclusividade uma estação de ondas médias, destinada a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Ministro de Estado
.dos Negócios da Viação e Obras Públicas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêste decreto no
Diário Oticuü, sob pena de ficar sem
efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
.em contrário.
Rio de Janeiro, 17. de novembro
de 1959; 138.0 da Independência E!
71.° da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto.

DECRETO N9 47.251 NOVEMBRo DE

DE

17

DE

1959

Dispóe sõbre as campanhas extraordinárias de etiucacão no Ministério
da Etiucaciio e cuuura e (lá outras

providências.

O Presidente da República, usando

creta:
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c) a verificação experimental da
validade sócio-econômica dos métodos
e processos de ensino primário. educação de base e educação rural. utilizados no Brasil. com vistas à determinação dos mais eficientes meios de
erradicação do analfabetismo.
Art. 6lJ O Ministro de Estado expedirá ato de regulamentaçãc de cada uma das Oamnanhas e de sua cocrdenaçâo e integração no plano geral de ensino.
Art. 7'? ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficanela revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de novembro de 1958; 1389 da Independência e
719 da República.
JUSCELINO

UEITSCHEK.

Clovis Salgado.
DECRETO N9

47.252 ERO DE

DE

17 DE NOVEM-

EXECUTIVO
DECRETO N9

ERa DE

17

DE NO\i'EM--

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv I, da oonstítuíçâo Federal, e tendo em vista o disposto no
artigo 29'5, do Decreto-lei n 9 9.760•.
de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Antonio d'Olíveíra Loureiro. de nacionalidade portuguêsa, autorizada a adquirir o lote
número 23, da quadra 6. beneüciado
com o prédio número 37 da atual,
Rua Gil Gaffrée, na Vila Turismo,
Distrito Federal, conforme processo
protocolado no Ministérío da Fazenda, sob o nv 113.810-59.
Rio de Janeiro, em 17 de novembrode 1959; 1389 da Independência e 719'
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida
DECRETO N9

47.254 BRO DE

1958.
O presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.426, de 10 .de julho de 1958,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas nos têrmos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública. decreta:
Art. 1',1 Fica aberto. ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros). como auxílio à
construcão e anarelhamento do Forum Olovis Bevílaqua e respectiva
cripta, conforme, dispõe o § 1Q do
art. 7" da Lei n 9 3.426, de 10 de julho de 1953, acima indicada.
Art. 29 O presente decreto entrará em vigor na data de sua pu-

DE

1959

Autoriza estrangeiro a adquirir lote
de terreno nacional interior aue
menciona, sitauuio no Distrito Federal.

1959

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o crétiito especial de .....
Cr$ 10.000.000,00 para atender às
despesas de que trata o art. 79• § 1Q
da Lei n(} 3.426. de 10 de julho de

47.253 -

DE

17

DE NOVEM-

1959

Revoga o Decreto n Q 19.887, de'
26 de outubro de 1945.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere oart. 87" n 9 r. da Constituição, decreta:

1Q. Pica revogado o Decrete>
19.887, de 26 de outubro de 1945,

Art.
n\l

que declara de utilidade pública a
desapropriação de imóveis situados na
Cidade de Parnaíba, Estado de Piauí.
Art. 29 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em,
contrário.

Rio de Janeiro. em 17 de novembro

de 1959; 1389 da Independência e 719

da República.

blícacão ,

JUSCELINO

Are. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da Repúblíca.

S . P~es de Almeida

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado
S.

Paes de Almeida

DECRETO N9

47.255 BRO DE

Extingue

KUBITSCHEK

DE

17

DE -NÓVEM--

1959

Coletoria

Federal

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

Aros

tíg ~ 87, ítem I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 72 da Lei número 1.293, de 27 de dezembro de
1950, decreta:
Art. lI? Fica extinta, de acordo
com o artigo 70 da Lei n 9 1.293, de
27 de dezembro de 1950, a 2~ Coletoria Federal em Caxias do Sul, no
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2Q O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicacão.
Ãrt. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República,
JUSC:ELINO

S.

KUBITSCh~K

tigo 87, número I da Constituição e,
de acõrdo com o Decreto nl? 14.728,
de 16 de março de 1921, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a reforma
de estatutos do Banco Holandês Unido S . A. ) com sede em Amsterdam
(Holanda), autorizado a funcionar
no país pelo Decreto n Q 12. 3S'Ô, de 31
de janeiro de 1957, e prorrogado, por
mais dez (la) anos, o prazo de sua
autorização para funcionar a contar'
de 31 de janeiro de 1957.
Art. 2,9 ~ste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e '71()
da República.

Paes de Almeida

JUSCELINO
DECRE'!'O 1'<9

47.256 -;-

DE

BRO DE

1959

17

DE NOVEM-

A utoriea estrangeira a adquirir, em
transferência de aforamento, fra9ão ideal do domínio útil do terreno de marinha que menciona, no
Distrito Federal.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere- o artigo 87, n 9 r, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 205
do Decreto-lei nl) 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Josefa Serafina
Sarasola Zugastí, de nacionandaoe
mexicana, autorízada a adquirir, em
transferência de aforamento, o domínio útil da fração ideal de O,OU'/
(cento e dezessete' décimos milésimos) do terreno de marinha situado
na Avenida Atlântica. n 9 514, no Distrito. Federal, conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda,
sob o n 9 109.281, de 1959.
Rio de Janeiro, em 17 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e 71C)

da República.
JUSCELINO

S.
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KUBITSCHEK

paes de Almeida

IJiEORErO N.o 47.'257 - DE 17
NOVEMBRO DE 1959

DE

Concede ao Banco Holandês Unido S.
A., prorrooação da prazo de autorização para funcionar e aprova a

reforma de seus estatutos sociais,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o ar-

KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida

DECRETO N9 47.258 NOVEMIlrtO DE

DE

17

DE

1959

Altera a redação do art. 138 do Regulamento do Ensino
Industrial,
aprovado pelo Decreto n9 4:7.038. de
16 de outubro de 1.959.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, n'? I, da Constituicão, e nos.
têrmos do art. 26 da Lei· nl? 3.552,
de 16 de fevereiro de 1959, decreta:
Art. 1C} O artigo 138 do Regulamento do Ensino Industrial, aprovado
pelo Decreto n 9 47.038. de 16 de outubro de 1959, passa a ter' a seguinte
redação, mantido na íntegra o respectivo parágrafo único:
"Art. 138. A nomeação dos
membros do 1Q Conselho de Representantes será feita indicando-se dois mem bros para exercer o mandato, por dois anos;
dois para exercê-lo por quatro
anos e os demais por seis anos",
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de
1959; 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

Aros
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DECRETO NQ

47.259 BRO DE

17

DE

DO PODER EXECUTIVO

DE NOVEM-

de

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o art.
87. item I, da Constituição Federal e
tendo em vista o disposto no Parágrafo único do art. 22 da Lei número 1.310, de 15 de janeiro de 1951,
d2creta:
.Art. 19 Ficam revogados o item
VII do art. 29 do Decreto nv 35.430,
de ~9 de abril de 1954. a letra t do
art. 29 do Decreto nv 35.133, de 1
de março de 1954 e o art. 49 do
Decreto nv 31.672, de 29 de outubro
de 1952.
Art. 29 Passam a ter a seguinte
redação o § 29 do art. 19 do Decreto
119 35.430. de 29 de abril de 1954, o
art. 13 e seu parágrafo único, do
Decreto nv 35.13'3. de 1 de março de
1954, e o art. 12 do Decreto n!! 42.212,
de 29 de agôsto de 1957, respectivamente:

"Os saldos de dotações orçamentárias e de quaisquer outras
rendas ou receitas eventuais
próprias, de cada exercício, serão recolhidos ao Fundo Nacional, do Conselho Nacional de
Pesquisas, instituído pelo artigo
22 da Lei nv 1. 310, de 15 de janeiro de 1951, e escriturados em
conta especial correspondente ao
Instituto" .

norma

constante

da

nova redação dada pelo artigo anterior aplica-se, também, aos Institutos de Matemática Pura e Aplicada e Instituto de Energia Atômica,
criados cem base no art. 13, da Lei
n 9 1.310, de '15 de janeiro de 1951.
Art. 4!! ~ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5Çl Revogam-se as dísposíções
em. contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
<da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

A?'mando Falcão

4.7. 2~O BRO DE

Altera os Decretos ns. 35.430, de 29
de abril de 1954, 35.133, de 1 de
marco de 1954. 42.212, de 29 de
açôsto'
1957 e 31.672, de 29 de
otitubro de 1952, e dá outras providências.

Art. 39 A

DECRE'l'O N<'

1959

de 17
1959

DE NOVEM:-

Revigora o prazo de validade do concurso para ingresso no pôsto de 29
tenente-dentista da Eolicia Militar
do Distrito Federal.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição, decreta:
Art. 1o Fica revigorado, por dois
anos, o prazo de validade do concurso para ingresso no pôsto de Segundo-Tenente-Dentista da Polícia
Militar do Distrito Federal, cujo resultado final foi publicado no Diário
Oficial de 19 de agôsto de 1957.
Art. 2l? :a:ste decreto entrará em
vigor na data' de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 17 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEI<.

Armando Falcão

DECRETO NQ

47.261 BRO DE

DE

1959

17

DE NOVE1l'l:~

Altera o artigo 1. 3 . 2 do Regulamento de Uniformes para a Marinha
do Brasil.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição, decreta:
.Art. 19 O Art. 1.3.2. do Regulamento de Uniformes para a Marinha
do Brasil, aprovado pelo Decreto
n 9 34.868. de 31 de dezembro de 1953,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.3.2. O uniforme para as
cerimônias fúnebres será, salvo determinação expressa da autoridade
competente:
a) o 2.4 ou o 5.1 para aquelas
que, a critério da autoridade competente, forem definidas como (/Ce1'imõnías Fünebres de Grande Solenidade", quando o uniforme para o
serviço fôr, respectivamente, o 4.3 ou
o 5,2;
b) o 4.2 ou o 5.1, para as cerimônias fúnebres em geral. quando o
uniforme para o servíço f61', respectivamente, o 4.3 ou o 5.2".

Art. 29 O presente decreto entra-

rá em vigor na 'data de sua publi-
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cacão. revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de novembro
de 1959; 138Q da Independência e 71ç
da República.
JUSCELIND

KUBITSCHEK

Jorge do Paço lViatto3o Maia

Art. 2Çl :Jâ:ste decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de novembro de 1959; 1389 da Independência
e 719 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO NQ 47. 261-A NOVEYümo DE 1959

DE

18

DE

Dá nova redação ao parágrafo único
do artigo 15. parágrafo 1ÇJ do artigo 16 e artigo 17 do Decreto número 40.359, de 16 de novembro
de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da C'onstituição Fe~
deral, decreta,
Art. 1ÇJ O parágrafo único do artigo 15, e parágrafo 1<'> do art. 16 e
o art , 17 do Decreto n(.l 40.359, de 16
de novembro de 1956, alterado pelo
Decreto n Q 41.804, de 10 de julho de
1957, passam a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único. A restri-ção
de que trata êste artigo não se
aplica às Regiões onde o número de Juntas de Conciliação e
Julgamento seja superior a quinze, não podendo. todavia, os
Substitutos de Procurador do
Trabalho Adjunto exceder de
dez em cada Região.
§ 19 Os Substitutos de Adjunto. no máximo em número de
seis nas Primeira e Segunda
Regiões e de três nas demais a
critério do Procurador Geral e
independentemente da ordem de
nomeação. podem ser convocados permanentemente para assistência judiciária trabalhísta, a
menores, a interditos assim declarados pela autoridade competente e a reclamantes necessitados nos têrmos da Lei número 1.060, de 5 de fevereiro de
1951, sem> prejuízo de suas próprias atribuições Iegaís.
Art. 17. O Procurador Geral
poderá designar, livremente, até
o máximo de seis Procuradores,
inclusive Substitutos de Adjuntos, por conveniência de serviço, para funcionarem como Assistentes de seu Gabinete.

DECRETO NÇl 47.2'62 NOVEMBRO DE

DE

19

DB

HJ59

Autoriza o Departamento de Imprensa
N ccional a realizar âeepestu: nos
têrmos do art. 48 do Código de
Contabilidade da União e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere f) artigo 87, ítem I, da Constituição Federal. e atendendo ao que consta do
Processo n? 36.215-59 -do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores decreta:

Art. 19 Fica o Departamento de
Imprensa Nacional, do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, autorizado a realizar, no corrente exercício.
despesas além' do crédito orcamentário próprio e até o limite de
.
Cl'S 5 .(385 .u'lJ'O. 00 (cinco milhões seiscentos e oitenta e cinco mil e seiscentos cruzeiros). nos têrrnos do artigo :48 do Código de contabilidade da
União. correndo a mesma por conta
da Verba 1. O.DO -- Custeio, oonsísnacão 1.6.00
Encargos Diversos.
Subconsigancão 1.6,.21 -: órgãos em
regime especial (Lei n 9 592, de 23 de
dezembro de 1948). 2) Material, inclusive máquinas, motores. aparelhos

e viaturas.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na. data, de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de novembro'
de 1959, 138Q da Independência e 719
da República.
. JUSCEn>INO

KUB!TSCHEK

Armando Falcão
S. Paes de Almeida
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DECRETO

N9 47.263
NOVEMBRO DE

-

DE

19

DEORETO NI? 47.264 -

DE

1959

DE NOVEMBRO DE

Transjere sem aumento de despesa,
função de Tabela Numérica Especial
de Extranumerário-mensalistas do
1'Ilinistério da Guerra.
J

o

Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição, d-eereta:
Art.

l Q Fica transferida,

com

o

respectivo ocupante, João Antonio de
Góes, uma função de Artífice, rere-

rência22, da Tabela Numérica Especial de Extranumzrários - mensalistas da Fábrica do Andaraí para.
idêntica tabela do Campo de Provas
da Maramhaia, ambas do Ministério
da Guerm.
Art. 2Q l1'.Ste decreto entrará em
vigor na data de flua pubücacão.
Art. 3Q Revogam-Ge as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de novembro
de 1959, 1380 de. Independência e 71Q
da República.

DE

19

1959

Retifica a Tabela Numérica Especial
de Extram.lmerário-mensaZista do
Hospital Geral de Pôrto Alegre do
Ministério da Guerra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1<;1 Fica. retificada, na forma
elo anexo, a Tabela Numérica Especial -de Extranumerário-mensalista do
Hospital Geral de Pôrto Alegre, aprovada pelo Decreto nv 33.475, de 5 de
agôsto de 1953, na parte relativa à
série funcional de Servente.
Parágrafo único. A retificacão a.
que se refere êste artigo prevalecerá
a partir de 13 de agôsto de 1953, data
da publica-ção do mencionado de-

ereto.

Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3<> ~evogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de novembro
de 1959, 1389 da Independência e 71~
da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

JUSCELINO

Henrique Lott.

Henrique Lott.

KUBITSCHl';K

MINLSnRilO DA GUERlRA
HOSPITAL GERAL DE PÔRTO ALEGRE

Tabela Numérica Especíal de Extranumel'ário-memalista
(art. 69 da Lei nl? 1. 765, de 19'&2)

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO ANTERIOR

I
Número I

de
I
funções I

Denominação
de função
de diaristas

Díária

Vagos

Tab

II

Número
de
funções

Séries Funcionais I

I

13

17

-32

I

i

!I Server.te . .

\

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

j

1

,57,60
32,40
4B,00

2

1
1

10
10

,
servente
I'

I
I
I
I
I

1

1

I"

I
-!
22 I

··

·.···1
J

-

IObS. -

1

I chidas nesta Série\

I

I

I

I

I

I
!

I

Exc.

Vagos

I

17

I

t:1

~

t'S

l:l:l

~

!

19
18

tf.l

o

I

I

I funcional, inclusive

>

~

J

O número{

I de funções preen-]

I

I
I
I

J

I

I

Rer.

I

I

, as excedentes, não /'
I poderá ser supeI ríor a 2-2.
I

I

I
J

I

I
I

2

NOVA

t'S

a

e:t

3

~

G

O

~

9

J

I
I

I

I

c:.)

1:.:1

W
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DECRETO N<' 47.265 - DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1959
Extingue a Couâetaria de Ui7w.s
Gerais.

EXECUTIVO

construção de prédio para instalação
ela Agência. Postal-Telegráfica -Iocal.
Rio de Janeiro, em 19 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e
71" da República.

o

JUSCELINO KUBITSCHEK

Presidente da Repúbliea, usando
da. atríbuícão que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e,
em face elo que dispõe o art. 19 da
Lei ns 2.851, de 25 de agôsto de 1956,

S. Paes de Almeida.

Ernani do Amaral Peixoto.

decreta:

Art 19 Fica extinta a oouderana
de Minas Gerais.

Art. 2 O Ministro de Estado dos
Negócios da Guerra baixará os atas
complementares para cumprimento
dêste decreto, que entrará em vígor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Jane-iro, 19 de novembro
de 1959; 138Q da Independência e 71~
da República.

DEOR.ETü N.o 47.267 DE

NOVEMBRO

DE

Q

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

DECRb"TO NQ 47.266 - DE 19
NOVEMBRO DE 1959

DE

Autoriza o serviço do Patrimônio da
União a aceitar l:t doação elo terreno que menciona, situado no Município de Machado, no Estado âe

Minas. Gêrais .

DE

19

1939

Abre ao Ministério da Víaçao e Obras
públicas o ctéàito especial de Cr$
201.60'D,00, para pagame'J1to de funções gratijicadas criadas no Quadro
I - Parte Permanente, do mesmo
Ministérío,

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.521, de 2 de janeiro de 1959, e
tend.o ouvido o Tribunal de Contas
da União nos têrrnos do art. tJ3 do
Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1\1 Fica aberto ao Ministério
da Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$ 201.6'C{),OO (duzentos e um mil e seiscentos cruzeiros),
a fim de atender ao pagamento das
gratificadas, no
seguintes funções
Quadro I - Parte Permanente, do
mesmo Ministério:

O Presidente da República, usando

da atríbuição que lhe confere o artígo 87, llQ I, da Constituição Federal, e de acôrdo com os arts. 1.165
e 1.180 do Código Civil, decreta:
AI't. 1Q Fica o Berviço do Patrímônío da União autorizado a aceitar
a doação que o Município de Machado,
no Este. do de Minas Gerais, quer
fazer à União Federal, do tel'T{;;TIO
com a área de 464,60 m2 (quatrocentos e sessenta e quatro metros
quadrados e sessenta decímetros quadrados) , situado na Eua. 21 de Abril,
esquina da Rua J10aquim Toofilo,
naquela Cidade, tudo de acôrrío com
os elementos constantes do processo
protocolado no Ministério da Fazenda
sob n- 158.5'50, de 1957.

Aa't. 2i' Destina-se o
que se

refere o artigo

terreno Q
anterior à

2 -

Chefe do Distrito de 1~ classe

(DNOS) -

2 -

Distrito de
FG-3.
2 -

FG-l.

Chefe d.e Turma Técnica de
1~

classe

(DNOS)

Chefe de Turma Administrativa

de Distrito de 1\1 classe

(DNOS)

FG-5.

Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 19 de novembro
de 1959; 1389 da Independência e 71{l
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

srnam; do Amaral Pei:r.:oto
Se1Jastião Paes de AZmeiUa,

ATOS DO PODER

DECRETO N9 47.2:68 - n;:: 19
VEMBRO DE 1959

DE NO-

Outorga à Companhia de cimento
PortZand M arinçà concessão para o
ap1"Dveitamento de energia híàrauliea, para uso exclusivo da cachoeira
Poço Préto no rio Itararé situada
na divisa dos Estados de São Paulo e Paraná.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 150 do Código
de Aguas, <Decreto n9 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 19 É outorgada à Companhia
de Cimento Poctland Maríngá concessão para o aproveitamento de energia
hidráulica da Cachoeira Poço Prêto,
no rio Itararé, situada na divisa dos
Estados de São Paulo e Paraná, respeitados os direitos de terceiros.
§ 1'9 Em portada do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga da
d~rivação e a potência da etapa íníCIal,. bem como das subseqüentes. a.
medida que forem sendo aprovados os
projetos correspondentes.
§ 2Q O aproveitamento destina-se
ao uso exclusivo da concessionária
que não poderá ceder energia a ter~
ce11'OS, mesmo a título gratuito exc~uídas tod~via, dessa pToibiçã~, as
'VIlas operárías da concessionária, desde que seja gratuito o fornecimento
de energia que lhes fór feito.
Art. zp. A p, esen te concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019, de 2G de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica,
Art. 39 Caducará o presente titulo independente de ato declaratório,
se a concessionária não sa tisfízer às
seguintes condições:
.
,I - Submeter à aprovação do Mínistro da Agricultura, em três (3)
VIM, dentro do prazo de um (1) ano,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, o projeto da ll! etapa do
aproveitamento hidroelétrtco, observadas as ~ normas técnicas relativas às
mstalaçoes estabelecidas. em Leis e
Regulamentos.
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II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Ministra da
Agricultura.
U! - Requerer e, Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministário da Agrícultura. mediante o arouívamento da
certidão comprobatória,- a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (6~). dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único, Os prazos rererídos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 5l.l Findo o prazo da concessão. todos os bens e instalações que
no momento' existirem em função exclusiva e permanente da produção,
tr~~missão e distribuição de energia
elétrtca, referentes ao aproveitamento
concedido, reverterão ao Govêrno Federal,
§ 1C) A concessionária poderá re~
querer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas,
desde que faça a prova de que o Govêrno Federal não se onôe à utilização dos bens objetos da- reversão.
§ 2Q A concessíonária deverá entrar com o pedido a que se refere o
parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se se o não
fizer, que não pretende a l~enovaçáo.
Art. €9 A presente concessão vi~
gorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do r·egistro do respectivo contrato, pelo Tribunal de Contas.
Art. 79 Revogam-se as' dísposíções
~
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1959, 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário M eneçhetti
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DECRETO NQ 47.269 NOVEMBRO DE

DE

no

19

PODER EXECUTIVO

1)E

1959

Autoriza o Estado da Bahia a construir uma linha de transmissão de
energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tígo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
n9 '852, de 11 de novembro de 1938, e

Considerando que pela Resolução
1.755, de 24 de setembro de 1959,
o oonsetho Nacional de Aguas e
Energia Elétrica reconheceu a conveniência da medida requerida pelo
Estado da Bahia, decreta:
n\>

Art. 19 Fica autorizado o Estado
da Bahia a ampliar as instalações de
que é concessionário pelo Decreto número 45.849, de 22 de abril de 1959,
mediante a construção de uma linha
de transmissão de energia elétrica,
com aproximadamente 22 k.m de ex»
tensão, tensão de 13,2 KV entre a
usina hidrelétrica de Pancada Gran~
de no rio Serinhaem e a cidade de
Nilo Peçanha, passando por Taperoá,
assim como uma subestação em Ituberá.
§ 19 As demais características téenícas da linha de transmissão, serão
fixadas pelo Ministro da Agricultura,
na oportunidade da aprovação dos
projetos.
§ 29 A ampliação, ora autorizada,
destina-se ao fornecimento de ener;.
gia às localidades de Nilo Peçanha e
Taperoá..
Art. 29 Caducará a presente autortzaçâo, independente de ato declaratório, se o interessado não cumprir
as seguintes determinações:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
contados da data da publicação dêste
Decreto, QS projetos e orçamentos das
obras a serem executadas.
li - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.

Art 39 O interessado fica sujeito
às demais normas estabelecidas pelo
Decreto n 9 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, 'que regulamenta as serviços
de energia elétrica.
Art. 49 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 71ç da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçhetti.

DECRETO NO) 47.270 NOVEMBRO DE

DE

19

DE

1959

Transfere Da Prefeitura
Municipat
de Passo Fundo para a Comissão
Estadual de 1inergia Elétrica a concessão para a produção e fornecimento de enerqia elétrica ao r; tnicípio de Passo Fundo, Estado do
Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo .87, inciso r, da Constitui~â,O). e
nos têrmos do artigo 150 do ..... ódígo
de Aguas (Decreto n Q 24.643, de .o
de julho de 1934);
Considerando que pela Resolução
n9 1.042, de 19 de março de 195';". :J
Conselho Nacional de Agua5 e Ener~
gia Eiétrica autorizou a transferência
dos bens e instalações da Prefeitura.
Municipal de Passo Fundo, para a
Comissão Estadual. de Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a Comissão Estadual de Energia Elétrir';,
a concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica no município de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul, de que era titular a
Pre.7eitu a Municipal de Passo . ."un~
do de conformidade' com o Registro
do' manifesto n9 273, do Livro :.19 2,
da Divisão de Aguas, do Depar: ~
mento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 29 A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto nú-
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mero 41.019, de 2·6 de fevereiro de
H357, que regulamenta os serviços 1tl
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente título,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer as Geguíntes condições:
I - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trínta (30) dias, contado da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta, pelo Ministério da Agricultura.
TI - Requerer à mencionada Divisão de Aguas, mediante o arquivamento da certidão comprobatória, a
averbação do registro do referido
contrato no Tribunal de contas, dentro de sessenta (60) dias do registro.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogado por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas c
revistas trienalmente pela referida
Dívísão de Aguas.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, deverá a concessionária requerer
ao Govêrno Federal que a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 69 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 7Q Revogam-se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de
1959; 138'? da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçhetii.
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níente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica a Companhia Paranaense de Energia Elétrica autorizada
a ampliar seu sistema gerador no
município de Paranaguá, Estado do
Paraná, mediante a montagem de
mais quatro grupos diesel-elétricos, e
respectivos bancos de transformadores.
Parágrafo único. Por ocasião da
aprovação dos projetos pelo Ministério
da Agricultura serão fixada sas características técnicas das instalações.
-Art. 29 Caducará o presente título,
inde.pendente de qualqu~l' at~ decl~r~
tório, se a concessionárla nao satísfízer às seguintes condições:
J. - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Prod~
ção Mineral, do Ministério da Agrtcultura, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados da publ'cacão deste Decreto, os projetos,
especificação e orçamentos das obras.
TI - Iniciá-las e concluí-las nos
prazos que forem fixados pelo :-Ainistérío da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste Artigc, poderão ser prorrogados por ato do Ministério da
Agrícultura.
Art. 3Q A presente autorização fica subordinada às demais normas
prescritas pelo Decreto n 9 41.019, de
26 de fevereiro de 1957, que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 490 presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. &0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro d-li
1959, 1389 da Independência e 719 da.
República.
JusCEUNO KUBITSC'HElt.

Mário Meneghetti.

DECRETO NC? 47.271 - DE 19 r::;
NOVKMBRo DE 1959
A.utoriza à Campanhia Paramaenee de
Energia Elétrica a ampliar seu sistema gerador no município de Pararuujuá, Estado do Paraná.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso r, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 10 do Decreto-lei
nl:' 2.281, de 5 de junho de 1940;
Considerando que pela- R€iSOlução
n<> 1.7-60 a medida foi julgadaconve-

DECRETO

N9 47.272 DE
NOVEMBRO DE 1959

20

DE

Autoriza a Companhia Agrícola Inãusiruü Luiz Corrêa a construir uma
linha de transmissão de energia elétrica, no 'distrito sede do município
âe Bom Jardim, Estado do Rio de
Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da constituição, e nos
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têrmos do artigo 51? do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938;
considerando que pela Resolução
nl? 1.769 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Agrícola Industrial Luiz Corrêa
a construir urna linha de transmissão
de energia elétrica entre a fábrica da
"Caramelos de Luxo Busi S. A." e a
"Usina Elétrica de Bom Jardim", no
distrito sede do município de Bom
Jardim, Estado do Rio de Janeiro.
§ 1Q Esta linha de transmissão destina-se ao transporte do suprimento
autorizado pela referida Resolução número 1.769 do Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica.
§ 29 Por ocasião da aprovação dos
projetos serão fixadas pelo Ministério
da Agricultura as características técnicas elas instalações necessárias.
Art. 29 Caducará o presente título,
independente de qualquer ato declaratório, se a concessionária não cumprir as seguintes determinações:
I - Apresentar à Divisão de Aguas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
contados da data da publícaçâo dêste
Decreto, os projetos e orçamentos das
obras a realizar.
TI - Iniciá-las e conclui-las nos prazos que forem fixados pelo Mimstérío
da Agricultura.
Pal'ágraf:p único. Os prazos a que
se refere éste artigo poderão ser prorrogados pelo Ministério da Agricultura.
Art. 39 A presente autorização fica
subordinada às demais normas do Decreto n 9 41. 019, de. 26 de fevereiro de
1957. que regulamenta os serviços de
energia elétrica.
Art. 4Q O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de janeiro, 20 de novembro de
lfl59; 1339 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSc-rlEK.

Mário M eneçheiti
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DECRETO H,o 47.273 NOllEM3?,O DE

DE

20

DE

1959

inierêese militar as iun~
ções ezercuias no CODENO e -no

Considera de

DNOCS, por Oficia.is do
Engenheiros Z"filitares.

Exército,

O Preaidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artíg'o n,v 87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1.<> São acrescidas àS runções
enumeradas no Art. 1.<> do Decreto
n .... 30.955, de 7 de junho de 1952, as
de díreçâo 'e orientação téonícas no
Conselho do Desenvolvimento do Nol'~
deste e no Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, quando exercidas por oficiais do Exército, Engenheiros Militares.
Art. ~t? 11:ste decreto entrará em
vigor, na data de sua publícação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de
1959; 138.° da Independência e 7Lq da
P.,€pública.
JUSCELINO KUBITSCHEk

Henrique Lott
Armando Ribeiro Falcâ()

Ernani do Amaral Peixoto

DECRETO N9 47.274 -

DE 20 B:G

NOVEMBRO DE 1959

outorga concessão à Rádio Clube de
Patos Sociedade Anônima. para instalar uma estação rasitoâitusoru,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? I, da Constituição, atendendo
ao que requereu a Rádio Clube de Patos Sociedade Anônima e tendo em
vista o disposto no art. 59, nv XII, da.
mesma oonstítuíçâo, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada concessão à
Rádío Clube de Patos Sociedade Anõníma, nos têrmos 'do art. 11 do Decreto nv 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, na cidade de
Patos, Estado de Minas Gerais, sem
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direito de exclusividade, uma estação
de ondas médias, destinada a exeeuW serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial; sob pena de f~car sem efeito,
L;~de logo, o mesmo decreto.
Art. 2{l Revogam~se as disposições
00l\ contrario.

Rio de Janeiro, 20 de novembro de
138Q da Independência e 71ti da

U~59;

República.
Ernani do Amaral Peixoto

NOVEMBRO DE

DE

21

3.1.05 - Sergipe
3.1.05 - Sergipe
Leia-se:

3. 1.06 -

15 -

Paraíba
Sergipe
Sergipe

3.1.06 _- 26 3.1.06 - 26 -

Anexo II -

Verbas destinadas ao

:91ano de obras rodoviárias.

Onde se lê:
CóDIGO

2.1.01.2.1.1.1.4.4.
2.1.01.2.1.1.1.8.3.1.
2.1.01.2.1.1~1.8.4.2.

JUSCELINO KUBITSCHEK

DECRETO NÇl 4rl.275 -

EXECUTIVO

DE

1959

Retifica o Decreto n 9 46.903, de 25 de

setemoro de 1959.

o Presidente da República, usando da autorização que lhe confere o
art. 87, inciso l, da Constituição l"ederal, decreta:
Art. 1Q São feitas as seguintes retírícações no art. 19 do Decreto n Q 46.903,
de 25 de setembro de 1959, e respectivamente Anexos ns. 1, II, V, VI e
VII:

Onde se lê, no art. lQ: Cr$
.
1.220.825.256,00 (um bilhão duzentos
e vinte' milhões, oitocentos e vinte e
cinco mil e duzentos e cinqüenta e
seis cruzeiros); ors 344.000.000,00
(trezentos e quarenta e quatro malhões) ;
Leia-se: Cr(} 1.215.047.256,00 (um bílhão, duzentos e quinze milhões, qua~
renta e sete mil, duzentos e cínqüenta e seis cruzeiros); 01'$ 338.222.000,00
(trezentos e trinta e oito milhões, duzentos e vinte e dois mil cruzeiros) .
Anexo I - Verbas destinadas ao
Plano de Eletrificação do Nordeste.
Onde se lê:
3.1.05 - Paraíba

2.1.01.2.1.1.1.9.1.
2.1.01.2.1.1.1.10.1.
2.1.01.2.1.1.1.15.2.
2.1.01.2.1.1.1.16.2.
2.1.01.2.1.1.1.16.4.
2.1.01.2.1.1.1.15.1.
2.1.01.3.1.1.1.19.1.
4.22.2.11.1.
4.22.2.11.7.
4.22.2.11.8.
4. 22.2. u. 9.
3.2.00. Adendo A~4.2.15.
Leia-se:
cóDIGO

2:1.01.3.1.1.1.4.4.
2.1.01.3.1.1.1.8.3.1.
2.1.01.3.1.1.1.8.4.2.
2.1.01.3.1.1.1.9.1.
2.1.01.3.1.1.1.10.1.
2.1.01.3.1.1.1.15.2.
2.1.01.3.1.1.1.16.2.
2.1.01.3.1.1.1.16.4.
2.1.01.3.1.1.1.15.1.
2.1.01.3.1.1.1.19.1.
2.1.01.3.1.1.2.11.1.
2.1.01.3.1.1.2.11.7.
2.1.01.3.1.1.2.11.8.
2.1.01.3.1.1.2.11.9.
3.2.00. Adendo A-4.2.15.
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Anexo V - Verbas destinadas a pesquisas minerais.
Onde se lê: - Cr$ 10.000.000,00.
Leia-se: Cr$ 4.222..000,00.

Anexo VI - Verbas destinadas ao
aproveitamento integral do babaçu,

Art. 2<:1 1!:ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 21 de novembro
de 1959; 138<:1 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

Onde se lê:

Despesas de qualquer natureza
com o fomento das culturas de carnaúba, tucum e babaçu;
Leia-se:
3) Despesas de qualquer natureza
com aquisição, instalação, funcionamento e manutenção de uma usina pílôto );YM'l!.. aJPi!'oveí!tamento integral do
babaçu, em Parnaíba, Piauí, em cooperação com a Prefeitura Municipal.

S. Paes

1)

Anexo VII - Verbas destinadas à
recuperação da Cultura Algodoeira.

KUtlITSCHEK.

Armanno Ribeiro Falcãf!.

ae

Almeida.

Ernani. do Amaral Peixo:c,
Mário Meneçhetti.

DECRETO

NQ

47.276 -

NO~BRO DE

DE

1959

21

DE

Autoriza a liberação de crédito
contido no Plano de Economia

Onde se lê:

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, de-

Subconsignação:

creta:

3;1.03
3.1.03
3.1.03

Assunto:
Pernambuco
17) - Pernambuco
17) -

15) -

Paraíba

Leia-se:
Sub consignação - Assunto
17) - Pernambuco
3.1.03-5 - 3 - Trabalhos, conservação e recuperação dos solos em
cooperação com o Estado de Pernambuco.
17) -

Pernambuco

3.1.03-5 - 4 - Patronato Agrícola
do S. Francisco da Diocese de Petrolina, Município de Santa Maria de Boa
Vista, despesas de quaisquer naturezas com irrigação mecânica das águas
para culturas especializadas.
3.1.03.32 - Despesas de qualquer
natureza para instalação e manutenção de campos experimentais para uniformização das fibras do algodão arbório e herbáceo e cereais na Paraíba.

Art. F Fica autorizada a liberação
na Plano de Economia para .o corrente exercício financeiro, com fundamento no inciso II do art. 39 do
Decreto nl? 45.363, de 29 de janeiro
de 1959, da quantia de Cr$
.
15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros)" para ser aplicada em obras
consideradas de ínterêsse público no
Aeroporto de Joinvile - Estado de
S.anta Catarina, com a classificação.
que se segue:
4.12 -

Ministério da Aeronáutica

Verba 4.0.00 -

Investimentos

Consignação 4.1.00 -

Obras

Subconsignação:
4,1.03 - Prosseguimento e conclusão
de obras
7) Diretamente em convênio com o DNER, ou outro órgão do Govêrno
Federal ou colaboração
coro o Estado a ampliação e navímentaçâo de
pistas, pátios, construção
de estação de passageiros
e obras de acesso dos seguintes aeroportos:
Cr$
Joinvlle '" 15.000.000,00

Aros

DO

PODER

Art. 2~ O Ministério da Fazenda
promoverá- as providências necessárias
à liberação do crédito a que se retere
o artigo anterior.
Art. 3'.1 ~ste Decreto entrara em
vígor -na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 71li da
Repúblic2l..
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Art. 49 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrárío.
Rio de Janeiro, em 23 de novembro
de l'f159, 138Q da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Ribeiro Falcão.
S. Paes de Almeida.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.
S.- Pae$ de Almeida.

DECP..ETO N9 47.278 NOVEMBRO

Brnani do Amaral Peixoto.

DEORETO NQ 47.277 -.NO~BRO DE

DE

23

DE

1959

Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial
de Cr$ 5.000.000,00, para o fim que
especifica.
O Presidente da RepÚblica, usando

da autorização contida na Lei 3.620,

de 28 de agôsto de 1959, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos têrmos do .artigo 93 do Regulamento
GemI de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1~ Fica aberto, ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$ 5.000.000,O.f)
(cinco milhões de cruzeiros), para
atender. no exercício de 1959. a despesas de qualquer natureza com os
trabalhos desenvolvidos. pela Comissão de Supervisão de órgãos Autônomos, criada pelo Decreto 45 039, de
5 de dezembro de 19M.
Art. 29 O crédito especial de que
trata o presente Decreto será automàticamente registrado pelo Tribunal
de Contas e distribuído ao Tesouro
Nacional.
Art. 39 Após o cumprimento do que
detennina o artigo 29 , o Ministério
da Fazenda colocará no Banco do
Brasil S. A., em conta especíal em
nome do servidor indicado pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, a importância do crédito especial,
para fins de movimentação e aplica-

cã.o.

DE

DE

24

DE

1959

Outorga concessão à Rádio Sociedade
Gauciui Sociedade Anônima para
estabelecer uma estação de radiotelemsão na cidade de Põrto Alegre.
Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição, - e tendo
em vista o disposto no art , 5li , número XII, da mesma Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Sociedade Gaucha Sociedade
Anônima, nos têrmos do art. 11 do
Decreto nv 24.655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, a titulo precário, na cidade de Pêrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, sem exclusividade, uma estacão de radíotelevísão, de acôrdo com as cláusulas
que com êste baixam, rubricadas pelo
Ministro da Viação e Obras Públicas.
§ 19 A referida estação de radíotelevisão e suas instalações complementares deverão obedecer às normas
constantes elo Decreto nl? 31.835, de
21 de novembro de 1952.
§ 29 O contrato decorrente da presente concessão deverá ser assinado
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da publicação dêste decreto
no Diário Oficial, sob pena de ficar
sem efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto,
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DECRETO N<:> 47.279 DE NOVEMBRO DE 1959

DE

24

Tvaneiere da Prefeitura Municipal de
Quarai para a Comissão Estadual
de Energia Elétrica a concessão
para a produção e fornecimento
de energia elétrica ao município
de Quaraí, Estado do Río Grande
do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição e nos têrmos do artigo 150 do Código de Aguas
(Decreto n 9 24.643, de 10 de julho de
1934),
Considerando que pela Resolução número 932, de 23 de setembro de 1953,
a medida foi considerada conveniente
pelo Conselho Nacional de Aguas e
Energia. Elétrica, decreta:
Art. 1Q Fica transferida para a Comissão Estadual de Energia Elétrica
a concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica no muníoípia de Qual'aí, Estado do Rio Grande
do Sul, de que é titular a Prefeitura
Municipal de Quarai, de conformidade
com o acórdão do Conselho Nacional
de Aguas e Energia Elétrica nl? 393. de
28 de maio de 1946.
Art. 29 A uresente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto 'número 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente titulo independentemente de ato declaratório, se a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I -- Assinar o contrato díscíplínar
da concessão dentro do prazo de trinta
(30) dias, contados da publicação do
despacho de aprovação da respectiva
minuta pelo Ministério da Agricultura.
Ir - Requerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatória, a averbação do
registro do referido contrato no Tribunal de Contas, dentro de sessenta
(60) dias do registro.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste art. poderão ser prorrogados
por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Águas.

Art. 51? Findo o prazo da concessão
deverá a concessionária· requerer ao
Govêrno Federal que a mesma seja.
renovada, na forma que, no respectivo
Art. 69 O presente Decreto entra em
vigor na data da sua .publicação.
Art. 79 Revogam -se as dísposíções
em contrário
Rio de Janeiro, 24 de novembro do.
1959, 138<} da Independência e 71 Q da,
República.
o

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRÉTO N? 47.280 - DE 24
VEMBRO DE 1959

DE NO-

Transjere da Cooperativa Agro-Pecuária de Macuco Ltda. para aS.
A. Emprêsa Força e Luz IberoAmericana a concessão para o }01necimenio de energia elétrica Cf, Vil~
de Macuco, Município de Coraei:ro,
Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 150 do Código· d&
Aguas, (Decreto nl? 24.643, de 10 de
julho de 1934);
Considerando que, pela Resolução
n 9 1.744, de 8 de setembro de 1959,
o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica reconheceu a conveniência da desvinculação dos bens e instalações da Cooperativa Agro-Pecuária de Macuco Ltda., a fim de que ao S,
A. Emprêsa Fôrça e Luz Ibero-Americana, passe a executar o serviço de
fornecimento de energia elétrica, em
localidade de sua zona de operação,
decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
S. A. Emprês,a Fôrça e Luz IberoAmericana a concessão para o fornecimento de energia elétrica à Vila de
Macuco, Município de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, de que era
titular a Cooperativa Agro-Pecuária
de Macuco Ltda., de eonformidade
com o manifesto existente na Divisão de Águas, do Departamento Nacional da Produçr,o Mineral, do Ministério da Agricultura, registrado sob
nv 252, no Livro A-2,
Art. 2<:> Os bens e instalações de
propriedade da Cooperativa Agro-Pecuária de Cordeiro, que no momento

€xistirem em função exclusiva dos
serviços de produção, transmissão e
distribuição de energia elétrica no referido distrito, fícam autorizados a
ser desvinculados da concessão transferida, não podendo, porém, ser retirados de serviço enquanto não houver outros equivalentes para- os substituir da S. A. Emprêsa Fôrça, e Luz
Ibero-AmerJcana.
Art. 39 Caducará o presente título, Independente de ato declaratório, se a concessionária não assinar
o contrato disciplinar da concessão,
dentro do- prazo determinado pelo Mínistério da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão fixadas as
vígorantes para aS. A. Emprêsa
Fôrça e Luz Ibero-Americana e trienalmente revistas pelo Ministério da
Agricultura.
Art. 59 1l:ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 jR,evogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de novembro <1e
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário J1II eneqhetii

DECRETO N.'" 47.281 NOVENillRo DE

DE

24

DE

1959.

AutO?iza a prefeitura Munzczpaz de
Abre Campo a ampliar as instalações hidrelétricas da Usina de

Stmi'Ana;

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto~lei IV 2.059, de 5
de março de 1940,
Considerando qUe pela Resoluçã.o
n.'" 1.295, a medida foi julgada conveniente pelo Con,selho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decr:eta:
Art. LO Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Abre Campo a ampliar suas instalações hidrelétricas,
mediante a montagem de, um grupo
turbina gerador na Usina "de Sant'
Ana, no EStado de Minas Gerais.
Art. 2.~ Sob pena. de caducidade do
presente titulo, independente de ato
declaratório a concessionária deverá
a.Presentar à Divisão de Àguas do De-

partamento NaciOnal da produção !vllneral, do Ministério da Agricultura, no
prazo de cento e oitenta (180) dias, a
conta!' da data, da publicação deste
DeCl'eto, os projetos e orçamentos respectivos das obras em aprêço.
Art. 3.9 liste Decl~eto entra em vigor
na. data da Sua publicação.
Art. 4.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeíro, 24 ele novembro de
1959,

1iJ3.~

da Indepêndêncía e 71.0 da

H,epública,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Ma7'io

taeneanetu

DECRETO N.'" 47.282 NOVEMBRO DE

DE

24

DE

1959,

outO'l'ga à Ricardo tnuuiraeu: S. A.
concessão para o aproveitamento de
enerçsa hidráulica de um desnível
existente no rio Vermelho, município de Porecatu, Estado do Paraná,
pCbra uso exclusivo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição. e nos
têrrnos do artigo 150 do Código ele
Ag'uas (Decreto n." 24.643, d-e 10 de
julho de 1934) decreta:
Art. L~ E' outorgada à Ricardo r,unardellí S.A. concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um desnível existente no
rio Vermelho, município de porecatu,
Estado do Paraná, respeitados os di!'leitos de terceiros.
§ 19 Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação
dos projetos serão determinadas 9, altura da queda a aproveitar, a descarga da derivação e a potência da etapa inicial) bem como das subsequentes, à medida que forem aprovados os
projetos correspondentes.
§ 2.Q O aproveitamento destina-se
ao uso exclusivo da concessionária, que
não poderá ceder energia a terceiros,
mesmo a titulo gratuito, excluídas, todavia, desta proibição, as vilas operárias da concessionária. desde que seja
gratuito o fornecimento de energia
que lhes fôr feito.
Art. 2.° A pIlesellte concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41.019. de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energia elétrica.
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Art. 3.0 Caducará o presente titulo,
independentemente de ato decla,.ratório, se o concessionário não satisfizer
as seguintes condíções:
I - submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3) vias,
dentro do orazo de Um (1) ano, a conta.r da dah da publicação dêste Decreto, o projeto de aproveitamento hidro elétrico observadas as normas
técnicas relativas às Instalações estabelecidas em Leis e RegUiamentos.
l i - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectíva minuta pelo Ministro da Agricultura.
II! - Hequerer à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do l\IIínLstério da Agricultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória, a averbação
de regístro do rerertdo contrato no
Tribunal de Contas. dentro de sessenta (60) dias do registre.
IV - Iniciar e concluir as obras 110s
prazos aue for';)m maccados pelo Ministro da Agricultura, executando-as,
de acôrdo com os projetos aprovados
e COm a-s mcdíücacões que forem autorizadas, se necessárias.
Pa.rágrafo único: Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 45' A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato pelo Tribunal

de Contas.

Art. 5.i) Findo o prazo d.a concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento existirem em função exclusíva e permanente da produção, transmissão e distribuição da energia elétrica, rerenentes ao aproveitamento
concedido, reverterão ao Estado do Pa.raná.
§ 1Q A concessíonárta poderá r.equerer ao Govêrno Federal que a concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que o
Estado do Paraná não se opõe à utilização dos bens objeto da reversão.
§ 2.(} A concessionária deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior até seis (6) meses antes de findar o prazo de vig:ência da
concessão, entendendo-se, se não o fizer, que não pretende a renovação.

EXECUTIVO

Art. 6.0 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação.
Art. 7.'1 Revogam-se as dísposícões
em conkário.
R'io de .raneíro, 24 de novembro <te
195~, 138.i) da Independência e 71.Q da
República.
JUSCELINO KUBiTSCHEk

Mm'io Meneghetti
DECRETO N.g 47.283 - DZ 24
DE NOVEMERO DE 1959
Outorga à Prejeitura Municipal dos
Autaees, Estado do Amazonas, concessão para distribuir energia elétrica.

O r-residente da Repúb1:i-ea, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrrnos do art. 10 do Decreto-lei
n,v 2.281, de 5 de junho de lS40, combinado com o art. 35' do Decreto-lei
n.C? 3.763, de 25 de outubro ce 1941,

decreta:

Art. V' E' outorgada à PrefeItura
Municipal dos Autases,
Estado do
Amazonas, concessão para distribuir
energia elétrica na sede do município, ficando autorizada a montar uma
usina geradora termelétrica
e a
construir o sistema de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas da instalação.
Art. 2.9 A presente concessão ficarã sujeita às disposições do Decreto
Q
n. 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que regulamenta os serviços de energia elétrica.
Art. 3.Q caducará o presente titulo, Independentemente de ato declaratório, SE' a concessionária não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vias, dentro do prazo de cento e oitenta G8()) dias, a contar da data
da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativas à uSina e ao sistema de distribuição.

II -

Assinar o contrato disciplinar

da concessão . dentro dó prazo de
trinta (30) dia S, contados da publícação do despacho da aprovação da

335

ATOS DO PODER ExECUTIVO

respectiva minuta, pelo Ministro da
Agricultura.
m - Requerer à Divisão de
Águas do Depar't9,mento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da
Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatória, a averbação do registro do referido contrato no Tribunal de Contas, dentro de
sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar a, concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
'
Art. 4.9 As tarifas do fornecimento de energia elétrica serão ríxadas
e revistas trienalmente pela rereríca
DivIsão de Aguas.
Art. 5,9 Findo o prazo da concessão, devera a concessionária rsqueTer ao Govêrno Federal que a mesma seja renovada, na forma
que,
no respectivo contrato, deverá estar
prevlsíta ,
Art. 6,Q A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do .regístro do respectivo contrato, pelo Tl'ibunal de Con tas.
Art. 7. Q Revogam~se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de

1959; 13~l.o ,da Ind~endência e 7,1.0 da

Rep'.1.blica.

JUSCELrno

KUBI'ISCHEK

MâriD M eneghetti

DEORETO N.o 47.284 - DE 24
NO~RO DE 1959

Art. 2.°. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, regovadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, 24 de novembro de
1959; 138.9 da jndependêncía e 71.9 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

DECRETO N ,rJ 47.285 - DE 24
DE NOVEMBRO DE 1959
Altera o Decreto n. 9 29.433, de 4 de
de abril de 1951, e dá outras providências.

o .Presidente da República, usando
. da atríbuíção que lhe confere o artigo
87, item r, da constituição, decreta:
Art. V? O art. 10, do Decreto número 29.433, de 4 de abril de 195L
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 10. Os membros do Conselho perceberão, por sessáo a que
comparecerem, uma gratificação
de presença de Cl'S 1. ü<Qü,OO (mil

cr uzeír os) , a tê o máximo de 60
sessões por ano I,.

Art. 2Q :/tste decreto
vigor na data de sua
Art. 3.9 Revogam-se
em contrário.
Rio de Janeiro, em
bro de 1959; 1389 da
e 71.9 da República.

DE

JUSCELINO

24 de novemIndependência
KUBITSCHEK

Armando Ribeiro Falcão

Altera o Regulamento da Escola de
Aperfeiçoamento de Otictai« da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art.
87, item I, da Constituição Federal
decreta:
.'
Art. 1.9 . O Regulamento da Escola
de Aperfeiçoamento de Oficiais da
Aeronáutica, aprovado pelo Decreto
11,9 31.914, de 12 de dezembro de 19&2,
fica alterado como se segue:
l. A letra l/a" do Art. 7/1 passa a
ter a seguinte redação:
"a) no CAPOA: ser capitão do Qua ..
dTO de orícíaís-Avíadoree''.

entrará em
publicação.
as disposições

DECRETO N9 47.286 - DE 24 DE
NO~RO DE 1959

a

Outorga
Preje:itura Municipal de
Jaçuaruna, Estado de Santa cotarina,
concessão
para
distribuir
energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ara
tígo 87, inciso l, da Constituição, e
nos têrmos do art. 10 do Decreto-lei
n 9 2.281, de.s de junho de 1940, combinado com o art. 3.9 do Decreto-lei
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n. Q 3.7$3, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1.9 E' outorgada à Prefeltura Milllicipa1 de Jaguarun~" Estado
de Santa Catarina, coneessao para
distribuir energia elétrica no município, ficando autorizada a construir
o sistema de dístríbuícão e- :'l.S necessárias linhas de transrníssáo.
parágrafo único. Em portaria do
Mínístr» da Agricultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas da instalação.
-

Art. 2.9 A presente concessão ficará sujeita às disposições do Decreto' n. 9 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
Art. 3.9 Caducará o presente título, independente de ato declaratcrlo,
se a concessionária não satisfizer as
seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mi.
nistro da Agricultura, em três (~)
vias, dentro do prazo de cento e oitenta (lBD) dias. a contar da data
da publicação dêste Decreto, os es~
tudos, projetos e orçamentos relativos à usina e ao sistema de dístribuição.
II -

Assinar o contrato díscíphnar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação, da
respectiva minuta, pelo Ministro da
Agríeultura.
UI - Requerer à Divisão de AgUM
do Departam~nto Nacional da Produção Minera] do Ministério da Ag'l'ícultura, mediante o arquivamento da
certidão comprobatória. a averbação
do registro do referido contrato no
Tribunal de Contas, dentro de sessenta (6{)) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos ref'eridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4.Q Findo o prazo da concessão. deverá a concessionária recuerer ao Govêrno Federal que a !":Íesma seja renovada, na forma que,
no respectivo contrato devera estar
prevista.

Art. 5.Q A presente concessão vigorara, pelo prazo de trinta (30)
anos, contados a partir dq d~ta. elo
registro, do respectivo contrato pelo
Tribunal de Contas.
Art. 6.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeh'o, 24 de novembro
de 1959, 138.9 da Independência 6
n.Q da República.
JUSCELINO

KUBITSm!~

Mario M eneçnetti

DECRETO N.o 47.287 - DE 24
NOVEl\iBRO DE 1959

00

Autoriza a Emprêsa de Eletricidade
Alexandre Schlemm S.A. a constituir hipoteca sõbre os imóveis s
equipamentos do seu acervo em favor do Banco do Brasil S.A.

o PresIdente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e de
acôrdo com o dísposto no Decreto-lei
n'! 7.062, de 22 de novembro de 1944,
e no Decreto n 9 41.019, de 28 de fevereiro de 1957, decreta;
Art. V? Fica autorizada a Emprêsa
de Eletricidade Alexandre SchIemm
S. A. a constituir hipoteca sôbre os
imóveis e equipamentos do seu acervo em ravor do Banco do Brasil S.A.•
para obtenção do refôrço de empréstimo sôbre o financiamento anterior,
pactuado com o mesmo estabelecimento de crédito.
Parágrafo único. ~sse empréstimo
se destina à aquisição de material
elétrico e equipamentos destinados à
usina ntdroeiétríca do Salto do Vau,
Estado de Santa Catarina.
Art. 20 A concessionária deverá
apresentar à Divisão de Aguas, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura,
para fins de fj,verbaçãú, o traslado do
contrato do empréstimo.
Art. 39 ~ste Decreto entra em Vigor na. data de sua publicação ..
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de
1959, 13~Q da Independência e 7lQ da.
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK:.

Mario Meneghetti.
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DECRETO N9 47.288 NOVEMBRO DE

DE

24

DE

1959

Ouiorça à Prefeitura Municipal de
Borba, Estado do Amazonas, concessão para distribuir energia elé-

trica.

o

Presidente da Reu,;ública usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 10 do Decretolei nv 2.281, de 5 de junho de 1940,
combinado com o art. 39 do Decretolei nÇl 3.763, de 25 de outubro
de
1941, decreta:
Art. 10 É outorgada à PrefeitUra
Municipal de Borba, Estado do Ama'Zonas, concessão para distribuir energia elétrica na sede do município ficando autorizada a montar uma 'mina geradora termoelétrica e a construir o sistema de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agrícultura, por ocasião
da aprovação dos projetos, serão determinadas a potência e as características técnicas da ínstalação.
Art. 29 A presente concessão ficará sujeita às disposições do Decreto n Q 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os servtcos de
energia elétrica.
Art. 39 Caducará o presente titulo,
independente de ato declaratório, se
a concessionária não satisfizer
as
seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura. em três (3)
vias, dentro do prazo de cento
e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relatrvos
à usina e ao sistema de dístríbuícao.
l i - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo
de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho da aprovação da
respectiva minuta, pelo Miniatco da
Agircultura.
m - Requerer à Divisão de Asuas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral,
do Ministério
da
Agricultura, mediante o arquivamento da certidão comprobatória, a averbação do registro do referido. contrato no Tribunal de Contas, dentro de
sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura.

337

Parágrafo único. Os prazos ~'efe
ridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 49 As tarifas do rorneeímento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, deverá a concessionária requerer
ao. Govêrno Federal que a mesma
seja renovada, na forma que, no respectivo contrato, deverá estar prevista.
Art. 69 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados a partir da data do registro do respectivo· contrato, pelo Tribunal de Contas.
Art. 79 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro. 24 de nove-nnro
de 1959; 1389 da Independência e 'W?
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO NQ 47.289 - DE 24
NOVEMBRO DE 1959

DE

Outorga ao Estado do Paraná eoscessão para o aproveitamento da energia hidráulica do salto Vila Nova
existente no rio M angueirinha, distrito de JllIangueirinha, município do
mesmo nome, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Águas, (Decreto n<:l 24.643. de 10
de julho de 1934), decreta:

Art. 1Q E' outorgada ao Estado do
Paraná concessão para0 aproveitamento da energia hidráulica do salto
Vila Nova existente no fio Mangueirínha, distrito de Mangueírínha, município do mesmo nome, Estado do
Paraná, respeitados os direitos de terceiros.
§ 1Q Em portaria do Ministro da
Agricultura, no ato da aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga' da
derivação e a potência.
~ 2l) O aproveitamento destina-se à
produção, transmíssãc e distribuição
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de energia elétrica para serviço público, de utilidade pública e para comércio de energia elétrica na sede do
muntcípío de Mangueírtnha, Estado
do Paraná.
Art. 2'? A presente concessão fica
sujeita às disposições do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços de
energia elétrica"
Art. 39 Caducará o presente titulo,
independentemente de ato declaratório, se o concessionário não satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro da Agricultura, em três (3)
vías, dentro do prazo de um (1) ano,
ao contar da data da publicação dêste Decreto, o projeto do aproveitamento hidrelétrico, observadas as
normas técnicas relativas às instalações estabelecidas em Leis e Regulamentos.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do. prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho de aprovação da respectiva minuta 'pelo Ministro da Agricultura.
III '- Requerer à Divisão de Aguas,
do Departamento N8,cional da Produção Mineral, .10 Ministério da Agrícultura, mediante o arquivamento de
certidão comprobatória, a averbação
de registro do referido contrato no
Tribunal de Contas. dentro de sessenta (60) dias do registro.
IV - Iniciar e concluir as obras
nos prazos, que forem marcados pelo
Ministro da Agricultura, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem
autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro da Agricultura.
Art. 4Q As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela referida
Divisão de Aguas.
Art. 59 Findo o prazo de concessão, todos os bens e instalações que,
no momento,
existirem em função
exclusiva e permanente da produção,
transmissão e distribuição da energia
elétrica, referentes ao aproveitamento
concedido. reverterão ao Govêrno Federa1.

§ 1'? O concessionário poderá. requerer ao Govêrno Federal que, a
concessão seja renovada, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas, desde que faça a prova de que o
Govêrno Federal não se opõe à utilização dos bens objeto da reversão.
§ 29 O concessionário deverá entrar
com o pedido a que se refere o parágrafo anterior até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se o não
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 6~ A presente concessão viga ..
rará pelo prazo de trinta (30) a..'YlOS,
contados a partir da data do registro
do respectivo contrato pelo Tril?unal
de Contas.
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de
1959; 138º da .Independênela e 7ll? d;?"
República..
JUSCELINO KUBITSCJIKK.

Mdrio Meneghetti.

DEORErO N.o 47.290 - DE 2:i
NOVEMBRO DE 1959

DE

Cria uma comissão para seleção doS'
bens a serem transferidos para as

instituições de previdência socuü .

o Presidente da R-epúbtica. usando,
da, atribuição que lhe confere o artigo 81. item I, da Constituição. e tendo em vista o disposto no parágrafo
único do art. 6.° do Decreto-lei número 7.835, de 6 de agõsto de 1945.
decreta:
Art. 1. Fica criada, para o fim
especial de selecionar os bens da
União que deverão ser transferidos às
instituições de prevídência social como
resgate dos compromissos do Govêrno
FederaJ para cem aquelas au tarcuías,
uma Comissão que, integrada pelo
Consultor Geral da República, pelo
Diretor do Serviço do Patrimônio da
União e pelo Diretor Geral do Departamento Nacional da Previdêncía
Social. funcionará junto ao Ministério
da Fazenda. sob a presidência do primeiro dos seus membros, os quais designarão os respectivos suplentes.
§ 1.1> A comissão de que trata êste
artigo terá um Secretário-Geral deI>
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sígnado pelo Presid-ente da República.
§ 2.0 A comissão de que trata êste
artigo poderá requisitar servidores,
considerando aprovadas as respectivas
requísíções desde que haja aquiescência do órgão a que pertence o servidor
e da comissão ínstítuída neste de-

ereto.

Art. 2.° Quando se tratar de des ...
pesas de avalíações próprias das ínsti tuíções de previdência social deverão estas ser atendedas pelas referidas
mstítutcões, mediante rateio proporcional na base dos valores das avaliações processadas,
Art. 3.° A Oomíssão providenciará
no sentido de serem; em regime de
urgência, avaliados pelo serviço do
Patrimônio da União os bens por ela
selecionados, para adoção das medidas de transferência julgadas necessári-as.
Parágrafo único. Sempre que julgar necessário, a Comissão solicitará
a colaboração do Departamento Admínístratívo do serviço Público.
Art. 4.° :Ê:Ste Decreto entrará. em
yigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 25 de novembro
de 1959: 138.0 da Independência e 71.°
da R€fPÚblica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armomâo Ríbeiro Falcão
Jorge do Paço Mattoso :Maia
Henrique Lott
Fernando Ramos de Alencar
S. Paes de Almeida
Ernani do Amaral Peixoto
Mário Meneghetti
Clóvis Salgado
Alírio Sales Coelho
Francisco tie Melo
Mário Pínotti

DECRETO N{) 47.291 - DE 25
NOVEJ."'.!BRO DE 1959

DE

Autoriza o Ministério da Aeronáutica
a aceitar doação de terrenos em Pz~
rapara (MG).

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87) ítem I. da Constituição Federal,

e de acôrdo com os artigos TIS. 1.165·
e 1.180 do Código CiVil, decreta:
Art. lQ :Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aceitar a doação que D. Clara Batista de Oliveira
pretende fazer ao mesmo Miriistério,
dos terrenos com a área de 14.5W,OO
m2 (quatorze mil, quinhentos e oitenta metros quadrados) vizinhos ao
aeroporto local, tudo de acôrdo com
o processo protocolado na Diretoria
de Engénharia daquele Ministério sob
no D. Eng. 6.0.51-59, no qual se encontra a planta respectiva.
Art. 29 A escritura de doação servirá como titulo de propriedade, para.
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis local.
Art. 39 O presente decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO' KUBITSCHEK.

Francisco de Mello.

])IEORErO N.o 47.292 - DE 26
NOv:EMBRO DE 1959

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inciusioe aumento do capital social da Companhia SeguradOTa Brasileira
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 57, inciso I, da COll&tituição, e nos
têrmos do Decreto-leí n 9 2.063, de 7
de março de 194'0. decreta:
Art. 1Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento do c L>..pit aI social de
crs 120. COD. 00-0,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) para Cr$
.
2{){). 000. (}o(}(},OO
(duzentos milhões de
cruzeiros), da Companhia Seguradora Brasileira, com sede na Capital do
Estado de São Paulo, autorizada a
funcionar pelo Decreto n Q 14.87'1, de
15 de junho de 1921, conforme delíberacâo da Assembléia Geral Extraordínáría realizada em ao de agôsto
do corrente ano.
Art. 29 A sociedade continuará íntegralmente sujeita às leis e regulamentos Vigentes, ou que venham a
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vigorar. sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
IRio de Janeiro, 26 de novembro de
1959; 138° da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Alírio stües coelho

DEORE' )

N9 41.293 DE
NOVEMBRO DE 1~59

26

DE

Altera a Tabela Numérica de M ensalistas da Administração do Pôrto do
Rio de Jameiro e dá ouira« provi-

dências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, ítem I, da Constituição; decreta:
Art. lQ - Fica alterada, de conformidade com o quadro anexo, a Tabela Numérica de Mensalistas da Ad~
ministração do Pôrto do Rio· de Janeiro, do Ministério da Viação e Obras
Públicas.
Art. 29 - As funções transformadas pelo presente decreto continuarão

preenchidas peles seus atuais ocupantes, Jayme Moreíra Borges, Edgard
Moreira Borges, Alberto Proment,
José Francisco Cordeiro, Ach1ys Chaves, Joaquim Simões Filho, Geraldo
Chaves, Napoleão Francisco Rodrigues, Léo Garcia Vieira, Jason Pereira, Mário Sylvio Tavares da Silva,
Ivo Alves de Mattos, Aylton Gonçalves da Silva, João Martins Helena,
Aloísio Ribeiro de Oliveira, Othair
das Santos, Nagibe Manne, Loydio
Pires Domingues e Hélcío Carvalho
Lopes.
Art. 39 O preenchimento da função,
em comissão, de Tesoureiro, padrão
CC-3, transformada por êste decreto, obedecerá ao disposto no art. '79
da Lei n Q 403, de 24 de setembro de
1948.
Art. 49 - :a:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de novembro
de 1959; l3S\) da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

MINISTmIO DA VIAÇAO

E OBRAS PúBLICAS
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DECRETO N.o 47.294 NOVEMBRO DE
I

DE

27

DE

1959

Outorga concessão à Sociedade Rádio
',Emissora Paranaense Limitada para
instalar uma estação de rtuiiotele-

visão ..

I

I

I

I

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n,o I, da ooneütuíção, atendendo ao que requereu a Sociedade Rádio
Emissora. Paranaense Limitada, e tendo em vista o disposto no art. 5.°,
D.o XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada concessão
à Sociedade Rádio Emissora Parana:-

ense Limitada, nos têrmos do art. 11
do Decreto n. O 24.655, de 11 de julho

de 1934, para estabelecer, a título
precário, na cidade de Curitiba, Es-

tado do Paraná. sem direito de exclusividade, uma estação de radiotelevisão, de acõrdo com as cláusulas que
com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado da Viação e Obras
Públicas.
§ 19 A referida estação de radíote-

Ievísão e suas instalações complementares deverão obedecer às nornaas
constarites do Decreto n.v 31.&35, de
21 de novembro de 1952.
§ 2.° O contrato decorrente da presente concessão deverá ser assinado
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da publicação dêste decreto
no Diário Oficial. sob pena de ficar
sem efeito, desde logo, o mesmo de-

creto.

Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de
1959; 138.° da Independência e 71.° da
República.
J"USCELlNO

KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral peixoto

Art. 19 Fica. criada a EmbaiXada.
do BraSil no Reino de Marrocos, com
sede na Capital daquele país.
Art. 29 ~te decreto entrará em Yígor na data. de sua publícaçâo.
Rio de Janeiro. em 27 de novembro de 1959, I3SQ da Independência e
719 da República.
JUSCELINO KUBITSOH8f'.

Fernando de Alencs.

N~ 47.295-A - DE
NOVEMBRO DE 1959

DECRETO

Autoriza o Embaixador do Brasil junto ao Govêrno âe Espanha a aceita?'

a âoação de terreno, em Madrid.

O Presidente C::a Re(púbUca, usando
da atribuição que lhe confere .o artigo
87, número I da Oonstítuíção e de
acõrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:

Art. 19 Fica o Senhor João Pizarro
Gabizo de Ooelho Lísbôa, Embaixadol'
do Brasil junto ao Govêrno de Espanha, autorizado a aceitar, em nome
do Govêrno Brasileiro, representado
pelo Serviço do Patrimônio da União,
a doação que o oovêrno de Espanha..
representado pela Junta da Cidade'
Universitária de Madrid, quer fazer
à União Federal, de uma parcela de
terreno situada na referida Cida-i~
Universitária de Madrid, com as dtmensões e limitações a serem pela.
mesma fixadas.
Art. 2\] Destina-se a parcela de
terreno, a que se refere o artigo an ..
teríor, a ser nela construído o oolégto
Maior Universitário Brasileiro,
na
conformidade do que se contém no
Processo n<? 102.925-59, do Minlstél10
da Educação e Cultura.
Art.

DEORETO N9 47 .2~5 NOVEMBRO DE

DE

27

DE

1959

Cria a Embaixada do Brasil no Reino
de Marrocos.

o Presidente doa República, usando
da atribuição que lhe confere o ar tiso 8'7, inciso T, da Constituição, decret..,a:

27 DE

39 :íl:ste decreto entrara em

vigor na data dá sua publicação.
Rio de Janeiro, em 27 de novembro
de 1959, 1389 da Independência e n'
da República.
JUSCELINO KUBITsomm:.

Fernando de Alencar.
S. Paes de Almeida.

Clovis Salgado.

Aros
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28

DE

1959

Estende prazo para uso tacuttatio»
do atual tipo de somato preto, previsto JU) art. 39 do Decreto nf! 43.617,
de 2~ de abril de 1958 .

o Presidente da Repúblie:a., usando

'da. atribuição que lhe' confere o artígo 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Al't. 19 Fic'J. prorrogado até 31 de
dezembro de 1900, o pra:z'j previsto no
art. 39 do Decreto nv 43.617, de 29
de abril de 195.8.
Art. ~ O presente De<)reto entrará
€ID vigor na data de sua ·publicação.

revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, 2,8 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da

RepúbUca.
JUSCELINO KUBITSCHEX.

Henrique Lott.

DECiRIE'TO N.

o)

47.297 - DE 28
DE 19-59

DE

NOVEMBRO

Cria no Ministério das neiacôes Ex~
tenores a Comissão de Coordenação da Politica Econômica Exterior,
o Grupo miemo de coorâenacão da
Execução da Politica üconõmsca Exterior e o Secreiaruiâo Técnico de
Análise e Planejamento da Política Econômica Exterior.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo
87, inciso I, da Constrtuição, Decreta:
Art. l.'! Ficam criados na secretaria de Est~,do das Relações Exteriores, ao Comissão de Ooordenação da
Política Econômica .H~terior, o Grupo Interno de ooontenacão da Execução da politica Econômica Exterior
e o Secretariado Técnico de Análíse
e Planejamento da Política Econômica
Exterior.
.
Art . 2.9 A Comissão de ooordenação da Política Econômica Exterior

'tem por finalidade:

I - formular recomendações sõbre
a política econômica externa e relacões financeiras com o exterior'
- li - formular recomendações sôbre
a política de acôrdos comerciais e de
acôrdos de pagamento, assim como sóbre comércío com áreas novas, merca-
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dos regionais e expansão de mercados
externos;
In - formular recomendacões sôbre
acôrdos de investimento e ~financia
menta;
IV - emitir parecer sôbre as díretrizes econômicas e financeiras a serem observadas por representantes do
Brasil em organismos internacionais;
V - coordenar e orientar as atividades de outros órgãos da administração pública federal que atuem no eX~
teriar.
Art. 3.\> A Comissão de Coordenação terá os seguintes membros títulares:
a) Ministros das ltelações Exteriores, Presidente;
b) Ministro da Fazenda;
c) Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio:
d) Becretárto Geral do Ministério
d8,S Relações Exteriores;
e) Chefe
do Departamento Econômíco do Ministério das Relacões Exteriores;
~
j) Presidente do Banco do Brasil;
g) Presidente do Bap..co Nacional do
Desenvolvimento Econômico;
h) DírtltOl'-Executivú da superintendência da Moeda e de Crédito;
i) Presidente do Oonselho da política Aduaneira;
j) Diretor da Ca~'teira de Câmbio
do Banco do Brasil S. A. ;
k) Diretor da Carteira de Comércio
Extel'jor do Banco do Brasil S.A.;
l) Chefe do Secretariado Técnico
de Análise e Planejamento da Política Econômica E'Áterior.
Art. 4.Q OS membros titulares da
Comissão de Coordenaçã.o poderão credenciar suplentes autorizados a falar
em nome das respectivas entidades.
Art. 5.° O Grupo Interno de Coordenação da Execução da Política EConômica EXterior será presidido, quando o Ministl'o de Estado das Relações
Exteriores não comparecer, pelo Chefe
do Departamento Econômico e será
composto:
a) pelo
Chefe do Departamento
Econômico, na qualidade de chefe do
G1'l.mo·
b)4 pelo Chefe do Departamento Político;
c) pelo Secretário Executivo do secretaríado Técnico de Análise e Planejamento da Politica Econômica EXterior:
d) pelos Chefes das Divisões do Departamento Econômico; e
e) por mais três membros designados pelo Ministro de Estado das Re~
lações Exteriores.
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Parágrafo úníco , O Grupo Interno
terá as atribuições que lhe forem determinadas pelo Ministro de Estado das
\Relações Exteriores.
Art. 6.9 O Secretariado Técnico servirá
Comissão de Coordenação e
será constituído por funcionários efetivos ou contratados do Ministério das
íRelações Exteriores e por servidores
requisitados de outras entidades governamentais, autarquias ou sociedades de economia mista, sem prejuízo
de quaisquer direitos ou vantagens de
seu. cargo efetivo na .:epartição de origem,
Art. 7/! O Secretariado Técnico de
Análise e Planejamento da Política
Econômica Exterior será chefiado por
um secretário Executivo, designado por
portaria do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, dentre os servidores do Secretariado.
Parágrafo 1.9 O Secretário Executivo poderá designar, dentre os servidores requisitados, um Assistente Administrativo.
Parágrafo 2.9 O Secretário Executivo, devidamente autorizado pelo Presidente da Comissão de Coordenação,
poderá convidar representantes de outros órgãos públicos ou de organismos
de classe, para comparecerem a reuniões que versem assuntos de interêsse específico de suas respectivas entidades.
Art. 8.9 Ao Assistente Administrativo competirão tôdas as tarefas de ordem administrativa do Secretariado
Técnico e da Comissão de Coordenação, auxiliado 'por pessoal recrutado
em condições idênticas às previstas no
artigo 6.0 dêste Decreto.
Art. 9.9 As reuniões plenárias dos
titulares da Comissão de Coordenação
serão convocadas pelo Ministro de Estado das RelaçDes Exteriores, cabendo,
contudo, ao Secretário Executivo convocar reuniões dos membros suplentes
para exame e aprovação de documentação a ser apresentada às reuniões
plenárias.
Art. 10 Ao Secretariado Técnico
caberá a preparação de análises, projetos de recomendação e súmulas de
posição que 'serão submetidos à consideração da oomíssão de Coordenação.
Art. 11 O Presidente poderá solicitar dos membros da Comissão de Coordenação que encaminhem à consideração da Comissão ou do Secretariado
Técnico qualquer matéria que releve
da competência da Oomissão.
Art. 12 O Ministro de Estado das
Relações Exteriores baixará as íristruà

'ExECUTIVO

cões necessárias ao funcionamento da
Comissão de Coordenação e do secretariado Técnico.
Art. 13 E' extinta a comissão Consultiva de Acõrdos Comerciais, criada
pelo Decreto número 27.89'3 de 20 de
março de Hl5{l, cujos arquivos serão
transferidos para a guarda da Comissão de coordenação.
Art. 14 ft:ste Decreto entrará em vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 28 de novembro
de 1S59, 138.9 da Independência e 71,°
da República.
JUSCELIN'Ú KUBITSCHEK

Horácio Later
S. eaee de Almeida
Alirio saies Coelho
DE"JRETO NÇ 47.298 - DE 30
NOVEMBRO DE 1959

DE

Declara de utilid'ade
pública, para
desapropriação, terrenos que menciona em Salvador, Estado da Bahia, necessários ao Ministério
da
Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição Federal. e de acôrdo com o Decretolei n 9 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n 9 2.786, de 21 de
maio de 1956. decreta:
Art. 19 Sãó declarados de utilidade pública para desapropriação. os
terrenos adjacentes à. Base Aérea de
Salvador, Estado da Bahia, de propriedade dos Srs. Braz Bartílottí e
Paulo de Medeiros Chaves ou seus
herdeiros ou sucessores, com a área
total aproximada de 251.175.74 m2
(duzentos e cinqüenta e um mil, cento e setenta e cinco metros e setenta
e quatro decímetros quadrados), tudo
de acôrdo com o processo protocolado,
na Diretoria de Engenharia da Aeronáutica sob n 9 8.170-57. do qual
constam a planta dos terrenos, memorial descritivo e laudo de avaliação.
Art. 29 Destinam-se êsses terrenos
à amplíacão da Base Aérea de Salvador.
Art. 39 Na forma do artigo 15 do
Decreto-lei n 9 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n'? 2.786,
de 21 de maio de 1956,
declarada.
é
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de urgência a presente desapropriação, para efeito de imediata imissão de posse, ficando o Ministério da
Aeronáutica autorizado a promover a
efetivação da mesma, de acõrdo com
o artigo 10 do citado Decreto-lei, correndo as despesas à conta dos recursos orçamentários próprios ou de
outros de que dispuser.
Art. 41,) O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeil"O, 30 de novembro de
1959: 138'? da Independência e 71 9 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Mello

DEOPJEl'O W? 47.29'9 - DE
NOVEMBRO DE 1959

ao

DE

Renova o Decreto n 9 40.19'8, de 3() de
outubro de 195'6.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q i. 005, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 1<;1 do Decreto-lei nl? 9. 60S. de 19 de agôsto
de 19-4S, a autorização conferida ao
cidadão brasileiro José de Andrade
Guieiro, na qualidade de 'representante do espólio de Alvaro Guiomarino Guieiro, pelo Decreto número
quarenta mil cento e noventa e oito
(40 .100). de trinta (30) de outubro
de mil novecentos e cinqüenta e seis
095:6) , para pesquisar diamante e
ouro no município de Diamantina,
Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, ao de novembro de
11959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

li!ária

M enealietti,

DEClRlETO N.o 47.300 NOVEMBRO DE

DE

30 m;

1959

Institui Comissão
para estudar a
a situação dos serviços de praticagem.

o .?residente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso l, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica organizada uma comissão constituída de representantes
dos Mí.dstérios da Justiça e Negócios
Interiores, Marinha. Viação e obras
Públicas e Trabalho, Indústria. e Comércio, designados pelos respectivos
tltulares, a fim de estudar a situação dos serviços de praticagem do
país, sugerindo as medidas necessárias ao perfeito funcionamento dêsse serviço.
Art. 2Q Fica estabelecido o prazo
de trinta (30) dias para apresentação dos trabalhos dessa Comissão, podendo ser prorrogado por igual prazo, em caso de fôrça maior.
Art. 31? A Comissão fica autorizada a convocar os assessores que julgar necessários ao esclarecimento dos,
problemas pertinentes à praticagem.
Art. 4Q :itste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dtspoaíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 3Q de novembro
de 1959; 138Q da Independência e 71Çda República.
JUSCELINO

KUBI.'T'ScHEK

Jorge do Paço NIa;ttoso Maia
Armando Ribeiro

Falcão

Ernani do Amaral Peixoto
Fernando Nobrega

DECRETO NQ 47.301 - DE 30
NOVE.lVIBRO DE 1959'
A utoriza a liberação âe crêdí'to
tido no Plano âe Economia.

DE

con-

O Pl'esidente da República, usando da atnbuíção que lhe confere oart. 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a liberação
no Plano de Economia para o cor-
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rente exercicro financeiro, com fundamento no inciso II do art. 39 do
Decreto n Q 45. 363, de 29 de taneíro
de 19&9, da quantia de Cr$ .. , ...
1.650.000,C<O (um milhão seiscentos e
cinqüenta mil cruzeiros), para ser
aplicada em obras consideradas de
ínterêsse público no Estado de Alagoas, com a classificação que se segue:
4.12 - Ministério da Aeronáutica.
Verba 2.0.00 - Transferências.
Consignação 2.6.00 - Transferências Diversas.
2.6.05 - Diversos.
Subconsignação:
2) Para construção, instalação, melhoramento, ampliação e equípamento de campos de pouso, em cooperação
com o DNER, outro órgão do Govêrno
Federal, do Estado ou com as Prefeituras Municipais.

02) Alagoas:

Anadía, Arapíraca, Batalha, Colônia, Leopoldína, Delmiro Gouveia,
Junqueiro, Limoeiro de
Anadía, Mata Grande,
Major Isidoro, Matriz
de Camaragibe, olho
d' Água
das
Flores,
Piassabuçu, pôrto Calvo. Pôrto de Pedras,
Piranhas, São José da
Lr-,ge, Sâo Miguel dos
Campos, Santana de
Ipanema, São Brás,
Traipu, União dos Palmares, Viçosa

Cr$

DECRETO

N9 47.302
NOVEMBRO DE

- DE
1959

~o DE

Autoriza a liberação de eréiiito contido no Plano de Economia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,inciso r da Constituição. deereta:
Art. 19 Fica autorizada a liberacão no Plano de Economia para o
corrente exercício, com fundamento
no inciso II do art. 39 do Decreto
n? 45.363, de 29-1-19&9, da quantia
de Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil
cruzeiros), que se destina à Uni~,o dos
Escoteiros do Brasil.
4. 12 - Ministério da Aeronáutica.
Verba 2.0.00 - 'I'ransferênetas.
'Jonsignação 2.1.00 - Auxílíos e
Subvenções.
Subconsignaçâo:
2.1.01 - Auxilias.
7) Outras entidades.
2) União dos Escoteiros do Brasil
(Decreto-lei n 9 8.828, de U-1-1946)
para desenvolvimento do Escoteiro do
Ar -

ors

120. {)OO,CO.

Art. 29 O Ministério da "Pazenda
promoverá as providências neeessáfias à líberaeão do crédito a que se
refere o artigo anterior.
Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Rio
Janeiro. 30 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 7l lJ da
República.
JUSCEL1NO KUBITSCHEK

Francisco de Mello
1.650 _{){)O,OO

Art. 2Q O Ministério. da Fazenda
p:romoverá as providências necessárias à liberação do crédito a que se
refere o artigo anteríor ,
Art. 39 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, reTogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 30 de novembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Mello

S. Paes de Almeida

S. Paes de AZmeiàtt

DECRETO NÇl 47.303 DEZEMBRO

DE

DE

1

DE

1959

Inclui [unções gra.tijicadas no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e dá outras prooiâências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item r, da Constitui-ção, deereta:
Art. F) Ficam incluídas no Minístérío do Trabalho, Indústria e Comércio, as funções gratificadas abaixo
discriminadas C0m os respectivos símbolos, que integrarão a lotação das

Aros

DO PODER

Delegacias Regionais do Trabalho, nos
E5t.ad~ indicados:
! - Delegacias Regionais do Tr,abalho nos Estados - Rio de Janeiro.
Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, oeará, Bahia, Amazonas,
Paraná, Santa Oatarina e Pará:
10 -

10 -

tração

Secretário - FG-5.
Chefe da Seção de Adminis(SA)

-

FG-5.

10 - Chefe da Secão de Fiscalização (81") - FG-4. ~
10 - Chefe' da Seção Sindical (S8>
-

FG-4.
10 - Ohefe da Seção de Identifi-

cação Profissional (SI?) - FG-4.
ro - Chefe da Seção de Abono Familiar (SAF) - FG-4.
'
II - Delegacias R.egionais do Trabalho nos Estados - Maranhão, Paraíba. Mato Grosso, Rio Grande do
Norte, Alagoas, Sergipe, Espírito San.to, Goiás. Piauí:
9 secretário - FQ-6.
9 - Chefe da Seção de AdminisFG-6.
9- Chefe da Seção de Físcalíza
cão (SF) - FG-S.
. 9 - Chefe da Secão Sindical (SS)
FG-S.
9 - Chefe da Seção de Identifica:tão Profissional (SIP) - FG-S.
9 - Chefe da Secão de Abono Familiar (SAF) - FÓ-5o.
Art] 21? A despesa resultante da
execução dêste decreto correrá por
conta da dotação orçamentária própria.
Aft. 39 :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4'~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 1 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 71V
da República.
...racâo (SA) -

4

JUSCELINO

KUBITSCH~.

Allyrio de SalZes Coelho.

DECRETO NI? 47.304 - DE 1
DEZE1'.iBRO DE 1959

DE

Aprova o Quadro de Pessoal do Conselho Regional de Contabilidade do
Distrito Federal, e dá outras pTO~
vidências.

o Presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o artigo
8'7, item I, da Constituição, e tendo
em vista o que preceitua o art. 16 da
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Lei nl? 2.745, de 12 de março de 1956,
decreta:
Art. lI? Fica aprovado, na forma. do
anexo, o Quadro de Pessoal do Conselho Regiona.l de Contabilidade do Dis~
trito Federal (C.R.C. - D.F.).
Parágrafo único. Os valores dos
padrões alfabéticos de vencimentos e
dos símbolos das funções gratificadas
são os fixados ~lOS arts. 1<:' e 3Q da
Lei n 9 2.745, de 12 de março de 1956.
Parágrafo único. Os valores dos, padrões alfabéticos de vencimentos e dos
símbolos das funções gratificadas são
os fixados nos arts. 1<} e 39 da Lei número 2.745, de 12 de março de 1956.
Art. 21? Aplicam-se ao pessoal do
Conselho Regional de Contabilidade
do Distrito Federal, os arts. 11, 15
e 28 da Lei n!? 2.745, de 12 de março
de 1956.
Art. 31? Aos funcionários do Conseespecífica,
lho, além da legislação
aplicam-se, no que couber, as dísposíções da Lei n 9 1.711, de 28 de outubro
de 1952, e respectiva regulamentação.
Art. 4<;1 O provimento de cargos integrantes do Quadrú de que trata o
presente decreto deverá ser precedido
de autorização do rresídente da República. mediante proposta encamí.Ilhada pelo Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, ainda que se
trate de provimento por concurso.
Art. 51? Todos os atos relativos ao
pessoal do Conselho serão publicados
no Diário Oficial, na forma do disposto no Decreto n 9 47.021, de 14 de
outubro de 1959.
Art. 6<,1 Fica sem efeito qualquer reajustamento de salário concedido, a
partir de 19 de. janeiro de 1956, aos
servidores do C.R.C. do r:::strito Fe~
deral, sem obediência aos preceitos
das J-Jeis ns. 488, de 15 ie novembro
de 1948, e 1.765, de 18 de dezembro de1952.

Art. 71? As despesas com a execucão
dêste decreto correrão pelas dotações
próprias do orçamento do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito
Federal.
Art. 81? 1tste decreto entrará. em vigor na data de sua gu0licação.
Art. 99 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 1 de dezembro de
1959, 1389 da rndependêncta e 71~ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Allyrio de Salles Coelho

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDP.DE DO DISTRITO FEDERAL
Quadro de Pessoa;

Parte Permanente

SITUAÇÃO ANTERIOR

Número

Carreira ou Cargo

de

cargos

I
I
I
I
I

I

I
I
I

I

1
1
1
1

1
1

I
I
I
J
I
I
I
I
I
I
J
I Dactflógrafo-escrfturárlo .. ·.· ... ··:.·.1
i
I
I Dactilógrafo-escriturário ······.·······1
I
j
I Secretár'io
I
t
I
I Oficial Administrativo .... ··.,.· .... ·1
I
i

I Mensageiro
1

i Servente

I

I
I

I
I

Cr,)

>ll>
C/:)
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DEORETO

N.O 47.30'5 DE
DEZEMBRO DE 1959

no

1.0 DE

Excluí das disposições do 1Jarágrafo
único do art. 9.° do Decreto n.úmero 4'5.363, de 29 de janeiro de 1!)59.

O Presidente da RepúbUoa, usando
<ia atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da oonstítuíção Federal e' atend-endo ao que consta da
Exposição de Motivos n.s 201-GMS,
de 10 de setembro de 1959, do Ministério da Aeronáutica, decreta:
Axt. 1.0 Fica excluída das disposições do parágrafo único do art. 9.° do
Decreto n.n 45.363, de 29 de janeiro de
1959, a despesa de Cr$ 57.500.000,00
(cinqüenta e sete milhões e qumhentos mil cruzeiros) referente à aquisição de autocamínhões Dor conta. do
crédito regularízador a ser aberto
pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 2.° ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogooas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 1.0 de dezembro
de 1959; 138.° da Independência e 71.°
da RepÚJb1ioa.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Francisco de Mello

S.

34.9
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Paes de Almetâa

Art. 31! Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 11,1 de dezembro
de 1959, 1389 da Independência e 71/]
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida
Mário Meneghetti

DECRETO N9 47.307 DEZEMBRO DE

DE 19 DE

1959

Autoriza despesas excedentes.

O Presidente da República, usando
da autorização que lhe dá o art. 87,
item I da Constituição, decreta:
Art. 19 • Fica o Ministério das Relações Exteriores autorizado a efetuar
despesas excedentes, com base no § 19
do artigo 48 do Oódigo de oontabüídade da União até o limite de Cr$ ....
2.85D.OOÚ,OO (dois milhões oitocentos
e cinqüenta mil cruzeiros), à conta da
subconsígnação 2.1.01, alínea 2), do
orçamento em vigor, a qual fica, assim, excluída das restrições a que se
refere o parágrafo único do artigo 9Q
do Decreto n 9 45.363, de 29 de janeiro
de 1959.
Rio de Janeiro, em 19 de dezembro
de 1959, 138Q da Independência e 719
da República.
JUSCELIWO KUBITSCHEX.

4!7.3ü6 - DE 1.°
DEZIi1l\ffiRO DE 1959

DEORE'!X} N.<>

DE

Tcrrna sem efeito o Decreto n9 46.870,
de 16 de setembro de 1959.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo
87, .:tem I, da Constituição, decreta:
.Art. 19 Fica sem efeito o Decreto
nQ 46.870, de 16 de setembro de 1959,
que transferiu,
com o respectivo
ocupante Armínda Rosa Batista, uma
função de Auxiliar de Serviço referência 20 da Tabela Numérica Especial de
Extranumerário~mensalista do Serviço
de Estatística da Produção do Ministério da Agricultura, para a Tabela
única de Extranumerário-mensalista,
do Ministério da Fazenda.
Art. 2º 1!:ste Decreto entrará em vigor na. ,data de sua publicação.

Horácio Láier
S. Paes de Almeida

DECRETO N9 47.308 - DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1959
Altera o Regimento da Escola Nacional de Saúde Pública, aprovado
pelo Decreto n(J 46.259, de 23 de
junho de 1959 e dá outras proviãéncias,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Art. 19 Os artigos 39 , 89 , 11, 12, 25,
27, 28 e 29 do Regimento da Escola
Nacional de Saúde Pública, aprovado
pelo Decreto n Q 46,259, de 23 de junho de 1959, passam a vigorar com a
seguinte redação:

Aros no PODER
lCArt. 3Q A E.N.S.P. compre-

ende:
I -

Diretoria.
II - Conselho Consultivo.
TIl - Secretaria.
Turma de Contrôle Escolar.
Turma de Informações e Assistência.
Turma de Pessoal e Orçamento.
Turma de Material e Trans.
porte:
Turma de Comunicações.
Portaria.
TV - Setor de Cooperação e
Divulgação .
Biblioteca.
V - S~ão de Administração
de Saúde Pública.
VI - Seção de Epidemiologia
e Bioestatistica.
VII - Seção de Parasitologia
e Microbiologia.
vrrr - Seção do Saneamento
do Meio.
IX - Seção de Puericultura.
X - S'eção de Higiene do
Trabalho.
XI - Seção de Estudos Econômicos aplicados.
Art. 8Q O Conselho Consultivo
será integrado pelo Diretor da
Escola, seu Presidente e membro
nato. e por 6 (seis) membros 'e
6 .(s~is) suplentes, designados pelo
Ministro de Estado da Saúde, dentre os protessôres da E.N .S.F'.
Parágrafo lQ oonsíderem-se
professôres da E, N. S. P., para os
efeitos dêste artigo. os Que forem designados para ministrar
tópico de Curso Básico de Saúde Pública.
Parágrafo 29 Se um dos membros do Conselho fór desígnado
Diretor da Escola. não perderá o
seu mandato, sendo automàhíeamente convocado o seu suplente.
Art. 11. O Conselho funciona.
rã com a maioria dos seus merobras. cabendo ao Presidente voto
de desempate.
Art. 12. O Conselho Consultivo reunir-se-á. ordinàríamente,
no quinto dia útil de cada mês

EXECUnvO

e, extraordínàríamente, sempre
que convocado por seu Pre$tden-

te.

Art. 25. As Seções compete ao
orientação das pesquisas, ~ ministração dos cursos e a coordenação do ensíno ,
Art. 27

.

Parágrafo 'Único. Aos Chefe:,;
de Turma compete:
Orientar e coordenar as atívídades a cargo da respectiva unidade cumprindo e fazendo cumprir as determinações do Chefe~
da Secretaria.
Art. 28. Ao Chefe do Setor de
Cooperação e Divulgação compete:
a) Orientar
e coordenar as
atividades a cargo do Setor,
cumprindo e fazendo cumprir as'
determinações do Diretor;
b) autorizar e controlar a distribuição de material de divulgação;
c) baixar instruções e ordens
de serviço, no âmbito de suas
atribuições ~
Art. 29. Aos Chefes de 6eção
compete:
a) orientar
os proressõees e
com êles colaborar na elaõDt'àGão
de programas de ensino e planejamento de estudos e pesquisas ;
b) coordenar,
nos respectivos
âmbitos de especialização as atividades relacionadas" com ensino,
estudos e pesquisas;
c) tomar as providências que
se fizerem necessárias à l'ealizacão das aulas e demais atívídsdes didáticas relativas aos Tópicos e Cursos atribuídos à. Seção;
d) estabelecer. ouvidos ou respectivos protessôres, o horário e
o local das aulas e outras 3.tivi~
dades didáticas;
c) fiscalizar o .andamento dos
programas de ensino e pesq ü~s
e a realização das aulas e outras
atividades didáticas,. comunicando ao Diretor o resultado de
suas observações;
j) cooperar na execução das
atividades de saúde pública a
cargo da E. N. S. P. e nas que
sejam realízadas em regime de'
cooperação, com. outras instituições de ensino e pesquisas;
I
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g) visar as fôlhas de freqüên
aia dos professôres, assistentes e
auxllíares de ensino, sob sua. jurisdição;
h) colaborar, quando solicitados, na elaboração de minutas de
convênios, contratos acôrdos e
ajuste, a. cargo do Setor de Cooperação e Divulgação, bem como
na fiscalização de execução dos
mesmos:
i) fornecer os
elementos necessários à elaboração da proposta orçamentária da E. N. S.
P. e à aquisição das obras espeetaíízadas destinadas à 9ibl~ot.e
00,

Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 2 de dezembro
de 1959, 13B" da Independência. ·e 71<-)
da Rêpública.
JUSCEI,INO KUBITSCHEK,

Mário Pinotti.

DECRETO N9 4.7.309 - DE 2
DE DEZEMBRO DE 1959
Altera o artigo 10 do Decreto n 9
42. 6Q"l', de 25 de outubro de 1957.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O
artigo 87, inciso l, da Constituição,
decreta:
1\Jt. 1Q • O artigo 10 do Decreto
n Q 42.507, de 25 de outubro de 1957
passa a vigorar com a seguinte redaçã.o:
"Art. 10. São competentes para
conceder o pagamento parcelado a
que se refere êste decreto os
Presidentes dos Institutos e Caixas, sendo-lhes facultado delegar
tais atribuições, observados os respectivos regulamentos.
Parágrafo único ,E.'m casos excepcionais. a critério do Presidente dr República, poderá ser ampliado o número de parcelas mensais previsto no § 2Q do art. 1Q
dêste decreto. bem como ser adotado o sistema de pagamento em
cotas percentuais."
Art. 21,\ O presente decreto entrará em vigor na data da sua publí-

3i1

ExECUTIVO

cação. revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959, 138'-' da Independência e 719 da
República,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

AlY1'io Sales Coelho

DECRETO NQ 47.310 DEZEMRBO DE

1959

m; 2

DE

Concede à Sociedade Paulista de Navegação Matarazzo Lida. autorização «ara continuar a funcionar como emprés.: de navegação de cabotagem.
O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8';, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n9 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Sociedade Paulista de Navegação Matarazzo Ltda., com sede na cidade de
São Paulo, Capital do Estado de São
Paulo, autorizada a funcionar pelo
Decreto n 9 21.671, de 27 de setembro
de 1946, autorização para continuar
a funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, com as alterações contratuais que apresentou, e
com o capital social elevado de
.
Cr$ 10.000.0'00,00 <dez milhões de cruzeiros) para Cr$ 20.000. C'DO,OO (vinte
milhões de cruzeiros), dividido em
200 . 000 (duzentas mil) cotas, do valor unitário de ors 100,00 (cem cruzeiros), dístríbuídas entre cotistas, cidadãos brasileiros
natos, consoante
escritura pública, lavrada a 21 de JUlho de 1959. que ratifica em todos os
seus têrmos, as precedentes escríturas públicas de alteração de contrato,
de 4 de outubro de 1949; 9 de março
de 1950 e 17 de abril de 1950; 23 de
junho
8 de outubro de 1953; 24 de
abril e 17 de julho de 1956 e 26 de
dezembro de 1958, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar sobre
o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro. 2 de dezembro de
1959; 138l? da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Allyrio de Salle« Coelho.
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DECRETO N9 47.311 DE DEZEMBRO DE 1959

DE

2

Conce(le à socieãaâe Navega,çáo Murtinhense Limitada. autorização para
continuar a iuncumar como emprê-

sa de rumeçacão de oobotaçem,

Ainda não foi publicado no D. O.,
por falta de pagamento.

DECRETO N9 47.312 - DE 2
DE DEZ.~BRO DE 1259
Aprova a transformação da Sociedade Mútua de Seguros Gerais liA
Universal" em sociedade anônima,
com a denominação de "A Uniuersal" Companhia Nacional de Segu-

ros Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constituição,
e nos têrmos do Decreto-Lei n9 ..
2.063, de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 . Fica. aprovada a transformação da Sociedade Mútua de Seguros Gerais "A Universal" em sociedade anônima. com a denominação de
"A Universal" Companhia Nacional
de Seguros Gerais, sediada nesta Capital, autorizada a nmeíonar pelo
Decreto nl? 7.2ô9, de 2g de maio de
1941, operando em seguros e resseguros dos ramos elementares, com os
estatutos qu, apresentou e conforme
delíberacâo da Assembléia Geral Extraordtnáría realizada em 3-,} de setembro do corrente 8...110.
Art
29 • A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO

KUBITSCRI!K

Allyrio ãe saues coetno

DECRETO N9 47.313 DEZEMBRO DE 1959

D~

2

DE

Declara de utuiâiuie pública duas
áreas de terra, necessárias à pa~sa
aem. das linhas de
trtmsmtssãa
Fontes~Cascadul'a, da Rio Light S.
A. - Serviços de Eletricidade e
Carris, ,t} dá outras providências. .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o Artigo ~7, inciso l, da Constituição, tendo em vista o disposto no Artigo número 151, letra "a", do Código de
Aguas, o disposto no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
e o requerido pela interessada, decreta:
Art. lI? S'ão declaradas de utilidade pública as seguintes glebas da Fazenda Nacional de Santa Cruz, no 29
e 49 D~stritos do Município de ltaguaí, Estado do Rio de Janeiro, destinadas à passagem das linhas de
transmissão de que tratam os Decretos ns, 30.471, de 29 de janeiro de
1952, 26.762, de 11 de janeiro de 1955
e 43. 785, de 22 de maio de 1958, entre
a Usíns, de Fontes e a estação receptora de Oascadura, no Distrito Federal, localizadas à altura do Km 49
da Rodovia Presidente Dutra, cuja
planta nQ 1.672-B foí aprovada pelo
Ministro da Agricultura:
Gleba n'? 1 - Area de 5.872,80 m2,
no 49 Distrito do Município de ltaguaí, delimitada por um triângulo que
tem um vértice sôbre a linha divisa,
lado sul, da faixa da linha de transmissão Fontes-Cascadura, a 50 metros, no rumo verdadeiro SW 22º 35',
do marco de chapa distante 562,50
metros do centro da pista existente
da Rodovia Presidente Dutra, medidos para oeste, ao longo da linha de
eixo da referida faixa, e os lados a
partir dêsse vértice, os seguín tes .comprimentos e rumos verdadeiros:
7';4,10 m 160,45 m -

SE 679 25'
NW 729 00'

574,16 m - NW 65'? 56'
Gleba n 9 2 - Area de 48.925,80 mz,
n. l..9 Distrito do Município de Itaguaí, delimitada
por um triângulo
que tem um vértice sôbre a linha divísa, lado norte, da faixa da linha de
transmissão Font.es-Cascadura, a 50
metros, no rumo verdadeiro NE 229 35',
do marco de chapa distante 562,50 m
do centro da pista existente da Ro-

ATOS DO PODER ExECUTIVO

dovia Presidente Dutra, medindo, para oeste, ao longo da linha de eIXO
d~ rererida faixa, e os lados, a partir
desse vertrce, os seguintes comprtmentos e rumos verdadeíros:
658,52 m - SE 729 3D'
976,85 m - SE 639 36'
1. 630,86 m -

Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959, 1380 da Independência e 719 da

República,

JUSCELINO KUBITSCHEK.

NW 679 25'

Art, 29 Verifícado que as glebas em
todo ou em parte, à Umao Federal, fica ínstítuída
em favor da Rio Ltght S. A. - Serviços de Eletricidade e Carris na oualidade de concessionária de' serviços
d~ energia elétrica e para os fins indícados no artigo anterior a servidão
necessária, a qual comnr~ende o direito atribuído à cmprêsa .concessíonáría de praticar os atos de constru~preço pe~~encem -no

ção, . manut~nção ,e conservação ela
mencionada línha oe transmtssão de
energia elétrícs, e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares.
~ 19 A concessionária requererá ao
Serviço do Patrimônio da União a lavratura de têrmo disciplinar da servi.
dão, o qual obedece-rá aos rezulamentos adminístratívos daquele o órgão e
ao disposto no Artigo 39 do Decreto
n 9 35.851, de 16 de julho de 1954.
§ 2<) Se o domínio útil de qualquer
trecho. das glebas servientes pertencer
a partículares, êstes limitarão o uso e
gôzo das mesmas ao que fôr compatrvel com a existência da servidão
~ostend,o-se em conseqüência de pra~
ncar, centro dessas áreas. quaisquer
atos que a embaracem ou lhe causem
dano incluídos entre êles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
§ 39 No caso de embaraço oposto
por particulares ao exercício da servidão, a Rio Light S. A. - Serviços
de Eletricidade e Carris, fica autorizada a promover as medidas judiciais
necessárias ao seu reconhecimento,
inclusive a utilizar-se do processo de
desapropriação nos têrmos dos Artigos 15 e 40 do Decreto-lei nl? 3.365.
de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n Q 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 3~ A servidão vigorará enquanto vígorar a concessão do serviço
público de energia elétrica, em cujo
beneficio é mstítuída,
e caducará,
automàtícamente, se as linhas de
transmissão forem removidas da posição descri ta no Artigo lI?
Art. 4<) O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
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DECRETO NÇl 47.314 DEZEMBRO DE 1959

DE

2

DE

AutC!riza a Companhia Energia EZe·
inca da Bahia a construir uma linh:a de transmissão de enerçia eleinca no município de
Sal1)(t,dor,
Estado da Bahia e dá outras providências.
'

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da Constãtutçâo, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
n 9 852, de 11 ae novembro de 1938
combinado com o art. 49 do Decreto~
lei n.9 2.059, de 5 de março de 194.0;

Considerando que pela Resolução
n 9 ~. 752 a medida foi julgada convemente pelo Conselho. Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
~r~.

19 Fica a Companhia Energia

Eletnca da Bahia autorizada a ampliar o seu sistema elétrico no Estado
da Bahia. mediante:
a) construção de linha ele oransmissão da energía elétrico. entre
a
subestação do Matatu, da oompanma
Hidrelétrica do Sáo lj\rancí~co, e a
estação de entroncamento de Mata
Escura, abaixo
caracterizada, passando próximo à tôrre n 9 1. 065 d~\,
linha de transmissão Paulo .Afonso'
Mátatu;

b) construção de estação de entroncamento, na localidade de Mata

Escura, próximo à tôrre

1")9

596

da

linha de transmissão Bananeiras-Lapinha;
c) construção de estação de
entroncamento da linha de transmissão
Ootegipe-Lapinha com a linha de
t r a n s missão
Bananeiras-Lapinila,
próximo ao 'km 85 desta última,
d) ampliação da subestação de La.pinha na entrada da linha de transmissão Cotegipe-Lapinha e Banam:ira-Lapínha ;

e) reísolamento e elevacão de tensão da linha Cotegipe-Lapilli~a.
§ 1Q As obras autorizadas visara a
permitir a interligação entre a suo-
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estação de Matatu, da
Companhia
Hidrelétrica do São Francisco e a
subestação de Lapinha, da Companhia Energia Elétrica da Bahia.
§ 29 Por ocasião da aprovação cos
projetos pelo Ministério da Agricultura serão fixadas as caracteristtcas
técnicas das instalações 01'3. autoriza-

das.

Art. 2l? Caducará a presente autorização. mdependente de ato declaratório. se a interessada não cumprir
as seguintes determínaçôes:
1 - Apresentar à Di vísao de AgUé.S,
do Departamento Nl\.clonal da F10"
ducão Mineral, do f\'Ií.lli6tél'io da
Agi'icultura, dentro de cento e oitenta (180) dias, contados da data da
publicação dêste )~r;reto os estudos,
projetos e orçamentos das obras a
serem executadas.
II - Iniciar e concíu,r as obraE
nos prazos que forer,l fixados pelo
Ministro da Agricultura
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere o presente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 39 A presente autorização fica,
sujeita as demais normas estabelecIdas pelo Decreto 0<) 41. J19, de '~6 de
fevereiro de 1957, -lue egu.amenta
os servícos de energia eíétrfea .
Art , 4<.J Fica revogado o Decreto
n Q 46.330. de 30 de junho de 1959.
Art. 59 O presente De.~t~t,o entra
em vigor na data de sua publícaçs.o
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959; 138Q da Independê!~ci~ e 719
da República.
JuscELrno KUBITSCHEK.
J1j lÍrio

111 IP'L.!(Jhetti.

DECRETO NQ 47.315 - DE 2
DEZEMBRO DE 1959

DE

Revoga o Decreto n 9 4:1.613, de 29 de
maio de 1957
O Presidente da Repú.blica, usando
da atríbuíção que lhe contere o artigo
87, u 9 1, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nÇl 1.985, de 29 de Ianeíro de 1940 (Código de Minas) det

creta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
de um (1) ano nos têrmos da letra
b do art. 1g do Decreto-lei n 9 s. ôOó,
de 19 de agôsto de 1946, a autorização
conferida ao cidadão brasileiro Júlio
Alvarenga Drummond pelo Decreto
número quarenta e um mil seiscentos

EXECUTIVO

e treze (41.613). de vinte e nove (29)
de maio de mil novecentos e cínquenta
e sete (1957). para pesquisar águas
marinhas no município de Ferros, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ SOO,OO) e será transcrita no livro
próprio da Di visão de F'omento da Produção Mineral do Minístérto da Agrícultura.
Art. 3(} Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
19'59, 133Q da Independência· e 719 da
República,
JUSCELINO

KU'il!'fSCHEK.

Mário 111eneahetü,

DECRE'TO N9 47.316 -

DE

2

DE

Df..'ZEMBRO DE 1959

Renova o Decreto n9 41. 825, de 10 de
julho de 1957

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. d> I, da Constituição e nos têrrnos
do Decreto-lei n Q 1.985, de 29 de janeiro de 194.() (Código de Minas) , decreta:
Art. lI? Fica renovada pelo prazo
ímprorrogá vel de um (1) ano, nos têrmos da letra b do art. 19 do Decretolei n<} 9.605, de 19 de agosto de 1946,
a autorização conferida ao cidadão
brasíleiro José Tôrres de Freitas, pelo
decreto número quarenta e um mil
oi tocentos e vín te e cinco (4L 825), de
dez (lO) de julho de mil novecentos
e cinqüenta e sete (1957) para pesquisar minerío de ouro no Mumcípio
de Pítanguí, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste 'Decreto
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 300,00\ e será transcrita no livro
prôprío da Divisão de Fpmento da
Producào Mineral do Ministérío da
Agricu'l tura.
Art. 3<? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 2 de dezembro de
lB59, 1389 da Independência e 719 da
República.

---------------------

t

JU'SCELINO

KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

Aros
DECRETO N9 47.317 DEZEMBRO DE

DE
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2

DE

1959

Renova o Decreto n 9 41. 831, de 10 de
julho de 19571

o Presidente da República. usando
da atríbuícâo que lhe confere o art. 87,
n!) l. da Constituicão e nos têrmos do
Decreto-lei nl? 1. 985. de 29 de janeiro
de 194{) (Código de Minas). decreta:
Art. 1l? Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têrmos da letra b do art. 1<;J do Decretolei nl? 9.605, de 19 de agosto de 1946,
a autorízacáo conferida ao cidadão
brasileiro José Marques Furtado. pelo
Decreto número quarenta e um mil oitocentos e trinta ~ um (41.831). de
dez (10) de julho de mil novecentos e
cinqüenta. e sete (1957), para pesquisar
areias ümenítícas no distrito e município de Araloses, Estado do Maranhão,
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. OOO,<H)) e será transcrita
no livro próprio da Divísâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura,
Art. 3e:> Revogam-se .as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 71o da
República.

tos e cinqüenta e sete (1957). para
pesquisar areias ílmeníticas no distrito e município de Araíoses, Estado do
Maranhão.
Art. 2Q A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros,
(Cr$ 5.000,00) e será transcrita no livro próprio da Dívísâo de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as dísposições.
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti,

DECRETO

N9 47.319 DE
DEZEl'.IBRú DE 1959

2

DE

Renova o Decreto n 9 42.D94, de 19 de
aaôsto de 1957.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n Q 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
'improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra O, do art. 19 do DeJUSCELINO KUlUTSCHEK
creto-lei nv 9. eos, de 19 de agôsto de
Mário M eneçhetti,
1946, a autorização conferida ao cídadão brasileiro Addo Caldas Faraeo
pelo decreto n 9 quarenta e d.ois mil
e noventa e quatro (42.094), de deDECRETO N9 4-7 318 - Irs 2 DE
zenove (19) de agôsto de mil nove-DEZEMBRO D~ 1959
centos e cinqüenta e sete (1957),
para pesquisar carvão mineral no
Renova o Decreto n Q 41.834, de 10 de
Município de orícíúma, Estado de
julho de 1957
Santa Catarina.
Art. 29 A presente renovação queo Presidente da República, usando será
uma via autentíca dêste decreda atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Constituição e nos têr- to, pagará a taxa de cinco mil crumos do Decreto-lei ne:> 1.985, de 29 de zeiros (Cr$ 5. :JO'Ü',OO) e será transcrljaneiro de 1940 (Código de Minas), ta no livro próprio da DiVISão de
Fomento da Produção Mineral do,
decreta:
Ministério da Agricultura.
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
Art. 3\1 Revogam-se as disposições;
improrrogável de um (1) ano. nos têr- em contrario.
mos da letra b, do art. 19 do DecretoRio de Janeiro, 2 de cezemoro de'
lei nl? 9.605, de 19 de agõsto de 1946.
1959; 1389 da Independência e 7lÇ> d~
a autorização conferida ao cidadão
República.
brasileiro José Marques Furtado pelo
Decreto número quarenta e um mil
JUSCEI..INO KUBITSCHEK
oitocentos e trinta. t quatro (41.834),
M (trio M eneçhetti
de dez (lO) de julho de mil novecen-
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DECRETO Nl? 41.320 DEZErl-IBRO DE 1959

DE

2

DE

Renova o Decreto ns 42.1{)2 de 19 de
aaõsto de 1957

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí n 9 1.985, de
:19 da janeiro de

194'0 (Código

de

Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovada. pelo j)::azo
Improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b, do art. 1Ç do Decreto-leí n<.l 9. €fÜ5, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cidadào brasileiro Addo Caldas Faraco
pelo decreto n 9 quarenta e dois mil
cento e dois <42.1:02) de dezenove
(19) de agôsto de mil novecentos e
cinqüenta e sete (1957) para pesquí.sar carvão mineral no município de
Criciúma, Estado de Santa Catarina.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será transcríta 'no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção 1iineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1!}~{}, 13SÇ da Independência e 71Q da

República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti
DEOREro' N.o 47.321 DEZEMBRO :DE 1959

DE

2

P.E

to e três (42 . 1Ú'3) , d-e dezenove (19) d,e
agôsto de mil novecentos e cinqüenta
e sete (1957), para pesquisar feldspato e quartzo no município de Sm'oeaba, Estado de São Paulo.
AI~. 2.° A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste Decreto.
psgaré a taxa de trezentos cruzeiros
(01'$ 3';}O,OO) e será transcrita no livro
próprio da. Divisão de Fomento da
Producão Mineral do Ministério da
AgricúltUil'a.
Arrt. 3.° Revog1aJm-se as disposições
ern contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
195'9; 13'8.° da Independêncía e 71.0 da
RepúbliCa.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneçheti;

DEOPJETO N." 47.322 DEZEMBRO DE 19"5'9

DE

2

DE

Renova o Decreto n.o 42.300, de 20 de
setembro de 1957

O Presidente da República, usando
da atrfbuícão que lhe confere o a-rtigo 87, n.s l, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.o 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de

Mi~

nas), decreta:
Art. 1.0 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têTmos da letra b do art. 1.0 do Decretolei n.O 9. 6{)5, de 19 de agôsto de 1946,
a autorízacão conferida ao cidadão
br.asileiro Chaffir Ferreira, pelo Decreto número quarenta e dois mil e
trezen tos (42.300) , de vín te (20) de
setembro de mil novecentos e cínqüenta e sete (1957) para pesquisar
carvão mineral, no município de Cricíúma, Estado de Santa Catarina.
. Art. 2.° A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de quatro mil e quinhentos cruzeiros (,Cr$ 4. 500,Oi))' e
será transcrita no livro próprio da DIvisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
J

Renoua, o Decreto n» 42.103, de 19 de
açõsto de 19-57

O Presidente da R eoú blica , usan-do
-da atribuição que lhe confere o artigo 87, n:" l, da Constituição, e nos
"têrmos do Decreto-lei n." 1.9'85, de 29
-de Janeiro de 19'40 (Oódigo de Mlnf,s),
.decreta :
Art. l.O Fica renovada pelo prazo
Improrrogável de um (1) ano, nos 001'mos da letra b do art. 1.° do Decretolei n.> 9.605, de 19 de agôsto de 194fi,
a autorização coníertda ao cidadão
brasileiro Antonio Mendes. pelo Decreto número ç'Uaren,ta e dois mil cen-

1959; 1389 da
da República.

Independência e 71(}
.

JUSCELINO

Mário

KUBITSCHEK

Meneonetu
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DECRETO N9 47.323 - DE 2
DE DEZEMBRO DE 1959
Renova o Decreto n 9 42,306, de 20 de
setembro de 1957'

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, n'? l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 194.0 <Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de. um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 19, .do Decreto-lei nv 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cídadão brasileiro Levíndo Gonçalves
da Silva pelo Decreto número quarenta e dois mil trezentos e seis'
(42,306), de vinte (20) de setembro
de mil novecentos e cinqüenta e sete
(1957). para pesquisar mica no município de Governador Valadares, Estado de Minas Gel'ais.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de novecentos e àetenta cruzeiros (01'::> 970,00) e será
transcnto no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção :Mineral do
Ministério da Agrteultura,
Art, 39 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959, 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti

DECRETO NQ 47.324 DE PEZEMBRO DE

DE

2

1959

Renova o Decreto n 9 42.348, de 27 de
setembro de 195'7

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87. n 9 r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de l\JIínas). decreta:
Art. lQ Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos
têrmos da letra b, do art. 19 do Decreto-lei n 9 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cídadão brasileiro Chaffir Ferr.ei!.'a,

pelo decreto n 9 quarenta e dois 'mil
trezentos e quarenta e oito (42.348),
de vinte e sete (27) de setembro de
mil novecentos e cinqüenta e sete
0.957), para pesquisar carvão mineral no município de Criciúma, Estado de Santa Oatarina.
ArE'. 29 A presente renovação queserá uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de quatro mil quatrocentos e vinte e cinco cruzeiros
<Cr$ .4.425,(0) e será transcrito no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agrícultura ,
Art; 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da.
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

.Jl1" ário M eneçhetii

DEOOEro N9· 47.325 DEZEMBRO

DE

DE

2

DE"

1959

Retífica o art. 1<) do Decreto núme"0 4.4,825, de 7 de novembro de
::.953

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. 110,1 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 L 9'35, de
2·9 de janeiro de 194Q (Código de i\11.nas), decreta:
Art, 19,. Fica retificado o artigo 91'1-·
melro (1\» do Decr,eto número quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco (44.825),' de sete (7) de
novembro de mil novecentos e cinqüenta e oito (19·58), que passa a ter
a seguinte redação: Fica autorizada
a ocmpannía de Cimento Brasileiro
á lavrar calcário no lugar denominado Palma, distrito de Suspiro, município de São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul, em três (3) áreas dístintas, perfazendo o total de quatrocentos e dois hectares. quarenta e
cinco ares e onze centiares (4'Ü2,4511
ha) que assim se definem; a primeira (1~), Com cento e cinqüenta e
oito hectares, nove ares e vinte e
ouatro centrares (158.0924 ha) delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a oitocentos e
dezessete metros e oitenta e três cen-
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tímetros (817,83m), no rumo verdadei-

quarenta graus e' vinte e quatro
minutos sudeste (40<:> 24'SE) do canto sudoeste (SW) do cemitério de
palma e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e quarenta e cinco metros (545m), oitente e sete graus nordeste (879 NE);
trezentos e dezesseis metros e sete
centímetros
(';316,{l7m),
cinqüenta
graus trinta e um minutos nordeste
(509 3'~'J\TfE); mil seiscentos e dezes-sete metros e cinqüenta centímetros
(1. &17,51lm), sessenta e dois graus e
luinze minutos sudeste (62\1 16' SE) ;
-oítocentos metros (800 m) vinte e sete
graus e quarenta e cinco minutos
nordeste (270 45'NE); uuínhentos e
sessenta e cinco metros "(565m), sessenta e dois graus e quinze minutos
noroeste (629 l5'NW): quatrocentos e
cinqüenta metros 45Om) , sessenta e
dois graus nordeste (629 NE): setecentos e cinqüenta e quatro metros
9 oitenta e nove centímetros
.
(754,89m), quarenta graus e trínta
c nove minutos sudeste (409 39'SE);
mil cento e trinta e seis metros ....
1. 13'Sm), quarenta e seis graus e dezoíto minutos sudoeste (4~Q H3'SW);
mil e setenta e nove metros e cinqüenta e sete centímetros
.
<1. 079,mm), oitenta graus e trinta e
um minutos sudoeste (809 31'SW);
mil quatrocentos e dois metros e
oitenta centímetros <1. 4.'Ü'2.80m). cinqüenta e um graus e dezenove minutos noroeste (51\1 19'NW); a segunda (2<i-) área com vinte e oito
hectares, noventa e três ares e quarenta e três centíares (28,9343 ha)
é delimitada por um quadrilátero que
tem um vértice no canto sudoeste
(S'W) do cemitério de Palma e os
lados, a partir dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros' setecen tos e vinte e um
metros
noventa e seis centímetros
(,721,96m), cinqüenta e sete graus e
ouarenta e oito minutos sudoeste
(-57\> 48'SvV); quinhentos e setenta
-e cinco metros (575m), cinqüenta e
dois graus e quarenta e um minutos noroeste (52'? 41'NW), quínhencos e cinqüenta e sete metros e vinte
e quatro centímetros (557,24m) sessenta e nove graus e vInte e nove
minutos nordeste (690 2@'NE); quinhentos e sessenta e nove metros e
dez centímetros (569,10m), setenta e
TO
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três graus e quarenta e cinco minutos sudeste (739 45' SE), a terceira
(3'l-)
área, com duzentos e quinze
hectares, quarenta e dois are.'> e quarenta e quatro centiares (215,4244 ta)
é delimitada por um polígono irregular que tem um vértice na confluência da sanga do Fal:lriciano com
a sanga dos Molhos, a dois mil qUÍnhentos cinqüenta e quatro metros
e· cinqüenta centímetros (2. 554,5'Üm)
no rumo verdadeiro dezoito graus e
cinqüenta e um minutos sudoeste
(l89 5l'SW) do canto sudoeste tSW)
do cemitério de Palma e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil novecentos setenta e dois metros
e cinqüenta e dois centímetros
.
(1. 972.52m), quatro graus trinta e
seis minutos sudoeste (4'? 36' SW);
oitocentos e oitenta e seis metros e
oitenta centímetros (886,SOm), trinta e cinco graus e vinte e nove minutos sudeste (351? 29'8E); mil e seiscentos e noventa e dois metros e setenta centímetros ('I. 692.7{)m), dezenove graus e vinte e cinco minutos
nordeste (19 9 25'l\TE); mil cento e
trinta e um metros e quinze centímetros (1.1.31.15m), oito gra.us e trinta e seis minutos noroeste (8'? 26'
NW); trezentos e oitenta e sete metros e dez centímetros (387,lOm) ,
quatorze graus e quarenta e sete mínutos noroeste <149 47' N'W\. setecentos e cinqüenta e seis metros e
quarenta centímetros (756,4tlm 1 cíncüenta e oito graus e cinco minutos
sudoeste (58/? 05' S\V).
I

Art. 21? A presente retificação de
Decreto não fica sujeita ao nagamento da taxa prevista pelo Código de
Minas, ficando mantidas as demais
dispos-ições do Decreto número cuarenta l:: quatro mil oitocentos c vinte e cinco (44,825 j de sete (7) de
novembro de mil novecentos e cínqüenta e oito (l9t'S) que 01':1. se l'etífica em seu art. i~.

Art. 3Q Revog~m-se as dWp0siçôes
ein cor.trárío
Rio de Janeiro, 2 de dezembrn de
1950- ] 32,9 da Independência e 71~ da.

Repúbi'c::.
JUSCELINO KUBTI'SCEEK.

Mario Men,eghetti.

ATOS DO PODER

DECREI'D N9 47.32-6 -

DE

2

DE

DEZEMBRO DE 1959

Autoriza lrmãos Darin a lavrar ctücério no município de Ibaiti, Estado
do Paraná.

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

87, n Q I, da Constituição e nos têrrnos
do Decreto-lei n Q 1 9&5-, de 29 de ja.-

neiro de 194{) (Código de l\'Iinas) , decreta:

Art. 19 Fica autorizada Irmãos Darín a lavrar calcário em terrenos de
propriedade de Sebastião José Gomes
e Januário José Gomes e outros na
Fazenda Jaboticabal ou Marimbondo,
distrito e município de Ibaiti, Estado
do Paraná, numa área de duzentos e
dezessete hectares, noventa e quatro
ares e trinta e oito centrares (211,
943/8 ha) delímttada por um quadrílátero que tem um vértice a quinhentos
e quarenta metros (540m) no rumo
verdadeiro setenta e três graus e nove
minutos sudoeste (739 09' SW) da
confluência dos córregos Divisa e Caçamba e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil' e quarenta
e cinco metros (2 .045m) , vinte e sete
graus e nove minutos nordeste (27'?
09' NE); mil cento e oitenta metros
(l.180m) oitenta e quatro. graus e
vinte e quatro minutos nordeste (841)
24' NE); dois mil cento e noventa metros (2. 190m) vinte e cinco graus
trinta e nove minutos sudoeste 259 39'
SW); mil cento sessenta e cinco metros (I. 165m> , oitenta e sete graus
cínqnenta e um minutos noroeste (879
51' NW). E'sta autorização é outorgada mediante as condições constantes
no parágrafo único do art. 28 do Código de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n<? 30, 23'Ü, de 1 de dezembro de 19&1. uma vez se verifique a
existência na jazida. como associado
de qualquer das substâncias a Que se
refere o art. 29 do citado Regulamente ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
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Art, 29 O concessíonãrto da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município. em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das obrigações que lhe incumbem, a autorizazacão de lavra será declarada caduca
ou' nula, na forma. dos arts, 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producão Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6Q A autortzacão da lavra terá
001' título êste Decreto, oue será transeríto no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producâo Mineral do Mineral do Mínistérto da Agricultura,
após o pazamento da taxa de quatro
mil trezentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 4.360.00).
Art. 7<? Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959: 1389 da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO Nt? 47.327 DEZEMBRO

DE

DE

2

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro t.attüete
Pimenta de Aauuo« a pesquisar mica no masnicipio de Santa Maria do
Suaseui, Estado de l11inas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de taneíro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 • Fica autorizado o cidadão
brasileiro Lafaiete Pímenta de Agutlar ao pesquisar mica em terrenos devolutas no lugar denominado Poalnha, distrito de Poaia, município de
Sa.nta Maria do suassuí, Estado de
Minas Gerais. numa área de duzentos
e vinte e sete hectares sessenta e dois

Aros
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ares e cinqüenta centiares (227.6250
ha) , delimitada por um retângulo,
que tem um vértice a trezentos e
quinze metros (315m), no rumo magnético de oitenta e nove graus quarenta minutos sudeste (899 40' SE).
da confluência dos córregos Poaínha
e do Boi e os lados divergentes dêsse
vértice, Os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mil duzentos e
cinqüenta metros O. 250m), quarenta
graus noroeste (40 9 NW) ; mil oitocentos e vinte e um metros (: .821m)
cinqüenta graus sudoeste (50g SVl). '
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamenbo aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de dezembro de 1951. uma vez se veríríque
a existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a. que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 , O título da autoríaacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsté Decreto. pagará a. taxa de dois
mil duzentos e oitenta cruzeiros .",
(Cr$ 2.280,00) e será válído por dois
anos a contar da data da transcrtção no Ih'TO próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da; Agrtcultura.
Art. 3':>. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBI'fSCHEK

JUSCELINO KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DEORETO NI? 47.328 DEZ.I!."MBRO DE 1959

Fazenda São .roao da Vila Nova, distrito de Anagé, município de oonquísta, Estado da Bahia, numa área
de quatrocentos e noventa e cinco
hectares (495 ha), delimitada por um
retângulo que tem um vértice' a. trezentos e sessenta metros (360m) no
rumo verdadeiro sessenta e cinco graus
nordeste (6511 NE) da confluência dos
rtachos Oaldeírão e Piabanhl3, e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros. três mil e trezentos metros
(3. 300m), leste (E); mil e quinhentos
metros <1.5Ü'Om), norte (N).'
Parágrafo úníco. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verífícue
a existêncía na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil novecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 4.950,00) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
I\1ineral do Ministério da. Agricultura.
Art. 39, Revog:?vm-se as disposições
em contrário.
Rio de J.aneiro, 2 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 71Q da
República.
llIario Meneghetti

DE

2

DE

Autoriza o cidadão brasileiro -Manoel
Jorge Curi a pesquisar esmeralda no
município de Conquista, Estado da
Bahia

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, nv I, da Constituição e -nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1. 85, de 29
de janeiro de 194.0 (Código de Minas),
decreta:
Art. lC.l, Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel Jorge Ourí a pesquisar esmeralda, em terrenos de propriedade de Esmeraldas da oonquísta
Ltda. e outros, no lugar denominado

DECRETO N.Q 47.329 -

DE

2

DE

DEZEMBRO DE 1~59

Autoriza o cídadão brasileiro José
Capístrano de Souza a pesquisar
quartzito no município de Baepen»
di, Estado 1-e Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nl? l, da Constituição e nos têl'-

mos do Decreto-lei nl? 1.98-5-, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Capistrano de Souza
a pesquisar quartzito em terrenos ce
sua propriedade no lugar denomina-

ATOS DO PODER ExECUTIVO.

do Serra do Gavião, distrito de São
BaeTomé das Letras, município
pendi, Estado de Minas Gerais, numa área de duzentos e trinta e oito
hectares e sessenta e oito ares (238,6êJ
ha) , delimitada. por um polígono místilíneo que tem um vértice na confluência dó córrego Souza Ramos ~om
o ribeirão Vermelho e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprímentos e rumos magnéticos:
mil e oitenta metros (1080m), oitenta e sete graus e trinta minutos nordeste (879 30' NE); quatrocentos e
quinze metros (415m)
cinco graus
vinte minutos noroeste (59 20' NW);
mil e vinte e seis metros (1026m),
onze graus dez minutos noroeste (119
lO' NW); o quarto (49) lado é constituído pela margem esquerda do córrego das Catas, da extremidade d~
terceiro (39 ) lado, para jusante, ate
a ponte sôbre o referido córrego, da
estrada de acesso aos afloramentos;
cento oitenta e CIDCO metros (185m),
setenta graus noroeste (7()9 NW>; duzentos e cinco metros (2ú5m), trinta
e nove graus noroeste (39<;1 NW); oitocentos noventa e cineo metros
(395m), trinta e cinco graus trinta
minut-os sudoeste (359 30' SW); o sétimo (7 9 ) e último lado é constituido peja margem direita do ribeirão
Vermelho. para montante, até :o ponto de partida.
.
Parágrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulaeõets do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3{}. 230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a. que se refere o art. 2Q do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesauisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto; pagará a taxa de
dois mil trezentos e noventa cruzeiros
(Cr$ 2. 3S0.{}O) e será válido pelo
prazo de dois (2) anos a partir . de
data da' transcrição no rívro próprio
de. Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as dísposíçóes
em contrário.

de

I

Río de Janeiro, 2 de dezembro de
1959, 133<' da Independência e '11 9 da
RepÚ.blica,
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti
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DECR'ETO N9 47. 33() - DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1955'
Autoriza a "Siemtõra"
tratioa de Minêrios
.mitaâo: a pesquisar
amianto e dolomita
4e Miracaiu, Estado

Sociedade Ex~
Brasileiros Liágua mineral,
no 'município
de Sáo Paulo.

O Presidente da República, usando

da atríbuícão cue lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Con.stituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1. 985, de
29 de janeiro de ""194ú (Código de Mi-

nas), decretar.
Art. 19 Fica autorizada a "Soemibra" Sociedade Extrativa de Mínérlos
Brasileiros Ltda., a pesquisar água
mineral, amianto e dolomíta, em terrenos de sua propriedade. no lote (5)
do imóvel Fazenda 'I'aquaruçu, Situados no distrito e município de
Míracatu, Estado de S. Paulo, numa
área de vinte e cinco hectares e noventa ares (25,90 ha ) delimitada por
um polígono míatilíneo que tem um
vértice coincidindo com o cruzamento da estrada Itimirim Jguape-Bíguá com a estrada de rodagem para
a Fazenda Taquaruçu, e os lados a
partir do vértice considerado, têm os
seguintes comprimentos e rum o s
magnéticos: quinhentos e setenta
metros (570m), quarenta e sete graus
e quarenta e quatro minutos i.ordeste (47 9 44' NE): duzentos e setenta e
seis metros (276m).
trinta e nove
graus e trinta minutos sudeste <39 9
30' SE); oitocentos e quarenta metros (840m), trinta e oito graus qua-,
renta e quatro minutos sudoeste L3<SQ
44' SW); o quarto (4 Q ) lado ~ uz::fI.
retilíneo que partindo da extremidade
do terceiro (3:;1) lado, com rumo magnético de sessenta e oito graus quarenta e seis minutos noroeste (-68 Q 46'
NW) • alcança a rodovia de I§5\.l.ape
para Biguá; o quinto (59~ e ult1:n0
lado é a margem da, rodovia meneionada no trecho compreendido entre a
extremidade do quarto (49) lado, descríro. e O vérttce de partida.
Parágrafo único"
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulações ·do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 30.230, de 1. ~e
dezembro de 1951, uma vez se verífíque a existência na jg,zida: can:o :::5socíado de qualquer das substa!1 cms
a que se refere o art. 29 do clt~.do
Regulamento ou de outras substãncías .discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
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Art. 29 O título da autorizacão de
pesquisa, que será. uma via autêntica
deste decreto, pagará a taxa de trez~n,tos cruzeiros (cr$ 300,00) e será
vall~o pelo prazo de dois (2) anos a
parttr da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art, 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçtietit,

elas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
seiscentos e noventa cruzeiros tOr~)
690,Oll) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produçáo Mip.eral do Ministério da Agricultura."
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 2 de dezembro de
19M, 1~8q da Independência e 719 da
R.epÚblica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

DEORE'I'O NQ 47.331 DEZEMBRO DE 1959

DE

2

DE

Autoriza a cidadã

brasileira Maria
Gomes ~Cf •Silva a pesquisar mica
no mumcnno de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.

O Presidente <la República usando
d,a atríbuíçâo que lhe confe~e o artIgO 87, nv l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de' Mi-

nas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cidadã
brasileira. Maria Gomes da Silva a
pesquisar mica, em terenos devolutos
no lugar denominado Felício. distrito e município de Governador Vala~
.dares, Estado de Minas Gerais, numa
area de cento e- sessenta e oito hectares e eínquenta e cinco ares , ..
<1&8,55 ha) , delimitada por um paralelogramo que tem um vértice situado à margem direi ta do córrezo
São Domingos, no início da cachO:ira do mesmo nome e os lados, divergentes dêsse vértice. os seguintes
comprímentos e rumos magnéticos:
mil cento e vinte metros <l.12om)
oitenta e seis graus trinta minuto;
noroest,e (86 9 3D' NW); mil quinhentos e CInco metros (I.SOGm)) sul (S).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estrputações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifíque a existência na jazida, como asSOCIado, de qualquer das substâneías
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substãn-

Mário Meneghetti.

DEORETO N.9 4'7.332 - DE 2
-DEzEMBRO DE 1959'

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Ma1'tinho
Arruda Botelho do Pinhal a pesquizar quartzo no município de São
Carlos, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n. q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. q 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão brasileiro Martinho Arruda Botelho do Pinhal a pesquisar quartzo,
em terrenos de sua propriedade, na
Fazenda Sesmaria do F'inhal, distrito e munícípío de São Carlos, ~ta
do de São Paulo, numa área de cento e noventa hectares e noventa e
oito ares (190,98 ha) delimitada por
um polígono místilíneo qUe tem um
vértice a seiscentos e cinqüenta e oito
metros (658m), no rumo magnético
vinte e quatro graus noroeste (2-l: Q
NW) do centro do parapeito do lado
leste J:1:) do bueiro do córrego 0.0"
queira, situado no marco quilométrico
cento e noventa e seis mais cento
noventa e cinco metros . , .... , ... , .
m:m 196+ 195m) da oía. Paulista de
Estradas de Ferro, no trecho f,áo
oartos-Oonde do Pinhal e Os lados,
a partir dêsse vértice, Os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
cento e dezessete metros e cinqüenta
centímetros (117.5'Üm). quarenta e
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dois graus quarenta e cinco minutos
nordeste (4·2.c.> 45, NE) até a confluência dos córregos Antas e Pinhal
ou Melo; sobe por este até o marco
número três (3), na divisa de Manoel Gomes; daí. sessenta e quatro
metros e cinqüenta centímetros .. .
(64,50m), setenta e três graus e trinta minutos sudeste (73º 30' SE): trezentos setenta e três metros (373m),
quatorze graus e trinta minutos ~u
deste (l4c.> 30' SE); quatrocentos c
dezessete metros e noventa centímetros (417,lHlm), oitenta e dois graus
e dez minutos nordeste ,829 lO' "I\1E);
mil seiscentos e dezenove metros e
trinta e cinco centímetros
.
O. 619,35m), dezessete graUs quarenta e cinco minutos sudeste ., .. " ...
07l\ 45' SE); até atingir a margem
direita do córrego Coqueiro, por onde
segue até a sua confluência no córrego Pinhal ou Melo: daí, os seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos quarenta e um metros (241m), setenta e ,ia,::; graus cinqüenta minutos noroeste .. ..,
.
(72<? 50' ~TW): cento e quinze metros e cinqüenta centímetros
.
cl15,5{}m), onze graus e cinqüenta
minutos noroeste (!lI? 50' NW); cento e quinze m~tros (115m). vinte e
quatro graus e vinte minutos noroeste (24c.> 20' NW); cento e trinta e
oito metros cinqüenta centímetros
~138,50m), trinta e oito graus vinte
e cinco mínutos noroeste .... ,., ...
\38c.> 25, NW); cento e vinte sete metros e cinqüenta centímetros
.
027,50m), trinta e nove graus noro9
este (39 NYV').
Parágrafo UTIlCO A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,v 30.'230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verí'tique a exístêncía na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.9 do citado
Regulamento ou de outras substãncías
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.c.> O título da autortzacào
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, ps.g:ará a taxa
de mil novecentos e dez cruzeiros
(Cr$ 1.910,00) e será
válido pelo
prazo de dois (2) r.ma~ a parti!' da
data da transcrição no 1:';1'0 próprio
da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
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Art. 3.<? Revogam-se as dísposícões
em contrárto.
Río de Janeiro, 2 de dezembro de
1959. 13'S.Q da Iridenendêncta e 71.'.1
-

da República.

JUSCELINO

KUIm.'scHEK.

Mario J1.f eneçhetü .
D{EOPvETO N. o 4'7.3&3 DEZEMBRO DE 1959

DE

2

DE

A uioriza o cidadão )rasileiro Adonias
.Martins de ,Carvalho a pesquien»
minério de ferro no município de
Independência, Estado do Ceará.

o Presidente da República, .isando
da atrihuiçâo que lhe confere o a.r~
87, n. o r. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n,v 1 9~5, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas.!,
decreta:

Art. 1.0, Fica autorizado o cidadão
brasileiro Adonías Martíns de oarvalho a persquísar minério de ferro em
terrenos do qual é condõmínc com
:r-t.aimuncl.o Fernandes de oüveira,
Marcos Alberto Kuperschimidt e Hymau Myers, no local denominado Gleba Canto, da Serra do Bezouro, sítuados no distrito de Coutinho. município de Independência, Estado do
Ceará, numa área de quatrocentos e
oitenta, e cinco hectares (485 ha) delimitada p01' um quadrilátero que rem
um vértice a setecentos e trinta metros (730 m) no rumo magnético t ul
(8) do centro da soletra 110 portal
da casa d s Francisco Bastos; sita na
estrada ooutínnc-são Francisco, e os
lados a. partir do vértice considerado,
têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinco mil e seiscentos metros (5.6'00 rn) , setenta e cinco
graus sudeste (750 SE); mil ;: cínqüenta metros O,05D m) , quatro
graus e trinta. minutos noroeste t4 D
30' 'NW); quatro mil e quatrocentos
metros (4.400 m) setenta e CinCO
graus noroeste (750 NW); mil du..
zentos e oitenta metros (1.280 '''1.) ~
cinqüenta e cinco graus e trinta minutos sudoeste (550 30' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeita ás
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc.> 30. 23ú, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, corno as-

no PODER

ATOS

364

saciado, de qualquer das substâncias
a que se retere o art. 2." do cítado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.0. O título da autorrzacão de
pesquisa, que será uma. via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa (le
quatro mil oitocentos e cmqüenta
cruzeiros (01'$ 4. 850,<lO) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a parnr
da data da transcrição no livro próprto da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agl'i~
cultura.
Art. 3.°. Revog'am-se as dísposições
em contrário.
Rio de Jar.eiro, 2 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
Repúbljca.
JUSCELINO

KUBrrSCHEl\:

.Mitrio Meneghetti

DECiR;ETO N. ° 47.3·3'4 DEZEnVIERO DE Hl59

DE

2

DE

A utoriza o cidadão brasileiro Açenor
Càndido da Silva a pesquisar míca
no município de Virgolândia, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da Rerp.ública, usa-ndo
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.o t, da Constituição e nos iíêrmos do Decreto-lei 1'::.0 1. 985, de 29
de janeiro de 194Q (Código de Mínas) ,
decreta:
AIt. 1.°, Fica autorizado o cidadão
brasileiro Agenor Cândido da Silva a
pesquisar mica em terrenos devolutas
no distrito de Marilac, município de
Virg'olândia, Estado de Minas Gerais,
numa área de sessenta e três neetares e quarenta ares (63,40 ha) , delimitada por um polígono Irregular,
que tem um vértice a doze metros e
cinqüenta centímetros (12,50 m r , no
rumo magnético de deserto graus
trir.ta minutos sudoeste (18° 31)' SW),
do marco cravado na barra do atluente Mundo Velho com o córrego Mon~
tes Claros e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: oitocentos e no-:
venta e seis metros (89ô m) , três
graus noroeste (3° NW); trezentos' e
vinte cinco metros (325 m) , trínta e
cinco graus nordeste (35° NE); <uzentos e cínqüenta e dois metros
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(252 m) , sessenta graus sudeste (60(}
SE»; oitocentos e quarenta e seís
metros
e cinqüenta
centímetros
(846,5<l m) , vinte e seis graus sudeste (260 SE); quinhentos e seís metros (506 m) , quarenta e sete graus
sudoeste (4"70 SW) e trezentos e sessenta e quatro metros (364 m), ec~
tenta e nove graus noroeste (790
NW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez -se. vennque a existência na jazida, como 'associados de qualquer das substancías
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho :'ilacional de pesquIsas,
Art. 2.°, O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
seiscentos e trinta cruzeiros (Cr$
630,00) e será válido P'Ol' doís (2)
anos a' contar da data da transeríçâo
no livro próprio da Divisão de Fomenta da Produção Mineral do Mir.-istério da Agricultura.
Art , 3.°. Revogam-se as dísposíções
contrário,
Rio de Janeiro. 2 de dezembro de
W59; 1339 da Independência e '11 9 da
República.

em

JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N.9 47.335 DEZ91:BRO DE

DE

2

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Adonias
Martins de Carvalho a pesquisar
minérios de terro . no município de
Independência, Estado do cearão

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artIgo 87, n. 9 I, da Constituição e aos
termos do Decreto-lei n. (> 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art, 1. Q Fica autorizado o ci.dadão
brasileiro Adornas Martins de Jarvalho a pesquísar minério de ferro
em terrenos de sua propriedade e de
Raimundo Fernandes de Oliveira,
Marcos Alberto Kuperschimidt e
Hyman Myers, situados na gleba denominada E-spinheíro, da Serra do
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Besouro, no distrito de Coutinho,
município de Independência, Est9ÃÍO
do Ceará, numa área de quatrocentos e noventa e cinco hectares
.
(495 ha..) delimitada por um retângulo que tem um vértíce a setecentos e trinta metros (730 In -.), no
rumo magnético sul (S), do centro
da soleira da porta principal da casa
de Francisco Bastos, na estrada Coutinho-São Francisco, e os lados divergentes do vértice
considerado
têm: dois mil setecentos e cinqüenta
metros (2.750 m .) . e rumo df~ setenta e cinco graus sudeste (75'? SE),
magnético; mil e oitocentos metros
(1.800 m.) , e rumo de quinze graus
sudoeste (159 SW) magnético.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n. o 3Q 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado. de qualquer das substâncias
l:I. que se refere o artigo 2. <) do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil novecentos e cinqüenta
cruzeiros (Cr$ 4. 950,00) e será válido
pelo prazo de dois (2) anos a. partir
da data da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. 9 Revogam-se as dísposíçõas
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de dezembro
de 1959;
138. Q da Independência e
7l. Q da República.
JUSCELINO

KUD!TSCF.:~~

Mário M eneçhetti
DE0RETO N.9 47.336 DEZEMBRO DE 1959
Autoriza o
Maximiano
cassiterita
João deZ

Gerais.

DE

2

cidadão brasileiro José
de Souza a pesquisar
no município de São
Rei, Estado de Minas

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n , 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. Q 1. 985; de
29 de janeiro de 1940 (Código de
JYIinas) , decreta:
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Art. 1. 9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Maxímtano de Souza.
a pesquisar cassiterita em terrenos
de sua propriedade, no imóvel denominado Sitio São José, distrito de
Oaburú, município de São João deI
Rei, Estado de Minas Gerais, numa
área- de quarenta e um hectares oitenta e dois ares e trinta e seis centiares (41,8236 ha.) , delimitada por
um quadrilátero mlstílíneo, que tem
um vértice no final da poligonal que,
partindo do centro do pontilhão da
Rêde Mineira de Viação sôbre o ríbeírâo do Brumado têm os seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e noventa e cinco metros (8g5 m .) , setenta e sete graus e
trinta minutos nordeste (779 30 NE);
quinhentos -e vinte metros (52D m.},
vinte e um graus e trinta minutos
. noroeste (21 9 30' NW): e os lados
do quadrilátero, a partir do vértice
considerado. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos
e vinte metros. (5-20 m .). vinte e um
graus e trinta minutos sudeste. ....
\~~1<'>3{}'
SoE):
quatrocentos metros
(400 m.) , Leste (E); trezentos e sessenta metros (360 m.j , trinta graus. e
trinta minutos nordeste (3'1)9 30' NE);
e o 4. Q e último Iado é a margem
esquerda do Rio das Mortes, entre a
extremidade do 3.9 lado descri to e o
vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação tíca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovaCO pelo Decreto n. Q 30 23'Ü, de , de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado. de qualquer das substâncias
f1 que se refere o artigo 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Al't. 2.9 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via auténtica dêste Decreto, pagará a taxa de
quatrocentos e vinte cruzeiros
.
tCr$ 42'ú,OO) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Mínístérío da Agricultura.
Art. 3. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 2 de dezembro
de 1959; 138.9 da Independência e
71. 9 da República.
ç

JUSCELINO

KUBITSCHEK

M ária M eneahetti
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DECRETO N9 47.337 DEZEMBRO DE

DE

2

DE

1959

Autoriza
o cidadão brasileiro Rosalvo Pereira
Palma a pesquisar
caulim no
município de Juiz de
Fora, Estado de Mínas Gerais.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 n Q I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1.985, de 2,9
de janeiro de 19-tO (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rosalvo Pereira Palma a
pesquisar caulím, em terrenos de sua
propriedade no imóvel denominado
Fazenda Vitória ou Val'gem Grande,
distrito de Ibitiguaia, município de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, numa área de oitenta hectares
trinta e oito ares e cinqüenta centíares (80.3.850 ha) delimitada por um
polígono irregular que tem um Vértice a seiscentos e vinte metros
(620 m) no rumo magnético de dezesseis graus dez minutos noroeste
On Q 10' NW) do' canto noroeste
(NW) da igreja do Arraial de Ibítízuaía e os lados..a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitocentos e noventa metros (890 m) , cinqüenta e quatro graus cinqüenta minutos nordeste (54; 50' NE); trezentos e vinte metros (320 m) , nove graus quarenta e
cinco minutos noroeste (99 45' NW);
trezentos e vinte metros
(320 m) ,
quatro graus trinta minutos noroeste
(49 30' 1\TW), seiscentos e vinte metros
(620 m) . oítenta a sete graus cinqüenta
minutos noroeste (879 50'
NW): cento e trinta metros 030 mi ,
trinta e nove graus trinta minutos
sudoeste (399 30' SW); cento e quarenta metros <14'0 m) . quatorrze graus
cínqüents minutos sudoeste (149 50'
SW); quinhentos e cinqüenta metros
(55.1) m i , quarenta
graus quarenta
minutos sudeste (4{)9 4{)' SW); setenta metros (70 m) . cinqüenta e três
graus sudeste (539 SE): cento e quarenta metros (140 m) . cinqüenta, e um
graus cinqüenta e quatro minutos sudeste <51!? 54' SE): trezentos e oítenta metros (38'J m) cínqüen ta e um
graus cinqüenta e quatro minutos sudeste (519 54' SE); cento e oitenta
metros (180 m i , seis graus trinta minutos sudoeste <69 3~' SW).
Parágrafo (mico. A execucão da
presente autorização fica sujeita às

estipulações do Regimento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jaziPa como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título de autorização depesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará. a taxa de oitocentos e dez cruzeiros ( Cr$ 8,10,00) e
será. válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão deFomento da Produção Mineral, do,
Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de
1959; I38 Q da Independência e 119 da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mlmo Meneghetti
DECRE'TO NQ 47.338 DEZEMBRO D.E

DE

2

DE

19'59

Autoriza a emsnêea de mineração Irmãos Dani & Cia. Ltda., a pesquisar granito no município de Barbacena, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1. 985, de 2-9
de janeiro de 1940 (Código de
Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizada a emprêsa
de míneracão Irmãos Dani & oía, Limitada a pesquisar granito em terrenos de propriedade de José Brasílto
de Oliveira no distrito e município de
Barbacena, Estado de Minas Gerais,
numa área de um hectare e cinqüenta ares 0..50 ha) , delimitada por um
retângulo, que tem um vértice a duzentos e onze metros
(211 m) , no
rumo magnético de oitenta graus noroeste (flJ;)9 N\V) do canto noroeste
(l'-TW) da casa do SI', Alvín Nícolau
da Cunha e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos.
€: rumos magnéticos:
cento e cinqüenta m-etros (15'1) rrn , cinqüenta e'
cinco graus noroeste (559 NW): cem
metros <lO'Ü m) . trinta e cinco graus,
sudoeste (359 SW).
1
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Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regimento aprovado
pelo Decreto nv 30.23'0. de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida como associado de qualquer das substâncias a
que 'se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras, substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art, 29 O titulo de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3(}(}.OO) e será
válido por dois (2 ) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 2 de dezembro de
1.959; 1389 da Independência e 'llf) da
República.

DECRETO N.ll 47.340 DEZEMBRO

DE

3 DE

DE 1959

Concede reoonhecimetito ao CU1';;O de
Química Industrial da Escola de
Qgímica Industrial do rar«.

o Presidente da RepúbUca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
tênmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, de-

ereta:

A1'tigo único. É concedido reconhecimento ao Curso de Química Industrial da Escola de Química Industrial
do Pará, mantida pela Associação Comercial do Pará e situada em Belém,
capital do Est&d-o do Pará.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de
1959; 138. da Independência e 71.° da
República.
11

JUSCELINO KUBI1'SC:HEK

JUSC;ELINO KUBITSCHEK

Ma-rio Meneghetti

Clovis Salgado

DEORETO

N.O

47.33-9 -

DEZEMBRO DE

DE

3

DE

DECRETO

i 959

N9

47.341 -

DE

4

DE

DEZEMBRO DE 1959

Concede reconhecimento ao Curso de
Bacluireiaâo da Faculdade de Direito de Mato Grosso.

Concede reconhecimento ao Curso deEnfermagem da Escola de Enfermagem de Santos.

o Presidente da Repúbli-ca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição, e nos
têrmcs <10 art. 23 do Decreto-lei número 421, de 1:1 de maio de 1938, decreta:
Artigo único. Ê concedido reconhecimento ao Curso de Bacharelado
da Faculdarde de Direito de Mato
Grosso, situada em Cuiabá e mantida
p-elo oovêrno do Estado.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de
1959'; 138.° da Independência e 71.° da
República.

o Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o zrtdgo
87, item I, da Constituição, e nos térmos do artigo 14 da Lei n 9 775, de
6 de agôsto de 1949, decreta:

JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

Artigo único, E' concedido reconhecimento ao Curso de H.lnf~rmagem
da Escola de Ent~rmagem ele Sam·.J~
mantida pela Congrega-çf'o das Irmazínnas da Imacuíada Conceiçáo e situada em Santos, LJ(, Estado de SÓ;)
Paulo,
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1959; 1389 da Independem-ia e 719 da

República.
JUSCELINO KUB1TSCHEK

Clovzs Salgado
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DEORETO No:> 47.342 DEZEMBRO DE 1959

DE

DO PODER

EXECUTIVO

4

DECRETO

DE

.

PrOi'roga até 31 de dezembro de 1960
a vigência dos Decretos ns. 45.217:
de 14 de [ameiro de 1959 e 45.260, de
16 de janeiro de 19'59.
J

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica prorrogado, até 31 de
dezembro de 1960, a vígência dos Decretos nvs. 45.217, de 14 de janeiro
de Hj59 e 45.260, de 16 de janeiro de
1})59, relativos a altera-ções temporárias introduzidas no Regulamento de
Promoções para Oficiais da Marinha,
aprovado pelo Decreto nv 42.808, de
13 de dezembro de 195'7.
Art. 29 O presente d-ecreta entrará
em vigor na data de sua publícação,
revogadas as disposições em centrá..
1'10.

. Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
oe 1959; 1380 da Independência e 719
da RepÚblica.
JUSCEI.INO KU.BITSCHEK

Jorge do Pago Matoso Maia

DECRETO N!) 47.343 DJi~ZE1\!BRO DE 1959

DE

N9

47.344 - DE 4
1952

4

DE

Altera o Decreto n{) 45.195, de 31 de
dezembro de 1958.

O Presidente da República usando
das atríbuíções que lhe conf~re o artigo 87, ítem I, da Constituição, e
tendo em vista o art -. 15, § ~Q. e o
art. 18 do Decreto-lei n 9 9 .•102, de
26 de abril de 1946, decreta:
Art. l Q Pica incluída, a partir de
3 de novembro de 1959, na coluna C
da Tabela IH de Representé',ção, apro\J:ada pelo Decreto n'? 45.195, de 31 de
dezembro de 1958, e reajustado pelo
Decreto 0 9 45. 424, de 14 de fevereiro
de 1959, o Consulado do Brasil em
Trieste.
Art; 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1.959; 1389 da Independência e 719 da
República.

'rorna públicas ratificações e adesões
à Convenção lniertuicunuü pata a
Proteção dos Bens Culturais em
Caso de Confli'lo Armado, concluída na H aia, á 14 de maio de 1954"

O Presidente da República:

Torna público que foram depositados em Paris, na Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), pelos
países citados a seguir, nas datas
mencionadas, os instrumentos de ratificação e de adesão à Convenção
Internacional para a Proteção dos
Bens Culturais em Caso de Conflito
Armado, concluída. na Haia, a 14 de
maio de 19M. Ratificações: Egito," 17
de agõsto de 1955; São Marinho, 9 de
fevereiro de 1956; União Bírmana, 10
de fevereiro de 1958; Iugoslávia, 13
de fevereiro de 1956; México, 7 de
maíc de 1958; '9:ungl'ia, 17 de maio de
1956; Polônia, 6 de agôsto de 1956;
Equad01. 2 de outubro de 1956; União
das Repúblicas Soclalistas Soviéticas,
4 de janeiro de -L957; República Socialista' Soviéticl3, da Ucrânia, 6 de
fevereiro de 1957; Renúblíca Socialista Soviética da BieÍornissia, 7 de
maio de 1957; França, 7 de junho de
).957; Jordânia, 2 de outubro de 1957;
Israel, 3 de outubro de 1957; Líbia,
19 de novembro de 1957, Cuba, 26 de
novembro de 1957; Tcheco-Eslováquia. 6de dezembro de 1957; Monaco,
10 de dezembro de 1957; Síria, 6 de
março de 1958; Rumânia, 21 de março de 1958; Itália, 9 de maio de 1958;
índia, 113 de runho de 1953; PaísesBaixos, 14 de outubro de 1953; Irã, 22
de junho de 1959. Adesões: Bulgária,
'I de agôsto de 1956; Santa-Se, 24 de
fevereiro de 1958; Tailândia, 2 de
maio de 1958, e paquistão, 27 de marco de 1959.
Rio de J E.2l~iro, 4 de dezembro de
1959; 1381;> da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEI~.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Horácio. Laf er ,

DE

DEZEMBRO DE

Horácio Laje]'.
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DECRETO N9 47.34.-5 - DE 4
DE, DEZ~~BRO D~ 1959
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Municípios, com
sede no Distrito Federal.

Ainda não foi publicado no D. O.
por falta de pagamento.
DECPvETO N9 47.346 - DE 4 DE:
DEZEMBRO DE 1959
Autoriza Mineração e
Usina Wigg
S. A. a lavrai âolomita no município de Ouro Prêto, Estado de Mi-

nas Gerais.

O Presidente da Repúblicil, usando
da atribuição que .he confere o artigo 87, nl? I, da Con&tituição e nos
têrrnos do Decreto-lei nv 1 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Mineracão
e Usina Wigg S. A. a lavrar dolomita, em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Papa Cobra. distrito de Miguel Burnier, município de Ouro Prêto, Estado de Minas .Geraís, numa área de treze hectares e cinqüenta ares (13,50 ha) delimitada por um retângulo que tem
um vértice a quinhentos e cinqüenta e oito metros (558m) no rumo verdadeiro oitenta e quatro graus e 'trinta e três minutos noroeste (84Q 33'
NW) do ponto central do coroamento da barragem da reprêsa do córrego Papa Cobra e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
quatrocentos e cinqüenta metros
(4:fJO m) , vinte e oito graus cinqüenta
e três minutos sudeste (289 53' SE):
trezentos metros (300m), sessenta e
um graus e sete minutos sudoeste
(61l? 07' SW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do artigo
28 do Código de Minas e dos artígos
32, 33 e 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
expressamente
mesmo Código, não
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações ali Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro df. 1951, .uma vez se verifique a extstêncía na jazida., como
assocíado, de qualquer das substâncias
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a que se retere o art. ~9 de citado
Regulamento ou de ous-as substâncías discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2~ O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
co' ":'; públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 .Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4~ As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servídões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código. de Minas
Art. 5~ O concessionário da autortzacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores /líscrfmínados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6<;> A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que
será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Proclw,.áo Mineral do Ministério da Agrícultl.1l'a, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 7Q Revogam-se as disposições

em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de

1959; I3S/? da Independência e 71{l da

República.
JUSÇELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneqhetti .

DECRETO NQ 47.347 DEZEMBRO DE 1959

DE

4

DE

A utoriza o cidadão brasileiro Manoel
IvIarques de Souza a pesquisar minério de [erro no município de Camaçari, Bstiulo da Bahia.
O Presidente da Republica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, nv I. da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nQ 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel Marques de Souza
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a pesquisar minério de ferro, em terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Tabuleiro Grande, distrito e município de oamaçarí, Estado da Bahia, numa área de trezentos e noventa e dois hectares e quarenta ares (392,40 hai , delimitada por
um pclígono míatílíneo que tem um
vértice no final da poligonal que partindo do canto sudeste (SE) da sede
da Fazenda Jacumipirim, têm os seguintes comprímentos e rumos magnéticos: novecentos e sessenta metros (lHiOm), trinta e sete graus trinta minutos sudoeste (3"7 9 30' SW);
dois mil metros (2" oOOrn), sessenta e
nove graus sudeste (699 SE); e os
lados do polígono a partir do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois
mil metros (2. Oü{)m), sessenta e nove
graus noroeste (69 0 NW); setecentos
e oitenta 'metros (780m), dezenove
graus nordeste <19 0 NE); quatrocentos e setenta metros (47úm), quarenta é cinco graus trinta minutos noroeste (459 30' NW); mil seiscentos e
dez metros (1. 610m). dezenove graus
nordeste OS'? NE); mil setecentos e
oitenta metros O. 78'Ú'm) , quarenta e
um graus sudeste (419 SE); quatrocentos e vinte metros (420 m emqüenta e um graus sudoeste (51Q SW) ;
oitocentos e cinqüenta metros <350m).
cinqüenta graus sudeste (50Q SE);
setecentos e vinte metros (120m) •
cíncüenta e dois graus SUdoR.':)Le
(52 9, SW); e o último lado e
constituído pela margem adjacente da
Estrada Velha Dias d'Avíla-Tabuleí1'0 Grande, da extremidade do último
lado descrito ao ponto de partida.
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'? 30.23D, de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de Pesquísas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
três mil novecentos e trinta cruzeiros
(Cr$ 3.93ú,(J0) e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrição no. livro próprio da
Divisão de Fomento da Producão Mineral do Ministério da Agricultura.
í

,

EXECUTIVO

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1950; 1389 da Indepenàência e 719 da
Eepública.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário

tâenecnetu.

DECRETO NQ 47.348 DE DEZEMBRO DE 1951}

DE

4

Autoriza Nlineração, indústria e Co·
niercio Marapendi utaa, a lavrar
conchas calcárias e areia quartzoso:
no Distrito Federal.

o 2residente da República, usando
da atríbuícâo que lhe confere o artigo 8'7, n' I, da Constituição e nos
têr-nos do Decreto-L.~i n 9 1.985, de
49 de Ianeíro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Mineração, Indústria e Comércio Marapendí
Limitada a lavrar conchas calcárias
e areia quartzosa na Lagoa Marapendi, no ..Distrito Federal, numa área
de trezentos sessenta e seis hectares
e noventa ares (366,90 na: constítl<.ír)~ pela diferença entre duas 11'!3as
a saber a primeira (P) com qU9.trocentos trinta e sete hectares e seteJi·,13 ares (437,70 ha) formada pela
toraudade da Lagoa Mal'apendi; a
segunua (211-), com setenta nectares
e oitenta ares (70,80 ha) constítuida
por parte da Lagoa Marapendi, obje1;o d0 decreto de lavra número crínta e seis mil setecentos e noventa e
um (36.791) de vinte (20) de janeiro de mil novecentos e cínqüenta
e cínco (1955), delimitada por um
polígono místtlíneo que tem um vértice no final da poligonal que partíndo do canto sudoeste (SW) do
campo de aviação do Ministério da
Aeronáutica, seus lados têm os seguintes comprimentos e rumos -texdadeircs: três mil quatrocentos e vinte e cinco metros (3. 425m) , oitenta
e tres graus e trinta minutos sudoeste (839 3{)' SW); mil seíscentos e
trmta e cinco metros e vinte centímetros (1. 6:~5.20m), vinte e dais graus
sudeste (2'29 SE) e os lados do polígono, a partir do vértice considerado,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento sessenta e quatro
metros e oitenta centímetros ... , ..
C B~,80m), vinte e dois graus suJ
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deste (22 9 SE); mil seiscentos e noven ta metros (1 . 69Om) , sessenta e
quatro graus e cinqüenta minutos sudoeste (64 9 50' SW); quatrocentos
oitenta e sete metros (487m), vinte
e cinco graus quinze minutos noroeste (25 9 15- NW). O quarto (4 Y) e
último iadc é a margem da Lagoa
Marapcndi, no trecho compreendido
entre a extremidade do terceiro (39 .1
lado acima descrito e o vértice de
partida. Esta autorização é outorgsda mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28
do Códígc de Minas e' dos arts. 32,
33, ~ e suas alíneas, além das seguíntes e de outras constantes do
mesmo Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Pai agrafo único, A. execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30 _230, de 1? de
dezembro de lS'51, uma vez se verrfique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 ia citado Regulamento ou de outras suestáncías discriminadas pelo Conselho
Naúional de Pesquisas.
Art. 2\l O concessionário da autortzacão fica obrígadc a recolher
aos cofres públicos, na forma -ía lei,
os tributos que forem devidos à {injào,
ao Estado e ao Município, em cnmprimento do disposto no art. 68 do
Oód~go de Minas.
Art. 3Q Se o concessionário da
autor ízacão não cumprir. qualquer das
ob.d::ações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduo', ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de soro e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de '.\1inas.
Art· 59 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção
Minrra} e gozará dos favores díscríminados no art. 71 do mesmo Código.

Ar i •. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto. que será
transcríto no livro próprio da D1vísãc de Fomento da produção Mineral de Ministério da Agrtcuttura,
após o pagamento da taxa de sete
mil trezentos e quarenta cruzeiros
(Cr$ 7. 340,()Q) •

Art. 79 Revogam-se as disposições'
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
lB59; 138Ç' da Independência e 119 da
I~epnblica..
JUSCI!:LINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N'? 47.349 DEZEMBRO DE

1959

DE

4

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Amável
Soares a pesquisar mica no município de Governador Va~adares, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n Q I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei -n 9 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Amável Soares a pesquisar
mica, em terrenos -de sua propriedade,
distrito e município de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais,
numa área de cento e quarenta e
quatro hectares e cínqüenta ares
(l44,50ha). delimitada por um polígno irregular que tem um vértice
a quinhentos e cinqüenta metros
(550m) no rumo magnético de três
graus sudoeste (3 Q SW), da confluência dos córregos Geraldo Simões e
do Moinho e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cento e cinqüenta
metros (150m), quarenta graus sudeste
(409 SE); oitocentos metros (800m>,
cinqüenta graus sudoeste (509 SW);
trezentos e cinqüenta metros (350m) ~
quarenta graus noroeste (40Q NW);
setecentos metros (700m), quarenta
e três graus sudoeste (439 SW): setecentos e setenta metros (770m).
quarenta graus sudeste (40 9 SE), mil
e oitocentos metros (1.300m) cinqüenta graus nordeste (509 NE);
quinhentos e setenta metros (570m).
oito graus nordeste (8Q NE); quatrocentos e noventa metros (490m),
quarenta e dois graus noroeste (429
NW); e o nono (9(1) e último lado
é o secmento retílineo que une a
extremidade do oitavo (89) lado descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30,230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez severiJ

372

fique a existência na jazida, como
a-ssociado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do
citado Reguíamentc ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto; pagará a taxa de mu
quatrocentos e cinqüenta cruzeiros
(01'$ 1.45'Ü',OO) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 719
da Repúblíca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario M eneatiett».

Parágrafo único. A execução da presente. autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento' .aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado
de qualquer das substàncías a que se
refere o art. 20 do citado Regulamento ou de outras substãncías díscrímínadas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto pagara a taxa de trezentos cruzeiros «irs 3'ÜO,OO) e será
válido por dois (2) f1>nOS a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomente, da produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam~Sl" as disposições
em contrario.
iR'io de Janeiro, 4 de dezembro de
lS59, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

lDEORJETO N.o 47.350 DEZEMBRO DE 1959

DE

4

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Jaáob a pesquisar minério de ferro no
Município de Betim, Estado ãe Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição e nos têrmos do decreto-lei n 9 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Oódigo de Minas) >
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Jorge Jacob a pesquisar minério de ferro em terrenos de sua nropriedade no lugar denominado Quinhão
do Capão, distrito de Ibíríto, Munícípio de Betim, Estado de Minas Geraís, numa área de vinte e seis hectares e quarenta ares (2ô,40 ha», delimitado por um paralelogramo, que
tem um vértice a cento e sessenta metros (160 m) , no rumo verdadeiro de
dezoito graus sudoeste (189 SW),· do
cruzamento da estrada que liga Ibirito
a Mang~ba, Sarzedo e Jangada e os
lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos metros (600m), quarenta e três graus sudoeste (439 SVT) ;
quatrocentos e quarenta metros (44()
metros), sessenta e quatro graus trinta minutos noroeste (649 30' NW).

Mário Meneghetti
DECRETO NQ 47.3'51 DEZEMBRO DE

DE

4

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Manoel
Marques de Souza a pesquisar minério de ferro no município de Ctsmaçari, Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da. Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985, de 29
de janeiro de 194'0 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel Marques de Souza a pesquisar minérío de ferro, em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Tabuleiro Grande, distrito e município de Oamaçarí, Estado da Bahia, numa área de trezentos e noventa e três hectares
<393 ha) , delimitada por um pentágono mistílíneo que tem um vértice a novecentos e sessenta metros
(961Jm) no rumo magnético de trinta e sete graus trinta minutos sudoeste (37'" 30' SW) do canto sudeste (SE) da sede da Fazenda Jacumirim e os lados, a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos é
rumos magnéticos; conforme a seguinte descrição: primeiro (19 ) lado:
dois mil metros (2. OOOm) , sessenta.
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neíro de 194{) (Código de Minas), dee nove graus -sudeste (6g9 SE): segundo (29 ) lado: constituído pela
creta:
margem direita do riacho oabeca de
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
Boi, para [usante da extremidade do
brasileiro Crescia Andrade Silveira a
prímeiro (l Q) lado descrito, até sua
pesquisar minério de manganês.. em
confluência com o ribeirão Lamaterrenos de propriedade de João Carrão; terceiro (39 ) lado: constituído
doso Lemos e Antônio Evangelista da
pela margem direita do ribeirão LaSilveira, nos lugares denominados Famarão, para jusante de sua conzenda Santa Rosa e Fazenda Ponte
fluêncía com o riacho' Cabeça de Boi
Grande, no distrito e município de
ate o marco divisório da Fazenda JaPassos, Estado de Minas Gerais, numa
cu mirim com terras da viúva Miguel
área de sete hectares e vinte ares
Miranda; quarto (49 ) lado: oitocen('7,20 ha) delimitada por um polígono
tos e sessenta metros (S60m) trinta
irregular que tem um vértice a novegraus trinta minutos nordeste (30:
centos e sessenta metros (960m) no
3iÚ' NE), a partir do citado marco dirumo magnético oitenta graus trinta
visório; e, quinto (SQ) e último lado:
minutos noroeste (80 9 30' NW) da
à margem esquerda do córrego Terra
chaminé da usina de aguardente e os
Sêca, da extremidade do quarto (49)
lados, a partir dêsse vértice, os selado descrito,. para montante, até o
guintes comprimentos e rumos magponto de partida.
nético; cento e cinquenta metros
P3.rá~rafo único.
A execucão da
(150m) \ dez graus nordeste (109 NE);
presente autorização fica sujeita às
duzentos e cinquenta metros (2-5{}m).
esttp.rlações do Regulamento aprovasessenta e três graus e trinta minutos
do ceio Decreto nl? 30.230, de 1 de
noroeste (63Q 30' NW); duzentos e
dezembro de 1B51/ uma vez se verifique
quarenta e dois metros (242m), trinta
a existência na Jazida, como associae oito graus trinta minutos sudoeste
do, ~e qualquer das substâncias a que
(38l? 30' SW); duzentos e cínquenta
Se refere o art. 2Q do citado Regumetros (250m), cinquenta e sete graus
lamento ou de outras substâncias disquarenta e cinco minutos sudeste (579
criminadas pelo Conselho Nacional de
4'5' SE); cento e cínquenta metros
Pesquisas.
(150m), sessenta e cinco graus norArt. 2~J O título da autorização de
deste (65 9 NE).
pesquisa, que será uma via autêntiParágrafo único. A execução da preca dêste Decreto, pagará a taxa de
três mil novecentos e trinta cruzeiros sente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
(Cr$ 3.93'0,00) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos a partir da data da
pelo Decreto n 9 3{}. 23(}. de 1 de detranscrição no livro próprio da Divizembro de 1951, uma vez se verifique
são de Fomento da Produção Mineral
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
do l\'Iinístério da Agricultura.
se refere o art. 29 do cítado RegulaArt. Sç Revogam-se as disposições
em contrário.
mento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
Pesquisas.
1959,. 1389 da Independência e 719 da
Republica.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
.JUSCELINO KUBITSCHEK.
dêste Decreto, pagará a taxa de treMário Meneçhetti ,
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a
partir da data da transcrição no livro
DECRETO N9 4'7.352 - DE 4 DE
próprio da Divisão de Fomento da
DEZEMBRO DE 1959
Produção Minera1 do Ministério da
Agrtcul tura.
Autoriza: o cidadão brasileiro' Crescia
Al't, 39 Revogam -se as disposições
Andrade Silveira a pesquisar 'mineem contrário.
rio de marutanê« no município de
Passos, Estado de Minas Gerais.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1959; 138Q da Independência e 719 da
o Presidente da República usando República.
da atribuição que lhe confere'. o artigo
JUS~ELINO KUBITSCHEI{.
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
Mário Meneghetti.
do Decreto-lei n<? 1.985, de 29 de [a-
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DECRETO NÇl 47.353 -

DE

4

DE DEZEMBRO nE 1959

Autoriza o ctâaõão brasileiro Coriolano Martins tios Santos a pesquisar
minério de manganês no município
de Senhor do Bonfim, Estado da
Bahia.

Ainda não foi publicado no D. O .,
por falta de pagamento.

DECRETO N9 47.354 DEZE~BRO DE

DE

4

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Iruuüécio Vilar a pesquisar argila no município de Mogi das Cruzes, Estado
de Sáo Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que confere o art. 87,
Q
n I, da Constituicáo e nos têrmos do
Decreto-lei n\> 1.9á5, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autoríaado o cidadão
brasileiro Iridalécío Vilar a pesquisar
argila, em terrenos de propriedade de
ItGum~rcinclo Quina Ag-rícola Lt.da."
no lugar denominado sitio Dr , Heitor
Casa Grande, distrito de Biritiba Mirim, município de Mogi das Cruzes,
Estado de SãO Paulo, numa área de
trezentos e quinze hectares e noventa
e seis ares (315,96 ha) , delimitada por
um triângulo místilíneo que tem um
vértice situado no cruzamento da rodovia Salesõpolis Cruz das Almas com
o ribeirão Sujo a dois mil quatrocentos e trinta e cinco metros
.
(2.435m), no rumo verdadeiro de cinqüenta e nove graus nordeste
.
(599 NE), do marco quilométrico numero oitenta e nove (Km 89) da rodovia Mogi das Cruzes - Casa Grande e os lados, a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: mil oítocento. e setenta
e cinco metros (1. 375m), vinte e cinco
graus sudeste (25': SE); o segundo
(29 ) lado é constttutco pela margem
esquerda do rio oíaro, na direção da
[usante, da extremíuade do primeiro
(19) lado descrito até alcançar a confluência do ribeirão Sujo com o referido rio Claro; e, o terceiro (39) e último lado descrito é constituído pela
margem direita lo ríbeírãc Sujo, de

sua confluência dom o rio Claro, para
montante, até o vártice de partida.
Parágrafo único. A execuçãc da presente autorização fica sujeita às estípula -:.óes do Regulamento aprovado
neto Decreto n? 30.230, de 1 de dezembro de 1.951, uma vez se verifique a
exístêncía na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
retere o art. 2'? do citado Regulam,ento
ou de outras substàncías discriminadas pelo oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autoríaacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil cento e sessenta cruzeiros (Cr$
3.160,00) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transerícão no lívro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1959, 138'? da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO KUBI1'SCHEK

!vIária 1kteneçheiti

DECRETO

NO

47.355 1959

DE

4

DZ

DEZEMBRO DE

A utoriza o cidadão brasüeiro Ildeu
Geraldo de Melo a pesquisar éauum.
no m'unicípio de Itapecerica, Estado ãe Minas Gerais.

o Presidente da Hepública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.S85, de 29
de janeiro de lS4.,O (Código de' Minas), decreta:
Art. 10 Fim" autorizado o cída..d ão
brasileiro Ildeu Geraldo de Melo 3,
pesquisar caulim em terrenos de propriedade do Estado de I'iIinas Gerais
no imóvel denominado Fazenàa Modêlo, distrito de Larnouníer, município de Itapecel'ica. Estado de i./finas
Gerais, numa área de vinte e cinco
hectares (25 ha) , de;imitad.::l, por um
losango de quinhentos (5'ÜO m) metros ele lado que tem um vértice a
duzentos metros (2GD m) , no rumo
magnétíco de vinte e oito graus ....
(280 NW); do pagão sudoeste (SW)

Aros no PODER EXECUTIVO

da I:'JaD te S0Dl'C o rio de Cana da estrada de rodagem Itapecerica-Oli'veira e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes rumos magnéticos:
Norte (N) e :{u-q,~en:l3> e oito gr3.US
sudoeste (481? SW).
Parágrafo único _ A execução da
presçnte autorização fica sujeita às

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30, ~30, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art., 29 do citado
regulamento ou de outras substâncias díscríminadas pelo Conselho Nacional de Pescuisaa.
Art. 29 O Ú~ulo da autorizacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (01'8 30:),00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Miner2J, do Ministério da Agricultura.
Art. SI? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1959; 13'8.° da Independência e 7'1." da
República.
JUSCELINO

KUBITSCh'"EK

Mário JlI.l eneqhetti

DECRETO N.o 47.356 - DE 4
DEZEMBRO DE 1959

DE

Autoriza a (CSOEMIBRAJJ Sociedade
Extrativa de Minérios Brasileiros

Lttia .. a peeauisa» aotomita o.mianto e água mineral no município de
Miracatú, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrãbuíção que lhe confere o artigo
87, n,o l, da Oonstdtuíção, e nos têrmos
do Decreto-lei n.s L 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:

Art. :,.0 Fíea autorizada a "SOElVUBRA" Socieds;d:e Extrativa de Mi-

nérios Brasileiros Lbda., a pesquísar
dolomíta, amianto e ág'Ua mineral no
lote letra A do imóvel Fazenda Taquaruçu, de sua. propriedade, situado
no distrito e município de Mj.racatu,
Estiado de São POOlo, numa área de
dez hectares e noventa e um ares
(10,91ha) delimitada por um polígo-

no ITi:@gu1a"r c;:ue tem um vértice ar
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oitocentos e quarenta e dois metros
(3'~~l Ui) no rumo magnético de cinqüenta e quatro graus e quarenta minutos noroeste (549 40' N"\V) do
ponto em que a estrada para ~
F'azenda Taquaruçu se encontra com
a rodovia Jguape-Biguá, e os lados a
partir do vértice considerado, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e vinte e c;::ua.tro metros (124m) , quarenta graus e seís
minutos sudoeste (400 06' SW); mil
metros (1.00'0 m) , quarenta e nove
graus cinqüenta e quatro minutos
noroeste (49Ó 54' NW): cento e noventa e dois metros ('192m), oitenta
e seis graus trinta minutos nordeste
(86 0 30' N"E); o quarto (4.°) e último
Iado é o segm-ento retilíneo que une
a 'extrem ídad e do terceiro (3.°) la-do,
descríto, ao vértice de partida.
Pa!rágl'a.fo único. A execução da
,presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verífí-

que a existência na jazida, como associado de qualquer das substândas
a que se refere o art. 2.° do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discrímínadas pelo Conselho Na-eional
de Pesquisas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste DeC'reto, pagará a taxa de tr"ezentos cruzeiros (C1'$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a oartír da data da transcrição no
liV1 70 próprto da Divisão de Fomento
da Produção Mineral. do Ministério da
Agrícultura..
Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Río de Janeiro, 4 de dazembro de
1959; 138." da tndeoendêncía e 71.0 da
RepúbJi-ca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mario Meneqhetti

DECRETO N9 47.357 .DEZE1\IBRO DE 1959

DE

4

DE

Autoriza o ciãiuuio brasileiro Manoel
Jorge Curi a pesquisar esmeralda
no município de Conquista, Estado
da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, nl? r, da C~1nbtituição e nos
têrmos do Decreto~lei n{} 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel Jorge oun a pesquisar esmeralda em terrenos de propriedade de Esmeraldas da Conquista.
Ltda. e outros no lugar denominado
Fazenda São João de Vila Nova, distrito de Anagé, município de oonquísta, Estado da Bahia, muna área
de quatrocentos e noventa e cinco
hectares (495 ha'i , delimitada por um
retângulo que tem um vértice a trezentos e sesserta metros (360 m) no
rumo verdadeiro sessenta e cinco
graus nordeste (65 9 NE) da confluência dos córregos Caldeirão e Piabanha e os lados, divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: ti'és mil e trez-entos metros (3.300 m) , leste (E),
mil e quinhentos metros O.50nm),
sul (S),

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulacões do Regulamento aprovado pelo ~ Decreto n 9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique à existência, na jazida, como
associado, de qualquer das substân..
cías a que se refere o art. 29 do
citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.

EXECUTIVO

DEORETO N9 47.358 DE;ZEMBRO

DE

DE

4

DE

185-9

Autoriza o cidadão brasileiro Isiâoro
Dequech. a pesquisar
quartzo no
município de Tuba1'áo, Estado de
Santa Catarina.
O Presidente da Repúblic~t, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv r. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei" nv 1.985, de
29 de janeiro de 19413 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro - tsídoro Dequecb a pesquisar quartzo, em terrenos de Vendetino Fidelis e outros. situados no
distrito de Gravatal, município de
Tubarão, Estado de Santa Catarina,
numa área de quinhentos hectares
(5üO ha) , delímítada por um. retãnsnüo que tem um vértice a míl e d.u~entos e cinqüenta metros 0.250 1)1)
no rumo verdadeiro de trinta e oito
graus sudeste (38º SE) da aresta no,:deste (NE) da Igreja de TravessãD
e os lados, divergentes do vértice
considerado, têm: dois mil e quinhentos metros (2,50D m) , dez graus
nordeste (1{)Q NE); dois mil metr~~
(2.ÜJO rrn , oitenta graus sudeste (80~
SE) .

Parázrafo único. A execução da
presente autorízaçào fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 30.230, de 1 de
dezembro de 19'51, uma vez se veriM'
fique a existência, na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do ciArt. 2i? O título da autorização de _ tado Regulamento ou 1e outras subspesquisa, que será uma via autêntica
tãncias discriminadas pelo Conselho
dêste decreto, pagf~ri a taxa de quaNacional de Pesquisas.
tro mil novecentos e cinqüenta cruArt. 29 O título da autorização de
zeiros «ns 4,950,0.0) e será válido
pesquísa. que será uma via autêntica
pelo prazo de dois (2) anos a partir
déste decreto. pagará a taxa de emda data da transcrição no livro próco mil cruzeiros (Cr$ 5. OúO)OO) e se~
prio da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do :Ministério da Agti .. rã válido pelo prazo de dois .(2]
anos a partir da data da transcríção
cultura.
no livro próprio da Divisão de F<?o.
mente (19. Prodclçâo Mine~a\ co [\'11Art. 3i? Revogam-se as disposições
nístérío da Agricultura.
em contrário.
Art. 3\1 Revogam -se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
10i59; 1389 da Ind0pendência e '/l9 da
Rio de Janerio, 4 de dezembro de
República,
195'9; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneonetu,

JUSCELINO KUBITSCHEK.

111 ário Meneçheiti ,
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DEOH;E'TO N.q 4:7. S'5g -

DE

4:

DE

1'95-9

DEZEMBRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Juarez
Vieira da Silva a pesquisar mica no
município de ooroaci, Estado de Mi-

nas Gerais,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
87, fi.o I, da Constituição e nos têrmos do riecreto-íet n,v 1. 985, de 29
de janeiro de 194:0 (Código de Minas),

decreta:

Art, 1.Q, Fica autorizado o cídadão
brasileiro Juarez Vieira da Silva a
pesquisar mico, em terrenos devolutos
no lugar denominado Lavra do Bugre,
distrito e Município de ooroací, Estado de Minas Gerais, 'numa área de
cinqüenta hectares (50 ha) , delímttada por um retângulo, que tem um
vértice a duzentas e trinta metros
(230 mi , no rurno magnetíeo de cinqüenta e seis graus dez minutos sudeste (569 10' SE) do canto leste (F~)
da casa de .roaquím Alexandrino e os
lados divergentes desse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos' mil metros (l.OOilm), sessenta
e cinco gra-us nordeste (659 NE), quinhentos metros. <500 rm , vinte e cinco
graus noroeste (25q NW).
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ll,Q 30.230, de 1 de
dezembro de 1Sõl, uma vez se verifique a existãncía, na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2,9 do citado
regulamento, ou de outras substânc~as
díscrímínadas pelo oonselho NaClonal de Pesquisas,
Art. 2.°. O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos cruzeiros CCl'S 5GO.DO) e
8e1':5, válido pelo prazo de dois (2)
anos a parttr da da ta da transcrição
no Iívro próprio da Divisão de p0Y!l8nto da Produção Mineral, do Mlnístério da Agricultura

Art. 3'<:>, Revogam-se as disposições

em contrárío

•

Rio de J:meiro, 4 de dezembro de
1959; 1389 da
d90 República.

Independência e 7l'J

JUSCELINO KUBITSCHE_K.

Mário iâeneçhetti .

DECRETO N.Q 47.3t:O. DE D:SZEMBRO DE 1959

DE

4

Autoriza () cidadão brasileiro Altino
Diniz Andrade a lavrar minério de
[erro, no Jl!fzmicipio de Mateus Leme,
Estado de .Jl/linas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. Q r, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei n. o 1.985.. de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. 9 Fíca autorizado o cidadão
brasileiro Altino Díniz Andrade 2, lavrar minério de ferro em terrenos de
propriedade de Joaquim Saratva de
Andrade, no lugar denominado Marinheiro, distrito ·de São Joaquim de
Bicas, município de Mateu3 Leme,
Estado de Minas Gerais, numa área
de sete hectares e setenta e cinco
ares (7,75 na.), delímítada por um
polígono irregular que tem um vértice a duzentos e oitenta e oito metros (283 m.) , no rumo verdadeiro
cuarenta e um graus e cínquenca e
três minutos sudoeste (41 l? 53' SW
do marco de Íerro comum às áreas
Candu e Saraiva, localizado no alto
da Serra e os lados. a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e vinte
metros (120 m.», quarenta e um
graus e cínquenta e três minutos sudoeste (41~ 53' SVV); cento e sessenta
e cinco metros (165 m.) , setenta e
sete zraus e vinte e três minutos suctoest~ (77l? 23' SW); cento e trinta
e seis metros (136 m.) , setenta graus
e cínquenta e três minutos sudoeste
(709 53' SVV); cento e dezessete metros (117 m.) , sessenta e oito graus
e vinte e três minutos sudoeste
.
«(B9 23' Sv'V)·; sessenta metros
..
(CO m) ) trinta e seis graus e vinte
e três minutos sudoeste (36? 23' SW);
duzentos e trinta e sete metros ....
(237 m .», vinte graus e sete minutos
noroeste (2-0 9 07' NW); duzentos,e
oitenta e três metros (283 m.), o~
tenta e três graus e vinte e tres minutos nordeste (839 23' NE); trezentos e vinte metros (320 m.) , oitenta
e nove graus e cínquenta e dois minutos sudeste (89~ 52' SE). Esta autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
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único do artigo 23 do Código de
Minas e dos arttgos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de out~as constantes
do mesmo Código,
nao
expressamente
mencionadas
neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.Z30, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de' qualquer das substâncias
a que se refere o artigo 2.9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
~rt.

_2. Q. O concessionário da au-

tOl'lZaçaO, fl<?a obrigado a recolher aos
cO,fres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União
ao Estado e ao Município em cum~
prímento do disposto no artigo 68 dó
Código de Minas.
Art. 3 . l? Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações q.11e lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada c~
duca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.

Art. 4. '? As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 5. '? O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores díscrímínados no art. 'lI do mesmo Código.

Art. 6. Q A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprío da Divisão
de Fomento da Produêão Mineral do
Ministério da Agricultúra, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros to-s 600,00).
Art., 7. '? Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, em 4 de dezembro

de 1959;
13B, Q da Independência e
71. Q da Repúblíca.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneçhetti

DECRETO NQ 47.361 DEZEMBRO DE 1959

DE

4

D2

Autoriza Lavras Santo Amaro Limitada a pesquisar argila no município
de Súzamo no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n9 I, da Constituição e nos têrmos
do Decreta-lei n 9 1.985, de 29 de janeiro . de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorízada
Lavras
sar:ta Amaro Limitada a pesquisar
argila, em terrenos de sua propriedade
no lugar denominado Palmeiras, distrito e município de Suzana, Estado
de São Paulo, numa área de quatro
hectares e vinte .ares (4,20 ha) , delimitada por um quadrilátero irregular
que tem um vêrtíce a cento e quarenta e dois metros (l42m) no rumo
verdadeiro de cinqüenta e sete graus
vinte !Dinutos sudoeste (579 20' SW),
do quilômetro número cinqüenta e
seis (Km 56). da estrada de rodagem
Ribeirão Pires-Suzana e a partir dêsse
vértice, confrontando com a estrada
particular da propriedade do Sr. Benedito da Costa, no comprímento e
rumo verdadeiro: cento e oitenta e
cinco metros e cinquenta e cinco centímetros (185.55m), vinte e três graus
.
cinqüenta minutos noroeste
(23 9 50' NW); dez metros e quarenta
e cinco centímetros (10,45m), vinte e
três graus cinqüenta mínutos noroeste
(239 50' NW); confrontando com a
propriedade do Sr. Benedíto da Costa
e, a partir dêsse vértice, os seguintes
rumos e comprimentos verdadeiros:
duzentos e vinte e ~rês metros e dez
centímetros (223,10m), setenta e quatro graus quarenta minutos sudoeste
(74~ 40' SW); duzentos e noventa metros (29m), quarenta e dois graus
vinte minutos sudeste (429 20' SE) :
cento e trinta e sete metros e vinte e
cinco centímetros (137,25m). quarenta
e sete graus quarenta minutos nordeste (479 40' NE) .

Parágrafo umco . A execução ~a
presente autorização fica sujeita a-s
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n\} 30.230, de 1 de dezembro d'e 1951, uma vez se verifique
a existência. na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
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refere O art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrtmínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.

.lu-t. 2C? O título da autorízaeâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pélo prazo de dois (2) anos a
partir da data eXô, transcrição no livro
próprio da Divísão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 39 Re't'ogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da

República.
JUSÇBLINO KUBITSCHEK.

Mário Meneçheiti.
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NW); quatrocentos e noventa metros
(490 m) , trrnta e oito graus noroeste
(38 1-JW); quatrocentos e emqüenta
e edito metros (458 m) , trinta e quatro
grau3 quarenta mínutcs noroeste (34'·'
40' NW) ; quinhentos e oinqüenta e
neve metros (559 m) , sessenta '6 dois
graus noroeste (62" NVn; novecentos
e cinqüenta metros (950 fi), sessenta
e . um graus trlln.ta minutos sudoeste
(61 Q 30' SW); mil cento e setenta e
(1. 179 m) , quatorze
nove metros
gnaus cuínze minutos sudceste <l5<>
15' SW)-;
trezentos e oito metros
(308 m) , cinqüenta e set-e graus tr:i1nJta.
Q

minutos sudeste (57Q 30' SE), o1tav-O e
último lado é o segmento retjlíneo
que une a extremidade do 79 lado
descrito ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeíta às
estilpulações do Regula..rnento aprovado pe~~ Decreto n Q 30. 230, de 1 de de-

zemoro de 1951. uma vez se vertíícue
a existência na jazida, como assocíado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2 9 do citado Regularnento cu de outras substâncias
díserimínadas pelo Conselho Naci.O'Thal

DEORETO NÇI 47.362
ZEMBRO DE

DE

4

DE DE-

1959

Autoriza. o cidadão brasüeiro Edú
Thomé Guimarães a pesquisa?' mica no município de Bom Jesus do
Galho, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da Repúhl·i,ca, usando
dra atl'tbuição q ue lhe confere o artigo 87, n I, da. Constétudção e nos
têrmos de Dccre-to-l'ei 11(' 1.985, de 29
de [aneíro de 1940 (Oódígo de Minas),
decreta ;

Art. 1o Pica autorizado o cidadão
brasileiro EcJ.ú Thomé Gllr!1fl.;I'ã.es a
pesquisar mica em terrencs d-e sua
propriedade situados no local dencrmnado S?onta Cruz, dístríso e mueucípío
de Bom Jes'li.;S do Galho, Estado rue
Miinas Gerais, numa área de duzentos
e vín te e um hectares e trinta ares
(221,30 h0,) , delinuta.cta por um ncíígono irregular, que bem uni vértice a
trezentos e trinta e nove metros
(339m) no l'UJ.UO magnético de' cínqüenta graus trinta minutos nordeste
(5{)? 3D' HE), da confluência dos

CÓ1'-

regos de Santa Cruz e Da Decuada, e
os 18,0.03 a parbir do vértice considerado têm os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quinhentos e s-essenta e dois metros (562mr, dois
graus trínta minutos noroest-e (2.Q 30'

de Pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste D-eereto, pagará a taxa de dois
mlll duzentos e vinte cruzeiros (Cr$
2.220,00) e será válido por dois emas
a eontar da data da transcrição no
livro própl'ioda Divisão de Fomento
da. Produção Mineral do Ministério da
Agrícult ura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em eon trárío.
Rio de Janeiro. 4: de dezembro de
1959, 138\> da Inde.pendêncta e 71') da
República.
JUSCELINO

r:UBITSCHEK

M'ario M eneq lietii

DECRETO NO 47.363 - DE 4: DE
D!i:ZSMBRO DE 1C59
Autoriza o cidadão brasileiro Ivo Felisoerto de SOUZCl ti, pesquisar mármore,
feldspato e pedras coradas
no municipic de Castelo. Estado do
Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tig'o 87. ni) I. da oonstttuícão e nos
têrrnos do Decreto-lei n? 1.935, ele 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. lI? Fica autorizado .o cidadão
brasileiro Ivo Felisberto de SOlma a
pesquisar mármore, feldspato e pedras coradas, em terrenos de propriedade <$e Raphael Pancotto e Luiz
Cola no lugar denomínado Prata" distrito de Aracuí, município de Castelo.
Estado do Espírito Santo, numa área
de quarenta e um hectares (41 ha»,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a setecentos e
quarenta e quatro metros C/44 m) no
rumo magnético cinco graus noroeste
(59 NW) da confluência dos córregos
Pra ta e São Cristóvão e os lados. a
partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e sessenta e sete metros
(367 rrn , cinqüenta e seis graus trinta
minutos nordeste (56~ 30' NE): trezentos metros (300 m) vinte e três
graus trinta minutos nordeste (23 9 3'0'
NE); cento e setenta e cinco metros
<175 m», cinqüenta e seis graus sudeste (569 SE); quinhentos e doze
metros
(512 m) , cinqüenta e seis
graus nordeste (5,SÇl NE); cento e sessenta e sete metros <167 m) , sessenta
e sete graus trinta mtnutos noroeste
(67~ 30' NE); trezentos e setenta e
oito metros (378 m) , setenta e seis
graus sudoeste (769 SW); seiscentos e
vinte e sete metros (627 In) trinta e
sete graus noroeste (379 J:"rw): duzen tos e doze metros (212 m) , quarenta e nove graus trinta minutos
sudoest-, (491? 30' SW); quinhentos e
quarenta metros (540 m i , trinta e oíto
graus trinta e cinco minutos sudeste
(389 35' SE);
quinhentos metros
(500 m) cinqüenta e sete graus quarenta minutos sudoeste (57i;J 40' SW);
trezentos e quarenta e cinco metros
(345 m) , vinte e cinco graus cinqüenta
minutos sudeste (25(' ~O' SE).
l

J

Parágrafo único. li execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como assocíado. de qualquer das substâncias
a que. se refere o art. 29 do cítado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas,

Art. 29 O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
déste Decreto, pagará a taxa de quatrocentos e dez cruzeiros (Cr$ ....
410,O()) e será và1ijo pelo prazo de
dois anos a partir da data da trans01'i\:9,0 no livro P4t.JpriC da Divisão
de Fomento ch Produção Minefal do
Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
J.959; 1389 da Independência e 71\l
da República,
JUSCELINO KUBITSCI-mK,

Mario MenegheUi,

DEORiETO N. Q 47. 3'54 DEZ~MBRO DE H)'39

DE

4 uE

Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo Rodrigues a pesquisar quartzito
no Município de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atríbuicâo que lhe comere o artigo 87, n.v T. da Constituição e nos
têrrnos do Decr-eto-leí n. Q 1.9'815, ele
29 de janeiro de 1940 <Código de M:ínas), decreta:
Art. 1. ÇI Fica autorizado o cidadão
brasileíro Alfredo Rodrigues a pesquísar quartzrto, em terrenos de sua.
propriedade numa área de vinte e
três hectares e quarenta ares (2i3,40
.haj no lugar denominado Quatinga,
Distrito de Taiassupeba, Município
de Mogi das cruzes, Estado de São
Paulo e delimitada por um pOlig0 1,10
irregular que tem um vértice a noventa e oito metros e trinta centímetros (9'8,3ü m) no rumo verdadeiro trinta e oito graus vinte e um
minutos noroeste (3~q 211 NW) da
extremidade noroeste ('NV1) da casa
de Antônio Pereira e os lados. a partir dêsse vértice, os seguintes' comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e um metros (.2'()1! fi). dezesseis graus vinte e cinco minutos -udoeste (1.6 92'5' S\i\7); duzentos elnqüenta e quatro metros e oitenta
centímetros (2:54,8'0 m) , oitenta e dois
graus vinte minutos sudoeste (&2 q
2-D' SW); duzentos noventa e três metros e vinte centímetros (293,20 'TI) ,
setenta e um graus e dezenove mínutos sudoeste (71919' SW); trezenJ
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tos noventa e cinco metros e vinte
centímetros (39'5,20m) , dez graus
quatro minutos noroeste
WY? 04'
N\V); duzentos oitenta e dois metros e dez centímetros (232,10 m) ,
cuarenta e oitos g"!'aus trinta e "eis
n1inutos nordeste (48~ 36' NE); quarenta e quatro metros e sessenta
cêntímetros (44,60 m) , setenta graus
e dez minutos sudeste (&(}Q 10' SE; ;
dueentos e quarenta e sete metros
(2,n m)
sessenta graus e onze minutos sudeste (6{)911 SE); cento $essenta e sete metros sessenta centímetros 067,tiD m) , cinqüenta e nove
graus cinqüenta e seis minutos sudeste (599 56' SE); cinquenta e três
metros e trinta centímetros (53,30m),
sessenta graus cinqüenta e seis minutos sudeste (609 56' SE).
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fira sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v SO.23Ü, de 1 de dezembro de 1'9'5l, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a oue se refere o-art. 2. 9 do citado
Regulamento ou de outras substãndas discriminadas pelo Conselho Nacional' de Pesquisas.
ATt. 2 .9 O título da autorização
de pesquisa, que será uma vi-a autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr8 3'ÜO,OO)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produçâo Mineral do
lv.Iinistérlo da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
19'5'9; lZ-B. 9 da Independência e 71. (}
da Repúblicà.
I

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

M ârio M eneçhetii.

DECRETO N9 47.365 -

DE

4

DE DEZWJMBRO DE 1959

Declara caduco o Decreto n 9 27.334,
de 19 de outubro de 1949.

Ainda não foi publicado no D. O .•
por falta ele pagamento.

DECRETO N9 47.366 DEZEMBRO DE

DE

4

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Adonias Martins de carvalho a pesouiear minério de ferro no Município de Independência, Estado
do Ceará.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
a:rt. 87, n 9 I, da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n 9 1.985, de
29 de. janeiro de 1940 <Código de Minas); decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Adonias Martins de oarvalho a pesquisar mínérío de ferro em terrenos de sua proprtedade
e de Raimundo Fernandes de Oliveira, Marcos .Alberto Kuperschimidt e
Hym.an Myers, nos lugar es denominados São Francisc'o e São R-aymundo, no distrito de Coutinho. Município de Independência, Estado do
Ceará, numa área de quinhentos
hectares (500 ha) delimitada por um
retângulo que tem um vértice a mil
e duzentos metros (1.2{){) m) no rumo magnético de setenta e cinco
graus sudeste (759 SE) da esquina
sudeste (SE) da Capela de São Francisco, do povoado do mesmo nome,
e os lados divergentes do vértice
considerado têm: dois mil metros
(2. nOQ m) e rumo de cinqüenta graus
nordeste (509 NE). magnético; dois
míl e quinhentos metros (2. 50{) m)
rumo de quarenta graus noroeste
(40\1 NW), magnético.
Parágrafo único. A execução da
presenrte autorização fica sujeita às
estipulacêes do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 30.230, de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência, na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
regulamento, ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrtção no livro .próprío da Dívieão de
Fomento da Produçâo Mineral, do
Ministério da Agricultura.
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/<.lt. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de1959; 1389 da Independência e 71y
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

111ária Meneghetti.

!DEORIETO N.<> 47.1367 -

DE

4

DE

DEZEMBRO DE 1959

Autoriza a Indústria e Comércio de
Açuae S. A. a lavrar 6,gua mineral
no município de Belo Horizonte.
Estado de Minas Gerais.
'

o Presidente da Repúnlíca, usando
da atribuição que lhe confere o art ,
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:

Art. 19 Fica autorizada. a Indústria
e Comércio de Aguas S. A. a lavrar
água mineral em terrenos de propriedade de Lunardi Filhos Ltda., no lugar denominado Bairro Carlos Prates,
distrito e município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, numa
área de oitenta ares e 'vinte e quatro
centiares (0,80'24 har, delimttada por
um polígono irregular que tem um
vértice a cento e quatro metros e
trinta e um centímetros (104,31m) no
rumo verdadeiro sessenta e nove
graus vinte minutos nordeste (69Q
2(1' NE) do cruzamento dos eixos das
ruas Riachuelo e Mont:::: Santo e ')8
lados, a partir dêsse vértice, os se~
guintes comprimentos e rumos verdadeiros: trinta e nove metros e trinta
centímetros (39,20m), três graus e
trinta minutos nordeste (3{> 30' NE);
quarenta e oito metros e sessenta e
quatro centímetros (48,64 m) dois
graus nordeste (2º NE); noventa e
cinco metros (95 rn) , oitenta e sete
graus sudeste (87º SE); cento e dez
metros e trinta centímetros (110,30 m)
onze graus trinta minutos sudoeste
(11C? 30' SVI); setenta e um metros
e cinqüenta centímetros (71,50m), setenta e oito graus e trinta minutos
noroeste (789 30' NW). Esta autorí-

zação

é outorgada mediante as con·

díções constantes do parágrafo único

do art. 28 do Código de Minas e dos
artigos 32, 33, 34 e sues alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nO 30.230, de 1 de
dezembro de 19.51, uma vez se verifique a existência, na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2Q do citado
regulamento, ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacion.al
de pesquisas.
Art. 2Q O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, 03
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprímente do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3Q Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem. a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4Q As propriedades vizinha..
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forme
dos artigos 39 e 40 do código de Minas.
Art. 5Q O concessionário da autorização será ríscaüaado pelo Departa··
mento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores díserímínados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6Q A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral,
do Ministério da Agricultura, após /)
pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros «vs 600,00).
Art. 79 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro dril
1959; 1389 da Independêneia e 71Q dG.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario MenegheiJti.
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DECRETO NQ 47.368 DEZEMBRO DE

4

DE

DE

1959

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quaclt'os Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República, usando

da atríbuíçâo que lhe confere o ar-

tigo 87, item I, da Constituição, de-
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e História, Letras Clássicas, Letras
Neo-La.t.inas, Letras Anglo-G01'lTIãrucas
e Pedagogia, da Faculdade de t'~iloso
fia Ma<'celino Champagnat, mantida
pa!a União Sul-Brasíleira de Educaçao
e Ensino e situada em. Pôrto Alegre,
capita; do Estado do Rio Grande do
SuL
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1$159; 138.1} da Independência e 71.0
da Repúb!ica.

creta:

JUSCELINO KUBITSCHEk

Art. 1<:' Fica alterada a lotação
numérica de repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e Suplementar do Ministério da Agricultura,
aprovada pelo Decreto nl? 37.583, de
11 de julho de 1955, para efeito de
ser transferido um cargo da carreira de Escriturário, ocupado por
Elma Fenianos Nahra, da lotação
permanente da Divisão de Defesa
Sanitària Animal, do D~partamento
Nacional da Produção Animal, para
igual Iotaçào da Diretoria-Geral do
mesmo Departamento.
Art. 2l? I1:ste decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.

31;1 Revoga,m-se
ções em contrário.
Art.

as

disposi-

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mano M eneqhetti,

DEORETO

N.O

47.369
1959

DE

4

DE

DEZEMBRO DE

concede reccnhecimento aos cursos
que indica.

o presidente da República usando
da atribuição que lhe co:1fere o artigo 87, ítem I, da constituição, e nos
têrmos do artigo 23 do Decreto-lei
n.s 421, de 11 de maio de 1938, decreta:
Artlgo único: E' concedido reconhecimento aos Cursos de Filosofia, Matemática, Ciências Sociais, Geografia

Clovis salgado

DECRETO N.o 47.370 DEZEMBRO

DE

DE

4

DE

1959

Altera o Decreto n» 34.828, de 17 de
dezembro de 195'3

o Presidente da Ret>ública, usando
da atribuição que lhe confere o ar.
tígo 87, item I, da Constituição, decreta:

A1rt. 1.0 Fioam. alterados os artigos
3.° e 7.° do Decreto n." 34.828, de 17'
de dezembro de 1953, que terão as seguíntes redações:
"Art. 3.° As operações do P1a-no A objetivarão proporcionar a
locação de casa para moradia aos
segurados e o arrendamento de
imóveis ao Govêrno.
Parâgraío único. As instituições locarão por êste plano, com
fin a üdad e social preponderante,
imóveis de seu patrimônio.
Art. 7.° A taxa de rentanílída<te para cálculo de aluguel será
fixada em 6% (seis por cento) sôbre o valor atual do imóvel.
§ 1.° O aluguel fixado na torma dêste artigo fiara SUjeito a
descontos. de caráter assistencial,
em função do salário e dos encargos de família dos segurados
locatários, concedidos até 5Q%
(cinqüenta por cento) do valor Cio
aluguel, por prazo não excedente
a dois anos, de acõrdo coro instruções baixadas pelo Departamento Nacional da Previdéncía
Social.

Axos
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§ 2.~ No C3.50 de arrendamento
de edifícios ao Govêrno Pode!'aL
i'l. taxa de -rentab-i1tdade será
Dt.
máximo de 6% (seis por ;entOt,
cbedecendo-se de preferência a
taxa fixada pelo Instituto ou CaiX~ para .seus respectivos associados ou clientes, quan-do a mesma
fÔor inferior àquele máximo.'
.&ri;. 2.° ltste decreto entr-a.l'á em
vigor na data 'de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Rio de Janeiro, em 4 de dezembro
de 1,959; 138.(1 da Independência e 71.°
da Repúblioa.
JUscEtINO

KUBITSCHEK

AZlyrio de

Sanes

DECRETO N? 47.371 DEZEMBRO DE 19'59

Coelho

DE

5

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Engenharia Civil âa Escola de Engenharia de Alagoas,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, dá Constituição, e nos
têrmos do artigo 23 do Decreto-lei

421, de 11 de maío de 1938, decre-

nl?

ta:
Artigo único.
E' concedido reconhecimento ao Curso de Engen..uaria
Civil da Escola de Engenharia de
Alagoas, mantida pela Sociedade Civil Escola de Engenharia de Alagoas
e situada em Maceió, capital do Estado de Alagoas.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO N9 47.372 DEZEMBRO DE 1959

creta:
Art , 19 As designações de que traArtigo 15 do Decreto nv 43.926,
de 26 de junho de 1958, se processarão da seguinte forma:

ta

°

1) Cursos de Aperfeiçoamento
e de Especialização e Cursos para Técnicos Auxiliares. Os professôres, assistentes e auxiliares
de ensino serão designados pelo
período necessário à ministração
do tópico correspondente;
2) Cursos Básicos de Saúde
Pública. As designações do corpo
docente serão feitas para cada
tópico, sem renovação anual, valendo '.üé que se verifique dispensa.
Art. 29 Cada tópico de CUl'SO terá
obrigatoriamente um professor e, facultativamente, um ou mais assistentes e auxiliares de ensino.

Parágrafo único. O número de assístentes e de auxiliares de ensino
será fixado pelo Conselho Consultivo.
observadas a complexidade e extensão
da matéria abrangida no tópico.

Art. 39 Os proressôres, assistentes
ou auxiliares de ensino poderão ser
designados para mais de um tópico
do mesmo Curso, até o límíte de 3
(três) :

Art. 4Q OS proressõres, assistentes e
auxiliares de ensino perceberão por
hora de aula ou pelo exercício de
qualquer outra atividade didática,
gratificação até o Iímíte de Cr$ "
400,00. C1'$ 280,00 e
200,00 respectívamente por hora, podendo anualmente ser revista, mediante proposta
do Ministro da Saúde.
§ lQ Consideram-se atividades didáticas,
para efeito de pagamento,
aulas, trabalhos práticos. exames e
visitas.
§ 2Q .\,3 gratificações dos assístentes e auxiliares de ensino não poderão ser superiores a 70% e 50% das
atribuídas aos professôres, respectiva-

o-s

DE

5

DE

Dispõe sôbre a designação e gratificação de proteeeõres, assistentes e
auxiliares de ensino da Escola Nacional de Saúde Pública, do Ministério da Saúde, e dá outras providências.

o

87, item I, da Constituição, de-

ti.,50

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

mente.

ATOS DO PODER ExECUTIVO
§ 39 As gratificações de que trata
êste artigo não poderão exceder ao
Iímite de 18 (dezoito) horas semanais.
Art. 5~ Os servidores públicos, designados para professôres, assistentes
e auxílíarea de ensíno, poderão, em
casos especiais, mediante proposta do
Diretor da Escola e a critério do Ministro de Saúde, ser dispensados dos
trabalhos normais das repartições em
que tiverem exercício, ficando, porém,
obrigados ao mínimo de 18 (dezoito)
horas semanais de atividades didáticas.
Parágrafo único. Os servidores nas
condições dêste artígn não perceberão
a gratiücação de que trata o artigo
49 dêste decretá até o limite de 18
(dezoito) horas semanais de atividades didáticas.
Art. 69 As atividades didáticas serão programadas de sorte a não interferirem com o trabalho normal das
repartíçõer em que tenham exercício
os servidores públicos designados para professõres, assistentes e auxiliares de ensino.
Art. 7~ O professor, assistente QU
auxiliai de ensino que não cumprir as
disposições regulamentares e regimentais da E. N .S. P terá sua substrtuíção encaminhada ao Ministro da
Saúde pelo Diretor da Escola, depois
de aprovada pelo Conselho Consultivo.
Art. 89 O presente decreto entrará
em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro ce
1959; 138Ç1 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Pinotti.

DEGP...E1:'O Nl? 4,·7.373 DEZEMBRO DE

DE

7

DE

1959

Aprova o Regulamento para a cobrança e fiscalização do impôsto
de renda.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
nl? I, da Constituição, e nos têrmos do

385

art. 58, da Lei n? 3.470, de 28 de novembro de 1958, decreta:
Artigo único. Fica aorovado o Re~
gulamento que com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado dos
Negócíos da Fazenda para a cobrança e fis(;alização do .Impôsto ce
renda.
Rio de Janeiro, em 7 de dezembro de 1959; 1389 da Independência
e 71l? da República.
JUSCELINO KUSITSVJ:!EK.

S. Paes de Almeiâa,

Regulamento a que se refere o

Decreto n. 47.373, de 7 de
dezembro de 1959.
TÍTULO I

Da arrecadação por lançamento
PARTE PRIMEIRA
TRIBUTAÇÃO PAS
FíSICAS
CAPITULO

PESSOA8

I

Dos contribuintes

Art. 19. As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, que
tiverem renda líquida anual superior a Cr$ Sü.OOO,O'O (noventa mil cruzeiros) , apurada de aeôrdo com êste
regulamento, são contnbumtes
do
ímpôsto de renda, sem dístmção de
nacionalidade, sexo, idade,
estado
ou profissão. (Lei n 9 3.470, art. 101).
Parágrafo único. São também contribuintes as que perceberem rendimentos de bens de que tenham a
posse, como se lhes pertencessem, de
acõrdo com a legislação em vigor.
(Decreto-lei n 9 5.844, art. 19 , parágrafo único)
CAPITULO TI
Da ctaesiticação dos reiuumenios

Art. 29 Para os fins dos ímpôsto,
os rendimentos serão
classitícados
em oito cédulas, qUe se coordenam e
denominam pelas primeiras letras do
alfabeto. (Lei n 9 154, art. 19)
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Art. 39. Na cédula A serão cíasstrícados os rendimentos do capital aplicado em titules nominativos de dividas públicas federais, estaduais ou
munlcípais, qualquer que seja a data da emissão, salvo os que gozarem
de imunidade fiscal, expressa. em lei
federal. (Decreto-lei n Q 5.844, art. 3Q) •
Art. 4l? Na cédula B serão classificados os seguintes rendimentos de
capitais e valores mocíltános, exceto
os de dividas públlcas ; (Decreto-lei
nÇl 5.844, art. 49 )

a) juros de cauções em dinheiro,
para garantia de execução de~011
trates;
o Juros de fianças, em dinheiro,
reiatívas ao exercício de cargos pro:t:í.ssionais e funções públicas;
C) juros de depósitos, em dinheiro, a prazo e à víssa, para qualquer
fim, seja qual fôr o depositário;
d)
juros de dividas ou empréstimos pecuniários, sejam quais forem
as formas contratuais, as garantias
da operação e a na tureza do titulo
ou contrato, sem dtstínção quanto
ao caráter civil ou cornerctar
da
convenção, inclusive os que resultarem de créditos decocrentes de sen
tenças judiciais;
e)
juros de créditos comerciais,
quando tiverem o caráter jurídico de
empréstimo;
1) Juros resultantes da venda de
imóveis, quando o comprador fícar
a dever uma parte ou a totalidade
do preço;
g) saldo credor do balanço de juros em conta corrente.

§ 19 . Os juros de que trata a letra ti, quando dissimulados no contrato, serão fixados pela autoridade
lançadora, observadas J, taxa usual
e a natureza do títuio ou contrato.
(Decreto-lei n 9 5.844, art. 49, ~ l<,l)
S 29 . O disposto no' parágrafo anterior será aplicado sempre que, intimado a informar os ]uros de díVidas ou empréstimos. o credor deixar de fazê-lo ou dec.arar juros menores do que os percebidos. (Decretolei n 9 5.844, art. 41>, § 21»

§ 3(1. Os juros de quaísquer outros
créditos, inclusive os de transações

ExECUTIVO

a prazo, civis ou comerciais, mesmo
havendo sub-rogação, e os de divida!';
resultantes da prestação da serviços, serão classificados nas cédulas
em que couberem. (Decreto-lei número 5.844, art. 49, § 39)
§ 49. Os juros de que trata o § 39 ,
no caso de novação que converta o
crédito ou divida ímeial em empréstimo serão cíassírícados na cédula B.
(Decreto-lei n 9 5. 844, art. 15', § 4°)
§ 59. Serão também classificados
cédula B: (Decr("to~l.ei n Q 5.844,

na

art. 4 9,

§ 59)

-

a) as dotações, bonificações, anuidades e quaisquer outros lucros que
ultrapassarem a importância da apónce de seguro;
b) a diferença a maior entre os
valores da emissão ou aquisição' e os
de reembôlso ou resgate das ações;
C) os lucros nas operações de desconto;
à) os lucros nas operações de -report".

§ 6<;>. Os rendimentos dos títulos
adquiridos entre duas épocas de vencimento de juros, com a condição de
o comprador pagar ao vendedor os
juros respectivos até a data da venda,
serão computados proporclonalrnente no rendimento bruto de ambos.
(Decreto-lei n9 5.344, art. 49, § 69)

Art. 59 Ressalvado o disposto ne
§ 1Q, b do art. 63, serão -classífícados na cédula C os rendimentos do
trabalho provenientes do exercício de
empregos, cargos e funções, tais como vencimentos, soldos, subsidias, ordenados, salárros, percentagens, comissões, gratificações. diárias, ajudas de custo, representações e quaisquer proventos ou vantagens pagos,
sob qualquer título e forma contratual, pelos cofres públicos federais,
estaduais ou municipais. pelas entidades autárquicas, paraestatais e de
economia mista, pelas firmas e sociedades ou por nartículares.
(Lei nl,)
2.354, art. 10)
J

§ 19. Serão também classificados
na: céd uia C:
I - as remunerações relativas à
prestação de serviços pclf).5: (Dscreto-lei nl? 5.844, art. &'?, § 1'?, n
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caixeiros-viajantes;
conselheiros fiscais e de administração;
c) diretores de sociedades anônimas, civis ou de qualquer espécla;
rJ;) negociantes em firma individual
ou sócios de sociedades comerciais e
industriais, quando tais remunerações forem representadas por importância mensal fixa e levadas a despesas gerais ou contas subsidiárias,
na conta'..>ilidade da firma ou sociedade;
a)
b)

II as írnportâncías recebidas a
titulo de meío-sôfdo, pensão militar
ou de qualquer outra natureza; (Decreto-lei nv 5.844, art 5'.>, § 1o, n, e

Lei n'.> 3,4'70, art. 65).

III - as importâncias brutas recebidas a título de quotas-partes do
multas; (Lei n 9 2.354, arts. 10 e 41,
3, § 1<;1)
§ 29 , No caso da alínea b do inciso
I do parágrafo anterior, serão compu-

tadas como lucro as quantias excedentes a 20% (vinte por cento) do
capital social realizado ou a
.
crs 60.000,Ü() (sessenta mil cruzeiros)
anuais para cada um dos conselheiros
fiscais e de administração de sociedades anônímas.: civis ou de qualquer
espécie. (Lei n 9 154, art. 19 )
§ 39. O valor da remuneraeâo de
cue tratam as alíneas c e
do" inciso
t do '§ 19 não poderá ultrapassar a
quatro (4) vêzes o salário. mínimo
mensal de maior valor, no país, até o
número de três (3) benefícíàrios e,
para os demais, a três (3) vezes êsse
salário. (Lei n 9 3.470, art; 42)
â

§ 49. A remuneração mensal da to~
talidade dos diretores e dos sócios das
pessoas jurídicas não poderá ultra-passar a vinte e oito (28) vêzes o referido salário mínimo mensal. (Lei
n\> 3.470, art. 42, § 29 )
§ 59, As importâncias recebidas pelos empregados a título de gratificação, seja qual fôr a designação que
tiverem, não poderão exceder o equívalente a três (3) vêzes o va.101 do
maior salário mínímc anual vigente
no país para cada um dos beneficiários. (Lei n Q 3.470, art. 43)

§ 6<>. Os limites máximos de remuneração mensal de que tratam os
§§ 3'? e 49 dêste artigo, serão reajus-
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tados, segundo o capital realizado da
firma ou sociedade, para:
(Lei
nv 3.470, art. 42, § 3 9)
I 50% (cinqüenta nor cento),
quando o capital realizado não exceder a ors 2,000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros);
II 60% (sessenta por cento),
quando o capital realizado fôr superior a Cr$ 2. 000. 000,00 (dois milhões
de cruzeiros) e não ultrapassar de
Cr$ 3.000.000,00 (três
milhões de
cruzeiros) ;

lU - 80% (oitenta por cento)
quando o capital realizado fór superior a CrS 3.000, ano ,00 (três milhões
de cruzeiros) e não ultrapassar de
Cr$ 5,000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros) ;
I

§ 79. A restrição de que trata o
6l? dêste artigo não se aplica às firmas ou sociedades cuja receita bruta.
seja constituída, em mais de 80%
(oitenta por cento), de rendimentos
oriundos de serviços profissionais ou
de assistência técnica administrativa.
(Lei n 9 3.470, art. 42, § 4l?)

§

§ 89 , As ruantías excedentes aos
limites fixados nos §§ 29, 3Q, 4/?, 51) e
69 dêste artigo serão tributadas como
lucro, em poder das firmas ou sociedades. (Decreto-lei n- 5.844, art. [';9,
§ 59, Lei nl? 154, art. 19 , e Lei u'? 3..470,
arts. 42 e 43).
§
§~

99. Para os fins previstos

nos

3 9 , 49 e 59 dêste artigo, será con-

siderado o salário mínimo vígora.ite
no ano correspondente à base do ímpósto.
§ 10. Nos casos em que o cont í~'
buínte perceber rendimentos em importâncias variáveis, além de remuneração 'fixa, prevalecerá o sistema
de arrecadação na fonte quanto a
totalidade dêsses proventos, observado
o limite máximo de 01'$
15.000,00
(quinze mil cruzeiros) mensais estabelecido
para efeito
do desconto
(Lei nÇl 2.682) art. 2{), §§ 3<> e 4Q, e Lei
n9 3.470, art. 40)
§ 11. Para os efeitos do disposto
nos §§ 39 e 49 dêste artigo, equipara-se a diretor de sociedade anônima
o representante no Brasil de firmas
ou sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar no território nacional. (Lei n9 3.470, art. 45)
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Art. 6Q • Na cédula D serão classificados os rendimentos do trabalho
não compreendidos na cédula anterior, tais como:
a) honorários do livre exercício das
profissões de médico,
engenheiro,
advogado, dentista, veterinário, contador e de outras que se lhes possam
assemelhar; (Lei n(l 154, art. 19 )
b) proventos de profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais; (Decreto-lei n? 5.844, art.

6 9, b)

c) remunerações dos agentes, representantes e outras pessoas que, tomando parte em atos de comércio,
não os pratiquem, todavia, por conta
própria; (Decreto-lei n? 5.844, artigo
69 , c)

d) emolumentos e custas dos serventuários de justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públícos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
(Decreto-lei nv 5.844, art. 69 , d)
e) corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e despachantes, seus
prepostos e adjuntos; (Decreto-lei nl?
5.844, art. 6Q, e)
f) lucros da exploração individual
de contratos de empreítada únicamente de lavor, qualquer que seja ::1
natureza, quer se trate de trabalhos
arquítetõmcos, topográficos, terraplenagem, construções de alvenaria e outras congêneres, quer de serviços de
utilidade pública, tanto de estudos
como de construções; (Decreto-lei n.5.844, art. 69, f)
g) ganhos da exploração de patentes de Invenção, processos ou fórmulas de fabricação, quando o possuidor
-aurerír lucros sem as explorar diretamente. (Lei n? 154, art. lq)

Parágrafo único. será também classificado na cédula D o produto da
alienação, a qualquer título, de patentes de invenção, processos ou fórmulas de fabricação. (Lei n? 3.470,
art. -75)
Art. 7º. Na cédula E serão classificados os rendimentos de capitais imobiliários, tais como aluguel, aforarr ento e arrendamento de propriedades imóveis, inclusive pastos naturais
ou arttncíats e campos de invernada,
ressalvado o disposto no § JI? do artigo 10. (Decreto-lei nQ 5.844, art. '1",
e Lei nv 154, art. 12, § 19 )

parágrafo único. Serâo também
classificados na cédula E: (Decretolei n 9 5.844, art. 79, parágrafo únlcor
a) os juros resultantes da demora
no pagamento de aluguéis, aforamento e arrendamento;
b) o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu
uso gratuitamente.
Art. 89. Na cédula F serão classífícacos os rendimentos sujeitos à trtbutação como lucros das pessoas jurídicas, a saber:
a) os lucros, computando-se o lucro
presumido ou arbitrado, quando não
fôr
apurado o real; (Lei nv 154,

art. 19 )

b) as retiradas
não escrituradas
em despesas gerais ou contas subsidiárias e as que, mesmo escrituradas
nessas contas, não corresponderern 3,
remuneração de serviços prestados às
firmas ou sociedades e, ainda, as
Quantias excedentes aos limites fixados nos §§ 2~!, 39 , 49 , 5Q e 69 do artigo 59, (Decreto-lei nv 5.84.4, art. 8 9,
b, e Lei n" 154, art. 19, e Lei n 3.470,

arts. 42 e 43)

c) os dividendos de ações nominativas e quaisquer bonificações a elas
atribuídas: (Decreto-lei n Q 5.844, artigo 89, c)
d) o valor das ações novas distribuídas aos titulares de ações nominativas ou os interêsses
superiores
aos lucros e dividendos, nos casos:
I - de utilização de quaisquer fundos, inclusive os de amortização, de
depreciação e de reavaliação do ativo; (Lei n Q 154, art. 1q)
II - de aumento de capital, com
recursos tirados de quaisquer fundos;
(Decreto-lei n?' 5.844, art. 89;
II).
UI - de valorização do ativo ou
de venda de parte dêste, sem redução
do capital; (Lei nl? 154, art. 19 )
e) o valor do resgate de partes beneficiárias ou de fundador e de outros titulas semelhantes, bem como
os ínterêsses e quaisquer outros rendimentos dêsses títulos, quando nomtnativos; (Decreto-lei nv 5.844, artigo 89 , e)
f) as vantagens auferidas pelos titulares e sócios de firmas ou sociedades,
com a valorização do ativo
â.
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destas, no caso de incorporação ou
organízaçâo de nova sociedade.
§ 19 Serão também classificados na
cédula F os rendimentos produzidos
no estrangeiro, qualquer que seja a
sua natureza. (Decreto-lei nv 5.844,
art. 79 , parágrafo único, e Lei nv 134,
art. 19 )
§ 29 A utilização de fundos ou lucros, a título de amortização de ações
nominativas, sem redução do capital,
nos têrmos do art. 18 do Decreto-lei
n9 2.627, de 26 de setembro de 1940,
importa na distribuição de rendimentos tributáveis de acôrdo com o item
r da letra d dêste artigo. (Lei número 2.862, art. 26)

Art. 10. Na cédula H serão elassüicados os rendimentos de tôdas as
ocupações lucrativas não íncluidos nas
cédulas anteriores. inclusive:
a) os percebidos de sociedade em
conta de participação;
(Lei [)9 154.
art. 12)
b) os da locação e da sublocação de
móveis; (Lei n Q 154, art. 12)

c) os da sublocação. de imóveis;
(Lei' n 9 154, art. 12)
d) os da exploração de marcas de
indústria e de comércio, quando Q
possuidor auferir lucros sem as ex-..
plorar diretamente; (Lei nl? 154, artigo 12)

§ 3l? Consideram-se
como lucros
pagos ou creditados aos titulares ou
sócios de firmas e socíedades, para os
efeitos do disposto neste artigo, as
Importâncias declaradas como pagas
ou creditadas nas eondíçôes previstas
no § 49 do art. 37 dêste revulamento.
(Lei nl? 3.470, art. 2º, § 29)
§ 49 O disposto na alínea â, II e
In, dês te artigo, não terá aplicação
nos casos previstos nos arts. 100 e
101 do presente regulamento.
(Lei
n Q 3.470, arts. 57 e 83)

e) os lucros do comércio e da in~
dústría, auferidos por todo aquêle que
não exercer, habitualmente, a profissão de comerciante ou industrial;
(Lei nl} 154, art. 12, § 29 )

An.. 9º N~, cédula G serão classificados os seguintes rendimentos:

§ 1 Quando o imóvel fôr alugado
com móveis, o rendimento do imóvel
será também classificado na cédula.
H, juntamente
com o dos znóveís.
'(Lei nv 154, art. 12, § l Q)

a) da exploração das indústrias extrativas vegetal E! animal; (Decretolei nl? 5.844, art. 99 , a)

da cultura do solo, seja qual fôr
a natureza do oroduto: (Decreto-lei
n Q 5.844, art. 99 , b)
b)

c) da crtacão, recriação e engorda

j) as quantias correspondentes aos
lucros líquidos que decorrerem da
cessão de direitos quaisquer, excetuados os lucros
sujeitos ao ímpôsto
previsto no art. 92; (Lei nv 154, artigo 12, § 29 ; Lei n? 3.470, art. 4l?,
§

39 )

ç

§ 29 Será também classificado na
cédula H o produto da alienação, a
qualquer título, de marcas de mdústrí 11 e de comércio. (Lei ne;> 3.470. ~r
tigo 75)

de animais de qualquer espécie; ():..ei

nl? 154, art. lQ)

CAPÍTULO

d) da transformação dos pi'odutos
'Jr! -olas e pecuários, quando feita
pelo próprio
agricultor ou criador,
com matéria-prima da propriedade
a.P,;rí.cola ou pastoril explorada; (Decreto-lei nQ 5.844, art. .99 , d)
~

e) da exploracão da apicultura, serteícultura 8 piscicultura. (Decreto-

lei n 9 5.844, art. 9l?,

e)

Parágrafo único. O rendímento líquido desta cédula será determinado
de conformidade com o disposto no
C3.pítuJo V da Parte Terceira deste
Título. (D2creto-Iei nl? 5,844. art. 9\1,
parágrafo único)

m

Do rendimento bruto

Art. 11. Constituem
rendimento
bruto, em cada cédula, os ganhos derivados do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, e demais prov-ritos previstos neste regulamento.
(Decreto-lei nv 5.844, art. 10)
§ lI? Ep.trarão no cômputo do rendimento bruto, nas cédulas em que
couberem: (Decreto-lei nv 5,844. artigo lO, § 1Q)
a) a importância com que fôr beneficiado o devedor, nos casos
de
perdão ou cancelamento de divida.
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em troca de serviços prestados. (Decreto-lei n Q 5.844, art. 10, § 19 , a)
b) as impnrtâneias originadas dos
títulos que tocarem ao .neeíro, herdeiro ou íegatárto, ainda que correspendam a período anterior à data da
partilha ou adjudicação oos \)f>ns, excíuída a parte já tributads em poder
do espólio; (Decreto-lei n Q 5.844, aitigo 10, § 19, c)
c) as importâncias recebidas para
custeio de viagem e estada e as de
contribuições para, a constituieão -íe
fundos de beneficência; (Decreto-lei
n Q 5.844, art. 10, § 19, d)

d) os rendimentos correspondentes
aos fundos constituídos em condomínio, nas condições previstas no § 39
do art. 27 dêste regulamento. (Lei
nÇl 3.470, art. 82, parágrafo único)
§ 2</ Não entrarão no cômputo do
rendimento bruto:
a) o capital das apólices de seguro
ou pecúlio pago por morte do segurado; (Decreto-lei n 9 5.844, art. 10,

§

29,

a)

o) o valer dos bens adquiridos por
doação ou herança; (Decreto-lei número 5" 844, art..10, § 2 9, b)
c) os prêmios de seguro resti tuídos
em qualquer caso, inclusive no de renúncia do contrato; (Decreto-lei número 5.844, art. to, § 2~, c)
d~ o valor locativo do prédio construído. quando ocupado pelo seu proprietário: (Decreto-lei nl) 5.844, 'artigo lO, § 29 • d)
e) as importâncias recebidas pelos
assalariados. a título de índenlzaçâo,
nos C::l,SOS de rescisão de contrato de
trabalho; (Lei n 9 154, art. 1Q)
f) as ímnortânclas
relativas aos
proventos de aposentadoria ou reforma. quando motivada nelas moléstias
enumeradas no item IH, do art. 178.
da Lei nv 1,711, de 28 de outubro de
19n2; (Lei nl? 3.470. art. 16)
g) os direitos de autor, a remuneração de proressôres e de rornalistas,
inclusive os proventos dos proressôres e dos iornalistas anosentados, entendendo-se como direitos de autor os
rendimentos que promanarem de alienação ou exploração de obras líterárias, científicas. artísticas ou dídátícas. (Lei n Q 3.470, art. 15).

Nos casos das alíneas a, b, c,
§ 20 dêste artigo, os juros
ou qualquer outro ínterêsse dêsses capitais serão incluídos na declaração
de rendimentos. (Decreto-lei número 5.844, art. 10, § 39, e Lei n Q 154,
arts. 19 e 13)
§ 49 Os professôres que, por motivo de promoção, venham a ocupar
funções inerentes ao magistério. não
perdem as vantagens
previstas na
alínea g do § 2Q dêste artigo. (Lei
Q
n 3.470, art. 99)
§ 39

e, f e g do

CAPíTULO IV

Das deduções ceâularee
Poderão ser deduzídas, em
as despesas referidas
neste capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos, inclusive
05
impostos específicos relativos ao exercício da profissão. (Decreto-lei número 5.844, art. 11 e Lei n 9 154, artigo 22)
§ 1Q As deduções permitidas serão as que corresponderem a despesas
efetivamente pagas. (Decreto-lei número 5.844, art. 11, § 19 )
§ 29 As despesas deduzidas numa
cédula não o serão noutras. (DeCl·e~·
to-lei n Q 5.844, art. 11, § 2Q )
§ 3Q Tôdas as deduções estarão
sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora.
(Decreto-lei nl? 5.844, art. 11, § 39 )
§ 49 Se fôrem pedidas deduções
exageradas em relação ao rendimento bruto declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acõrdo com o disposto neste capitulo,
poderão ser glosadas sem audiência
0.0 con.tribuinte. (Decreto-lei número 5.84.4, art. 11, § 4y)
§ 5 As deduções glosadas Dor falta de comprovação ou justificaç5,0,
exigidas na forma dêste regulamento, não poderão ser restanelecidas
depois qU8 o ato se t-ornar irrecorrível na órbita administrativa. (Decreto-lei 119 5.844, art. 11, § 59)
§ 6~. As deduções de aluguel. comissões, corretagens, saíános, ordenados e gratificações, referidas neste
capítulo, só serão admitidas quando fôrem indicados os nomes e residências das pessoas qUt:: os receberem, bem corno as importâncias pagas. (Decreto-lei nv 5.844, art. 17)
Art 12.

cada' cédula,
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S 7~ Além das informações ti que
se refere o § 6<'>, os contribuintes deverã-o indicar Os números e as datas
das guias de recolhimento, a respectiva, repartição arrecadadora e o valor correspondente ao ímpôsto total
descontado
sôbre as remunerações
por serviços prestados, taís como comissões, bonificações,
gratificações,
corretagens, honorários, participações
ou semelhantes. superiores a
.
Cr$ 20,000.00 (vinte mil cruzeiros)
em cada mês, quando incluídas entre
as deduções de que trata êste artigo.
Art. 13. N as cédulas A e B será
opernütida a dedução das despesas
de comissões e corretagens. (Decreto-lei n'? 5.844, arts. 12 e 13)
Art. 14. Na cédula C só serão permítídas as seguintes deduções: (Lei
i1 Q

3.470,

art.

11)

a) de gastos pessoais de passagem.

.a limentação e alojamento, bem como
o de transportes de volumes e o aluguel de locais destinados a mostruâ..
rios, necessários ao exercício do emprêgo, cargo ou função do contríbuinte, nos casos de viagem e estada fora do local de resídêncía:
b) de contrlbuicões às assoeíações
cientificas, aquisição e assinatura de
jornais, revistas e livros técnicos e
compra ou aluguel de materiais. instrumentos e utensílios, indispensáveis ao desempenho de funções técnicas.

c) de contribuícões para a consubuíção de fundos de beneficência e
\mpôsto sindical;
d)

de representação paga pelos co-

ires públicos para o exercício de funções transitórias no exterior, até seís
meses consecutivos;
e) as despesas pessoais de locomoção, dos empregados e dos servidores
públicos, em geral, que exerçam permanentemente funções externas de
vendedor, propagandista, cobrador,
:riscaI. inspetor ou semelhantes, até
o limite de 5% (Cinco por cento) da
remuneração anual de cada beneficiado e desde que não indenizadas
pelo empregador.

§ 1(~ A dedução das des-pesas de
viagem e estada, a que se refere a
alínea a, será admitida somente até
o limite das importâncias recebidas
para o custeio dêsses gastos, saivo
se correrem por contê, do contribuinte, caso em que poderão ser deduzidas as despesas comprovadas, ou
até 30% (trinta por cento) do rendimento bruto declarado, independentemente de comprovação, quando
SE' tratar de caixeiro-viajante. (Lei

n Q 3.470, art. 11,

§

1~)

§ 29 Serão também deduzidas, cumo despesas de viagem e estada. as
diárias e ajudas de custo pagas pelos cofres públicos, e as que forem
pagas por entidades privadas, quando destinadas à tndenízaçâo de gastos de viagem e de instalação do contribuinte e da sua. família em localidade diferente daquela em que residia. (Lei nl? 3.470, art. 11, § 2 9)
§ 31? Nos casos de exercícío de
runeões no exterior por prazo maior
de 6 (seis) meses, consecutivos. a
dedução de representação será admitida até o limite estabelecido de
acôrdo com o critério aprovado pelo
Ministro da Fazenda para a conversão do valor recebido em moeda
estrangeira. (Lei n? 3.470, art. 11, d)

ATt. HJ. Na cédula D será permitida a dedução das despesas relacionadas com a atividade profissional, realizadas no decurso do ano
de base e necessárias à percepção do
rendimento e à manutenção da fonte produtora. (Lei n~ 3.470. urtigo 12)
111 As deduções de que ti' ata
êste artigo não poderão exceder, no
conjunto, a 40% (quarenta por cento) do rendimento bruto declarado
na cédula, salvo se o contríbuínte
demonstrar, de acôrdo com as disposições dos § § 2~ e 3~ do art. 22, a
exatidão dos rendimentos e das despesas, (Lei n 9 3.470, art. 12, § 19 )
§ 2'> A dedução de quotas-partes
de lucros, assim como de comissões,
corretagens e honorários oU semelhantes, declarados como pagos a terceiros a titulo de participação. será
permitida. somente quando indicada
a operação que deu origem ao pa-

Aros
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gamento e individualizado o benefietário da distribuição. (Lei nl? 3.470,
art. 12, § 2'?)

'z

~'?

Quando o contribuinte ame-

rir rendimentos da prestação de ser-

V1Ç08 de transporte de carga ou de
passageiros, em veículo de sua propriedade, será permitido deduzir, independentemente de comprovação,
como despesas necessárias ao exercício da atividade profissional, 60%
(sessenta por cento) ou 4ü% (quarenta por cento), respectivamente, sõbre
os rendimentos
brutos declarados.
(Lei nv 3.470, art. 13)

S 49 poderão ser também deduzidas, de acôrdo com o disposto neste
artigo, 2.S quotas raaoáveís de depreciação de capital do primeiro estabelecimento, fixadas em relação ao
valor de aquisição das instalações e
à sua duração. (Decreto-lei nv 5.844,
art. 15, § I?, a)
§ 5Q Quando fôr utilizada, para
o exercício da atividade, a casa alugada de moradia particular, será permitido deduztr a quinta parte do
aluguel. desde que não tenha sido
concedida a dedução de aluguel de
imóvel pelo exercício da profissão em
outro local. (Decreto-lei n Q 5.844.
art. 15, § 2'?).
Art. 16. Na cédula E poderão ser
deduzidas. quando correrem por conta d<,) proprietàrio, as seguintes despesas: (Decreto-lei n'? 5.844, art. 16)
a) de impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais ou munícínaís
que gravem, o imóvel ou o seu US'"
exceto multas e adícíonaís pagos pOI'
excesso de prazos legalmente estabelecidos;
õ) de conservação, quando se tratar de prédios construídos:
c)
de comissões para arrecadar os
rendimentos;
d)
de prêmios de seguro contra
fogo;
e) de rôro, nos casos de enfiteuse.
§ 19 Além das deduções referidas
neste artigo, serão permitidas ainda:
a)
aos proprietários de apartamentos - as quotas-partes das despesas comuns de consumo de luz e
fôrça eléiríca e de pagamento elos
ordenados de zelador e ascensorista:
(Decreto-Ieí n 9 5.844, art. 16, § 19 , a)

b) aos proprietárlos de edlfícícs de
g;partamentos - as despesas de ar
condicionado, de aquecimento e refrigeração de água, de consumo de
luz e fôrça elétrica e de pagamento
dos ordenados de zelador e ascensorísta; (Decreto-lei ni? 5.844, artigo 16,
~ 19 ,

i»

aos proprietári~s de prédios
construidos em vilas ou ruas particulares - as deduções constantes das
alíneas a e b, que couberem.
c)

§ 29 As deduções constantes das letras b e c dêste artigo não poderão
exceder, respectivamente, a 10% (dez
por cento) e 5% (cinco por cento)
do rendimento declarado. (Decretolei n{l 5.844, art. 16, § 2<»

Art. 17. Na cédula H 'será permitida a. dedução das seguintes despesas:
(Lei n 9 3.470, art. 14)
lt) de impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais
que gravem o imóvel sublocado ou o
seu uso, exceto multas e adicionais pagos por excesso de prazos legalmente
estabelecidos e, bem assim, as de conservação: quando êsses encargos correrem por conta do sublocador;

õ) as despesas relacionadas com a
atividade profissional, realizadas no
decurso do ano de base e necessárias
à percepção do rendimento e à manutenção da fonte produtora.

Parágrafo único. AE, despesas a que
se refere a alínea b só serão admitidas mediante comprovação, observado,
ainda, o disposto no § 2Q do artigo 15
dêste regulamento. (Lei n Q 3.470,
art. 14, parágrato único) .
Ct,PÍTULO V

Do rendimento líquido

Art. 18. Constitui rendimento líquido, em cada cédula, a diferença
entre o rendimento bruto e as ·dedu~
ções cedulares. (Decreto-lei n. 9 5.844,

art. 18)

Parágrafo único. Quando não fêr
solícítada dedução ou quando esta não
tiver cabimento, tomar-se-á como liquido o rendimento bruto declarado.
(Decreto-let n.9 5.844, art. 18, parágrafo único)

ATOS DO PODER

CAPiTULO VI

Da renda bruta

Art. 19. oonsídera-ae renda bruta
a soma dos rendimentos líquidos das
cédulas. (Decreto-lei nv 5.483, art. 19)
Parágrafo único. Havendo rendimento apenas de uma cédula, consíderar-se-á a importância líquida correspondente como renda bruta. ~De~
ereto-lei n.!? 5.844, art. 19, parágrafo
único)
CAPÍTULO VII

Dos abatimentos da renda bruta

Art. 20. Da renda bruta, observadas as disposições dos §§ 1.9, 3.9 e 5.9
do art. 12, será. permitido abater:
a) os juros de divisas pessoais, excetuados os decorrentes de emprestimos contraídos para a manutenção ou
desenvolvimento de propriedades agrícolas, no caso do art. 57, desde que
sejam indicados o nome e a, resídênoía do credor, o titulo da dívida e a
ímportãncía paga, observado, ainda, o
disposto no § 1:9 dêste artigo; (Decreto-lei n.!? 5 844, art. 20, a e §, 3.9
e Lei nv 3.470, art. 305 e parágra-fo
único) .
b) os prêmios de seguros de vida
pagos a companhias nacionais ou às
autorizadas a funcionar no país, até
o limite máximo de Cr$ 150.000.00
(cento e cinqüenta mil cruzeiros)
quando forem indicados o nome da
seguradora e o número da apólice, não
podendo ultrapassar, em cada caso,
a 116 (um sexto) da renda bruta declarada, nem ser incluído o prêmio de
seguro dotal a prêmio único; (Lei n.'?
3.470, art. 36)
C) as perdas extraordinárias, quando decorrerem exclusivamente de casos fortuitos ou de fôrça maior, como
íncêndío, tempestade, naufrágio
ou
acidentes da mesma ordem, desde que
não compensadas por seguros ou inde.nizacões: (Decreto~lei n.!? 5.844, artigo -20, C)
d) as contribuições e doações feitas
às instituições rílantróptcas e de pesquisas científicas, quando a instituição beneficiada preencher, pelo menos,
os seguintes requisitos: (Lei n 9 3.470,

'art.

104)

1.9 ) esta-r legalmente constituída no

Brasil e funcionando em forma regular, com a exata observância dos estatutos aprovados;
.
2.9 ) haver sido reconhecida de utilidade pública por ato formal de ór-
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gão competente da União, dos ~s~a~los.
do Distrito Federal ou dos MUnlClPIOS;
39 ) publicar, semestralmente, a demonstração da receita obtida e da despesa realizada no período anterior;
4.9 ) não distribuir lucros, bonífícações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma.
forma ou pretexto;
e)
os encargos de famüía, à razão
de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) anuais pelo outro cônjuge, e de
01'$ 30.000,00 (trinta mil
cruzeiros)
para cada filho menor ou inválido;
filha solteira, viúva sem arrimo ou
abandonada sem recursos pelo marido;
descendente menor ou inválido, sem
arrimo de seus pais; obedecidas as seguintes regras: (Lei n.9 3.470, art. 36)
1 - Na. constância da sociedade conjugal, qualquer que seja o regime de
bens, somente ao cabeça do casal cabe
a isenção de Cr$ 90.000,00 (noventa
mil cruzeiros) do art. 26 e os abatimentos relativos ao outro cônjuge e
aos filhos, sendo que, se forem apresentadas declarações de rendimentos
em separado, de acôrdo com o facultativo nos §§ V> e 2.9 do art. 67, calcular-se-á o ímpôstc complementar,
quanto ao outro cônjuge. cobrando-se
da porção de renda até Cr$ 90.000,00
(noventa mil cruzeiros) o impôsto de
CrS 30,00 (trinta cruzeiros) por ...
o-s 1.000,{}O (mil cruzeiros), desprezadas as frações de rendimentos inferiores a esta importância. (Lei n!? 154, artigos 1.9, 20, e, I e § 5.9 ; Lei n. Q 2.862,
art. 19, § 2.Q ; Lei n.!? 3.470, art. 101)
II - No caso de dissolução da sociedade conjugal em virtude de desQuite ou anulação de casamento, a
cada cônjuge cabe a isenção de ....
Cr$ 90.00Q,()O (noventa mil cruzeiros) do
art. 26 e o abatimento relativo aos
filhos que sustentar, atendido, também, o disposto no parágrafo único do
art. 327 do Código Civil; (Decreto~
lei n\' 5.844. art. 20. e, n, Lei n 9 2.852,
art. 19, § 29, e Lei nl? 3.470, art. 101)
1) os pagamentos feitos a médicos
e dentistas pelo contríbuínte ou pessoas compreendidas como encargos de
família ou dependentes, desde que tais
pagamentos sejam especificados e comprovados, a juízo da autoridade lançadora, com indicação do nome e enderêeo de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita
a indicação do cheque pelo qual foi
efetuado o pagamento; (Lei n. 9 154,
art. 1.l?, e Lei n. 9 1.474, art. 4.9)
g) os alimentos prestados em vírtude de sentença judicial, ou admíssíveis
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em face da lei civil, desde que comprovadamente prestados a ascendentes
e a írmão ou irmã, por incapacidade
de trabalho .a prudente critério da autoridade lançadora; (Lei QY 1.54, artigo 19 , 20, § lQ)
h) a importância equivalente ao
abatimento relativo a filho, para cada
menor de 18 anos, pobre, que o contribuinte crie e eduque; (Lei n9 3.470,

art. 64).

i) as despesas de hospitalização do
contribuinte ou das pessoas compreendidas como encargos de família ou
dependentes, nos têrmos das letras rJ
e h; (Lei n,v 3.470, art. 64)
j) as despesas com prospecção de
jazidas minerais, desde que estejam
estas autorizadas por decreto federal,
sob a orientação direta de engenheiro
de minas ou geólogo habilitado, e vinculadas a um plano de pesquisa, com
respectivo orçamento, aprovados pelo
Departamento Nacional da Produção
Mineral, quando sejam certificadas por
êsse Departamento as despesas efetuadas; (Lei n.v 3.470, art. 110)
k) as despesas com a instrução de
menores, filhos ou dependentes do
contríbuínte, quando a renda bruta seja até Cr$ 300.000.00 (trezentos mil
cruzeiros), desde que os comprovantes
sejam apensados à declaração de rendimentos. (Lei n Q 3.4'70, art. 9;»)
§ 1.9 O abatimento de juros de que
trata a letra a dêste artigo, quando
exceder a ors 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros), será admítido somente
até o limite de 5()% (cinqüenta por
cento) da renda bruta declarada, salvo no caso de juros decorrentes de
empréstimos tomados para aplicação
na produção de rendimentos tributáveís na declaração de pessoa fisica
do contribumte, hipótese em que não
haverá limitação. (Lei nv .3.470", artigo 35, parágrafo único)
§ 2.9 Para efeito da letra e dêste
artigo, só se computarão os filhos legítimos. legitimados, naturais reconhecidos e adotivos, que não tiverem
rendimentos próprios, ou, se os tiverem, desde que tais rendimentos estejam incluídos na declaração do contribuinte. (Decreto-lei nv 5.844, artigo 20, § 49 )
~ 3.9 Aos filhos menores a que se
refere n letra e dêste artigo se equiparam os maiores, até 24 anos de idade, que ainda estejam cursando estabelecimento de ensino superior, salvo
Quando possuam rendimentos próprios.

(Lei n. O 1.474, art. 1.9,

C)

§ 4.9 Na hipótese da letra o dês te
artigo, abater-se-á a importância respectiva no caso de o juiz a ter fixado,
ou importância equivalente ao abatimento de filho. (Lei n Q 3.470, arti-

go ô4)
§ 5,9

O

abatimento das contribui-

ções e doações previstas na letra d
dêste artigo será admitido mediante
especificações do respectivo pagamento nas relações de rendimentos pagos
que acompanham a declaração de rendimentos do contribuinte. (Lei número 3.470, art. 106)
§ 6Q A comprovação do efetivo pagamento das contríbuições.ou doações,
referidas no § 5C), será feita com o recibo ou declaração da ínstítutcáo beneficiada, isento do impõsto de sêlo,
com firma reconhecida, sem prejuízo
das investigações que a autoridade incumbida da. cobrança e fiscalização do
ímpôsto de renda determinar para a
veriftcação do fiel cumprimento da
lei, inclusive junto às instituições beneficiadas. (Lei n9 3.470. art. 106~
paragrafo único)
§ 79 Excluidos os abatimentos relatil/OS a encargos de rarnílía, alimentos
prestados em virtude de decisão judicial ou administrativa ou admíssíréts
em face da lei civil, eríaçâo e educação
de menor de 18 anos, pobre, que o
contribuinte crie e eduque, medicas,
dentistas, hospitalização, e quando
houver, cumulativamente, abatimentos
das letras a, b, c e a, o total não poderá exceder a 40% (quarenta por
cento) da renda bruta declarada, ressalvado o disposto no § 1~ dêste artigo.
(Lei n Q 3.470, art. '38)
§ 89 Os juros em conta. corrente,
debitados pelas pessoas jurídicas.
serão considerados como efetivamente
pagos:
a) na data. do débito dos juros e
pelo valor que o saldo comportar, no
caso de ser credor o saldo da conta;
t» na data do crédito era importância que 1ôr depositada ou entregue,
após o lancamento dos juros, e pelo
valer que êsse crédito comportar, caso
seja devedor o saldo da conta.
CAPÍTULO

VIII

Da renaa líquida

Art. 21. Considera-se renda líquida a díterenca entre a renda bruta e
os abatimentos de que trata o capítulo
anterior. (Decreto-lei nv 5.844, artigo 21)
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CAPÍ'fULO

IX

Da base do inipôsto
Art. 22, A bas, do ímnôsto sará
-dada pelos rendimentos brutos, deduções cedulares e abatimentos correspondentes ao ano cívíl imediatamente
an tenor ao exercício financeiro em
qUE: o ímpôsto fôr devido. (Decreto"lei n<? 5.844, art. 22)
§ 19 Na determinação da base serão
computados todos os rendimentos que,
no ano considerado, estiverem juridicamente à disposição do beneficiado,
inclusive os originados em época anterior, ressalvado o disposto no artigo
23, (Decreto-lei n Q 5.844, art. 22, parágrafo único, e Lei n Q 154, art. 14)
§ 29 Para demonstração da veracidade dos rendimentos declarados, bem
como das deducõés cedulares e abatimentos solicitados, a autoridade lançadora poderá admitir os assentamentos do contribuinte, quando feitos com
regularidade ~ corroborados com documentos comprobatórios. (Decretolei nv 5.844, art. 23)
§ 39 Os livros destinados aos assentamentos não poderão conter emendas, borrões ou rasuras, e deverão ser
regfstrados e autenticados pelas repartições do Impõsto de Renda ou, na
falta destas, pela estação local arreca-dadora do tributo. (Decreto-lei número 5,244, art. 23, parágra to único)
Art.
23. Mediante comprovação
prévia, poderão ser dístríhuídos em
partes iguais por tantos exercícios financeiros quantos forem os anos a
que corresponderem: (Lei n 9 154, artigos 79 e 14).
a)
os honorários ou salários pronssionaís como os dos advogados, médicos, engenheiros ou arquitetos, relativos a prestação de serviços que tenham durado maís de um ano; (Lei
nl? 154, art. H)
b) os prêmios ou vintenas do testamenteiro nos inventários que não se
encerrem dentro de um ano; (Lei número 1M, artigo 14).
c)
as pensões, referentes a mais
de um ano, recebidas após habilitação
úemora,da; (Lei nl? 154, art. 14)
d) os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente, em virtude
de sentenças judiciais ou administrativas. (Lei nl? 154, art. 7t?)
§ 1Q Os rendimentos de que trata
êste artigo, correspondentes a período
superior a um qüinqüênio, serão dís-

trtbuídos pelos últimos cinco anos, inclusive o do seu recebimento. (Lei
n 9 3.470, art. 3'1, § 19 )
§ 29 Quando o rendimento se referir a período anterior aos últimos
cinco anos, contados da data do ~1}
recebimento, será íguaímente computado, para fins de tributação, dentro
do mesmo qüinqüênio. (Lei n 9 3.470,
art. 39, § 2<?)
§ 39 No caso dos rendimentos a que
aludem as letras c e â, a distribuição
será feita na forma da sentença, pelos
exercícios financeiros a que corresponderem, ressalvado o disposto nos § § 1Q
e 29 dêste artigo.
§ 49 O direito à
dístrtbuíçâo de
rendimentos por exercícios. a que se
refere êste artigo, só será reconhecido
aos que a requererem até 30 de abril
do ano seguinte ao do recebímento ,
(Lei nv 3.470, art. 39)
§ 59 Para
aplicação do disposto
neste artigo não prevalece a prescrição qüinqüenal prevista no Capítulo
VIn do Titulo m. (Lei n Q 154, artigos
7Q e 14, parágrafo único)
CAPÍTULO

x

Da incidência do impôr;to

Art. 24. O ímpôsto a que estão
sujeitas as pessoas físicas divide-se em
cedular e complementar. (Decreto-lei
nv 5.844, art. 24)
§ 1Q O lmpôsto
cedul ar ineicllrA
sôbre os rendimentos classificados nas
cédulas A, B, C, D, E e H; e o complementar, sôbre a renda constituída
pela soma dêsses rendimentos e dos
classificados nas cédulas F e G. (Decreto-lei n'? 5,844, art. 24, § 19 e Lei
n 9 154, art. 19)
§ 2!? oaícutar-se-á o ímpõsto cedu13.1' por meio de taxas proporcionais
sõbre o rendimento líquido definido no
art. 18; e o complementar pela aplicação de alíquotas progressivas em re
Iaçâo à renda liquida de que trata o
art. 21. (Lei n!? 154, artigo 1Q, 24,
4

§ 39 )
§ 3<»
No cáiculo do ímnôsto devido, será abatida, do total -apurado, a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente aos
írnuostos retidos na conformidade dos
artigos 98 e 99, sôbre os seguintes rendimentos, incluídos na declaração:
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a)
o produto bruto das quotaspartes de multas, recebidas por funcionários em virtude de leis fiscais, a
que se refere o art. 59, § 1<>, lII; (Lei
nC? 2.354, art. 41)
b)
os rendimentos do trabalho provenientes do exercício de empregos,
cargos e funções, especificados no artigo 5Q e § 1Q, I; (Lei nv 2.354, artigo
12 e Lei nv 3.470, artigos 40 e 101)
c) a remuneração por serviços
prestados, nos casos de que trata O
art. 98, inciso 19, II; (Lei n 9 3.470,
art. 62)
d)

os rendimentos resultantes

da

sujeitas ao ímpôsto nos têrmos do
art. 99. (Lei n 9 1.474, art. 29 § 39 )

••

tt

De
De

na

D'e
De
De
De
De

De
De

De

de

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

a

§ 19 O ímnôsto é calculado em
cada classe sôbre a porção de renda
corr.,:;';.;cmdidá nos respectivos limites,
despr ezada a fração de renda inferia!' a 01'$ 1.000.'Üo (mil cruzeiros).
(Lei n Q 3.553, a:t. 19, § 1l.')
§ 2Q O ímpôsto complementar é a
soma das parcelas correspondentes a
cada classe. (Lei nl;! 3.553. art. 19 ,
§ 39 A tabela de Que trata. êste artir;o vígorará 3. p9.l'tir do exercício financeíro Q.3 HlGO. devendo- ser cal-

eulaôo o ir:'1p:'Ssto complementar no

exercício finr>.nceiro de 1959. de acôrdo com a tabela prevista no artigo
213 do presente regulamento. (Lei
n9

3.553, art. 19 , § 39)

CAPÍTULO

xn

Art. 26. As alíquotas progressívas
do ímpôsto complementar são as se~
guíntes: (Lei n 9 3.553, art. 1(\. § 3Q)

135.000,00
180.000,00
225.000,00
a
a.
300.000,00
450.000,00
a
a
600.000,00
750.000,00
a
a
900.000,00
a 1.050.000,00
a 1.500.000,00
a 3.000.000,00
a 4.500.000,00
4.501.000,00
a

§ 29)

XI

Art. 25, As taxas proporcionais do..
ímpôsto cedular são as seguintes: (Lei
n9 154, art. 1<»
Cédula A
J% (três por cento)
CM'Úla B
10% (dez por cento)
1 % (um por cento)
Cédula C
Oédula D
2% (dois por cento)
Cédula E
3% (três por cento)
Cédula H
5% (cinco por cento)

Isento

90.000,00

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

91.000,00
136.000,00
181.000,00
226.000,00
301.000,00
451.000,00
601.000,00
751.000,00
901.000,00
1.051.000,00
1. 5(H. 000,00
3.001. 000,00

De

Acima

J

CAPÍTULO

Do imooeto ceanuar

Do impôsto complementar

distríbuição ou utilização de reservas
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30,00
50,00
80,00
110,00
140,00
180,00
220,00
260,00
300,00
350,00

por 1.000,CO
por 1.000,00
por 1. 000,00
por 1. 000,00
por 1. 000,00
por 1.000,00
por 1.000,00
por 1. OaO,DO
por 1. OOO,<JO
por 1.000,00
400,00 por 1.000,00
45~,OO por 1.000,O{)
500,00 por 1.000,00

SEGUNDA PARTE
Tributacâ-o das Pessoas Jurídicas
CAPÍTULO I

Dos contribuintes
Art. 27. As pessoas [urtdtcas de direito prívadc domícíllados no Brasil.
Que tiverem lucros apurados de acôrdo com êste regulamento, são contribuintes do ímpôsto de renda, sejam
cuaís forem os seus fins e nacionalidade. (Deéreto-lei n'? 5.844, art .. 2 r{)
§ 1.° Ficam equiparadas às pessoas
jurídicas, para os efeitos dêste regulamento, as firmas individuais e os
que praticarem habitual e profissíonalmente, em seu próprio nome, ope-
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rações de natureza civil ou comercial.
com o fim esneculatívo de lucro.
(Decreto-lei n Q 5.844, art. 27, ~ l'?)
§ 2Q As disposições
dês te artígo
aplicam-se a tôdas as firmas e sociedades. registradas ou não. às- filiais,
sucursais, agências ou representações,
no país, das pessoas jurídicas com
sede no estrangeiro e. igualmente, aos
comitentes domiciliados no exterior,
.quanto aos resultados das operações
realizadas por seus mandatários ou
(Decreto-lei
comissários no Brasil.
n Q 5.844.. art , 27. § 29 e Lei número
3.470, art. 76)
§ 39 Para os efeitos de tributação
não são considerados pessoas jurídí.cas os fundos constítuídos em condomínio e administrados por sociedades
de investimentos fiscalizadas pela Superintendência da Moeda e do Orédi-to. desde que não seja aplicada em
uma só emprêsa importância superior
a 1{}% (dez por cento) do valor do
fundo e haja distribuição anual, pelos
condôminos, de todos os resultados
auferidos. (Lei nv 3.,470, art. 82,
§ 49 O disposto nos § § 19 e 29 dêste
artigo não compreende os casos previstos 110 § 29 do art. 92.. (Lei número 3.470, art. 81)
CAPÍTULo

XI

Das isenções
Art. 28. Estão isentas do impôsto
de renda: (Decreto-lei h9 5.844, arti~o

28)

as sociedades e fundações de caráter beneficente, filantrópico. caritativo. relíaíoso, cultural, instrutivo, cíentíríco, artístico, ííterárlo, recreativo e esportivo:
b) as associações e sindicatos que
tenham por objeto cuidar dos ínterêsses de seus associados;
c) as sociedades cooperativas de caráter mercantil, bem como as de natureza civil abaixo enumeradas:
I - de produção ou trabalho agrícola:
II - de beneficiamento e venda,
em comum, de produtos agrícolas ou
de orígem animal, não transformados
industrialmente:
UI - de compra, em comum, sem
intuito de revenda, de animais, plantas vivas, mudas, sementes, adubos.
inseticidas, máquinas, instrumentos,
matérías-prímas, e produtos manufaturados úteis à lavoura ou à pecuáa)
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ria, para o abastecimento de sítios ou
fazendas;
IV - de seguros mútuos, contra a
geada, mortandade de gado e outros
flagelos;
V - de crédito agrícola:
VI - de consumo, quando não tenham estabelecimento aberto ao público e vendam exclusivamente aos
associados;
VII - de construção de habítações
populares, para venda únícamente aos
assocrados:
VIn - editôras e de cultura intelectual. embora mantenham oficinas
próprias de compor, imprimir. gravar,
brochar e encadernar livros, opúsculos. revistas e períódícos, desde que
tais edições e trabalhos gráficos sejam de exclusivo proveito dos associados ou se destinem unicamente a
propaganda da sociedade ou da instituição cooperativista. sem estabelecimento aberto ao público;
IX - escolares;
X - de seguros contra acidentes do
trabalho;
d) as firmas ou socteôades de
qualquer espécie que não tenham receita bruta superior a Cr$ 180. OOO.'!)O
(cento e oitenta mil cruzeiros)
anuais, não dependendo esta isenção
das formalidades do § 29 dêste artigo.
(Lei n Q 2.354, art. 14 e Lei número
3.470, art. 44)
§ 19 Cessará a isenção: (Decreto-lei
n Q 5 .844, art. 28, parágrafo ünícoIl) quando as fundações, sociedades
e associações referidas nas letras a
e b dêste artigo remunerarem suas
diretorias ou dístrtbuírem lucros sob
qualquer forma;
b) quando as sociedades cooperativas distribuírem dividendos aos seus
associados, não se considerando dividendo o juro fixo até 12% (doze por
cento) ao ano, atribuído ao capital
social realizado de acôrdo com a legislação cooperativista vigente.
§ 2.° As isenções de que tratam as
letras (1." b e c dêste artigo serão
reconhecidas mediante requerimento
das interessadas provando.' (Decretolei nl) 5.844, art. 29)
a) personalidade jurídica:
b) finalidadé;
c) natureza das atividades:
d) caráter dos recursos e condições
em que são obtidos;
e) aplicação integral dos lucros na
manutenção e. desenvolvimento dos
objetivos sociais.
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Art, 29. Estaria também isentas
do ímpôsto de renda:
a) as companhias estrangeiras de
navegação marítima e aérea, se, no
país de sua nacionalidade, as compa..
nhías brasileiras de igual objetivo gozarem da mesma prerrogativa; (Deereto-lei n<) 5. 844, art. 3D) .
b) as instituições de educação cujas
rendas forem aplicadas integralmente no país, para fins educacionais,
observadas as disposições dBste regulamento quanto às remunerações relativas a prestação de serviços. a que
se referem o art. 59 e parágrafos respectivos. (Lei nv 3.470, art. 11::)
Parágrafo único. As instituições de
que trata a alínea b dêste artigo deverão fazer prova das condições estabelecidas, perante a competente repartição lançadora do impôsto de renda.
Art. 30 . As ind ústrras de f ertílízantes, celulose, álcalis, beneficiamento de minérios, extração de óleo de
babaçu e oítícíca e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem
de caroá, agave e fibras nativas, localizadas nas regíôes Norte e Nordeste e Leste Setentrional do pais, ou
que venham a ser instaladas nessas
mesmas regiões, pagarão com redução de 50% (cinqüenta por cento) o
ímpôsto de renda até o exercício flnanceíro de 1968,
inclusive.
(Lei
n9 3.470, art. 72)
Parágrafo único. As novas indústrias, previstas neste artigo, que tenham se instalado a partir da VÍgéneia da Lei n 9 2. 9n, de 26 de novembro de W56. ou venham a se instalar até 31 de dezembro de 1963, 1.1'
carão isentas do ímnõsto de renda.
até 31 de dezembro -de 1968, desde
qUe não exista indústria na região.
utilizando matéria-prima idêntica ou
similar e fabricando o mesmo produto
em volume superior a 30% do consumo aparente regional ou as existentes
já se beneficiem dos favores do pre~ente parágrafo. (Lei n 9 3.470, artigo 72)
Art , 31. A isenção -concedida às
pessoas juridícas nao aproveita aos
que delas percebam rendimentos Sob
qualquer titulo e forma. (Decrete-lei
n 9 5.844, art. 31)
CAPÍTULO

III

Da tritnitação
Art. 32. As pessoas jurídicas serão
tributadas de aeôrdo com os lucros

EXECUTIVO

reais verificados, anualmente, segundo o balanço e a demonstração da
conta de lucros e perdas. (Decretolei n.e 5.844, art. 32)
Parágrafo único. Quan<:l.o ocorrer a
alteração do exercício social, a tributação será feita com base nos lucros reais verificados no períod-o inferior ou superior a doze meses entre
a data do balanço que instruiu a declaração anterior e a do ultimo balanço realizado. (Lei n 9 2 . 354, arrígo 15)
Art. 33. As pessoas jurídicas cujo
c a.pi tal não fôr superior a
, ..
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) e
cuja receita bruta anual não exceder
a Cr$ 500.000,0-0 <quinhentos mil cruzeiros) poderão optar pela trlbn ~..açào
baseada no lucro presumido segunoo
a forma estabelecida no art. 40. (Lei
n.O 2.354. art. 3.0)
§ L" O disposto neste artigo não
se aplica às sociedades por .açôes cu
por cuotas de responsabílída íe .ímítada, nem às filiais, SU',;Ul'Sa·l'3, agências ou representações, nu pais, das
firmas e sociedades corn sede no estrangeíro, as quais serão sempre tríbutadas pelo lucro real. (Lei n.v 2.354,
art. 3,° e Lei n.O 3.470, art. 76)
§ 2,° A opção é irrevogável e será
feita, em cada exercícío, na ,:}l'óp,rm
declaração de rendimentos. cla-.rldamente subs-crita. (Decreto-Ieí núme1'0 5,844, art.
§ 2.°)
§ 3,° As sociedades de qualquer espécie que explorarem exclusivamente
atividades agrícolas e pastoris e cr j;t
receita bruta não fôr superior a
.
Cr$ 1:.0'Ü(}.ono,oo (um milhão de cruzeiros) poderão optar pela tributação
baseada no lucro presumido de que
trata êste artigo. (Lei n.s 2.354, artigo 16)

sa

AJrt, 34. AB pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro
real devem comprová-lo. por meio de
escrituração em idioma e moeda nacionaís e pela forma estabelectda nas
leis comerciais e fiscais. (Lei número 2.354. art. 2.
§ 1.0 A esoríturação deverá abranger rodas
operações do contríbuín·t~ bem como os resultados apurados
anualmente nas suas atividades no
território nacional. (Lei n.O 2.354. artigo 2.0 )
0

)
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§ 2.° É facultado às pessoas J~lIl..
dicas que possuírem filiais, sucursais
ou agências manter contabilidade não
centralizada, devendo incorporar, na
escrtturação da matriz, os resultados
<le cada uma delas. (Lei n.s 2.354, ar-

tigo 2.0 )
§ 3.0 .As disposições

dêste artígo
aplícam-se também às filiais, sucursais, agências ou representações no
Brasil, das pessoas jurídicas com sede
no estrangeiro. devendo o agente ou
representante do comitente com (1()mtcílío fora do pais escriturar os seus
livros comerciais de modo que deznonstre, além dos próprios rendímentos, os lucros reais apura<los nas operações de conta alheia, em cada ano.

(Lei n.O 2.354, art. _2. 0 e Lei n.s 3.470,
art. 76, parágrafo 1.0)
§ 4.-> A falta de escrituração de
acordo com as disposições das leis Cl'mercíaís e fiscais dará ao fisco a faculdade de arbitrar o lucro à razao
de 30% (trinta por cento) sõbre a
soma dos valores do ativo imobilizado. disponível e realizável a curto e a
longo p-razo, OU de 15% (quinze por
cento) a 50% (eíncüenta Dor cento)
do capital ou da receita bruta definída nos §§ 1.0 e 2.° do art. 40, a juizo
da autoridade lançadora, obsel'va<:la a
natureza do negócio. (Lei n.s 2.354,
art. 29 e Lei n9 3.470, art. 29)
§ 5.° Nos casos em que ficar provado, de maneira inequívoca, haver a
pessoa jurídica obtido rendimento superior a 50% (cinqüenta por cento) do
capital ou da receita bruta, OS coefi,cientes de arbitramento estabelecidns
no § 4.° poderão
aumentados até
75% (setenta e cinco por cento). (Lei
n 9 3.470. art. 29, § 19 )
§ 6." Para os efeitos do arbitramento do lucro, quando forem conhecídos os resultados das transações
alheias ao objeto do negócio, serão
excluídas da receita bruta as quantias
relativas a essas transações e adieíonados aquêles resultados ao rendimento calculado na conformidade do
§ 40 cJ.êste artigo. (Lei n9 3.~70, artigo 29, § 2.°)
§ 7.° As dtspoaíções dos §§ 4.°, 5,°
e 6.° dêste artigo se aplicam Igualmente aos casos de recusa de apresentação 1e livros aos agentes do fisco, sem prejuízo da imposição da.
multa de lancamento "ex orrícío': cabível. (Lei n.o 3.470, art. 29, § 3.°)
§ 8.° Quando não forem regularmente apurados os resultados das

ser
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operações de conta alheia, a que se
refere a parte final do s 39, se. a &1'bítrado o lucro, observado o disposto
nos §§ 4.°, 5.° e 6.". (Lei n. O 3.470, artigo 76, § 2.°)
§ 9.° No caso de serem efetuadas
vendas, no país, por intermédio de
agentes ou representantes de pessoas
estabelecidas no exterior, quando faturadas dtretamente ao comprador, o
rendimento tributável será arbitrado
á razão de 20% (vinte por cento) do
preço total da venda. (Lei n.O 3.470,
art. 76. § 3.°)
§ 10. Considera-se efetuada a venda no pais, para os efeitos previstos
no § 9.", quando seja concluída na
eonrormídade das disposições da legístacão comercial, entre o comora-ror e
o agente ou representante, no Brasü,
do vendedor.
Art. 35. As pessoas jurídicas. cujos
resultados provenham de atividades
exercidas parcialmente fora e dentro
do país, ficam sujeitas ao disposto
na Parte Segunda do Título I, -tributando-se, apenas, os resultados derivadOg de fontes nacionais. (Decreto-lei n 9 5.844,. art. 35)
§ 1.0 Consideram-se resultados cerívadcs de atívídades exercidas parcialmente fora e dentro .io P81$ OS
que provierem: (Lei nv 2.354, art. '19)
a)
das operações de come:r'J~o e
outras atividades lucrativas inkl2.Óis
no Brasil e ultimadas no ex terror, e
vice-versa;
b) da exploração da matéria bruta
no território nacional. embora beneficiada, vendida ou utilizada no éStrangeíro, e vice-versa;
c) dos transportes e outros meios
de comunicação com os países estrangeiros.
§ 2.° Quando as pessoas jurídicas
de que trata êste artigo estiverem
ímpossihilítadas de demonstrar os resultados derivados de fontes nacionais. arbí trar-se-á o lucro à razão de
20% <vinte por cento) da receita
bruta derínída nos §§ 1.0 e 2.° do aJ'tigo 4-0. obtida no país. (Lei n.s 2.354,
artigo 4.°)
Art, 36. As pessoas jurídicas que
explorarem a venda de propriedades
ímobílíárías a prestações ou a construção de imóveis para venda a prestações. deverão destacar na sua. escrituração o reembôlso do capital, o
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lucro e os juros em cada prestação
recebida, para a apuracão do resultado
anual das operações. (Lei 11.° 2.354,
art. :i. 0 )
r)),rágrafo único, No caso te imóveis loteados, admitlr-se-á para a
apuracão do custo dos lotes vendidos,
a~ correspondentes despesas cem as
obras e melhoramentos a que se c::'-;,gam as vendedores, orçadas de cc'nformídade com o plano de Ioteamen'to e a planta do imóvel registra..ô os
na forma do art. 1.0 do Decreto-Ieí
n.« 58, de 10 de dezembro de 1937, regulamentado pelo Decreto n.s 3.079,
de 15 de setembro de 1938. '(Lei número 2.354, art. 5.°)
CAPiTULO IV

Dos lucros

Seção I
Do lucro reZ
Art; 37. Constitui lucro rcat a CI1rerença entre o lucro bruto c as segumtes deduções: (Decretn-Iei número 5.844, art. 37)
a) as despesas relacionadas com e.
oov~da.de explorada rea.1iiZa.~.:;.'S no deOUTro do

ano social e

necessárías à

percepçãO do lucro bruto e à manutenção cLª, tente produtora; (Dec!'€JOOlei n 9 5.844, art. 37, a)
b) os juros de dívidas contraídas
para o desenvolvímeneo das firmas ou
sociedades: (Decreto·4ei UI) 5.844, artigo 37, b)
c) as quotas razoáveis destdnadas à
formação de provisão para -atender a

perdas na Iáquídação de dívídàs 31tlw.s,

tendo-se em vista sua natureza e volume, bem como o gênero d-e negócio;
(Decr2to-lei nl) 5.844, art. 37, c).
d) as quotas para constituição de
fundos de depreciação, devtdo ao desgaste dÚ\3 materíaís, oalculadas em rel~ção· ao custo
d>3JS propriedades móveis e à duração das mesmas; (Decret-o-lei nv 5.844, art. 37, d)
e) o vaêor das
máquinas e instalações -que caír-em em desuso ou se rornerem obsoletas, diminuído das quotas que, nos anos anteriores, tenham
sido deduzidas para atender a sua depreciação e dias relativas aos fundos
de substituição constatuídos até 1946,
devendo ser :i!nduida, na receita,
qualquer ia:l1Jportância. porventura obtida na venda do mesmo material: (Lei

n 9 2.354, art. 17)

f) as quotas para constltuíção de
fundos de exaustão ou esgotamento de
caJPi:t~is invertidos na exploração de
minas, jazidas e florestas, desd-e que
sejam razoáveis e não ultrapassem as
comumente aceitas em tais casos;
(Decreto-lei nl? 5.844, art. 37, t)
g) as contribuições e doações f.ette..s
às in:.stiituiç&es filantrópicas e de pesquisas cientificas, observadas as '\esmas condições estabel·ecidas na alínea
a d.o art. 20 e nos § § 59 e 61,) do mesmo 8.!'t.igo. (Lei n Q 3.470, arts. 103 e
104)
h) as quantdas destinadas à constatuícão de fundo de reserva para indenizações previstas na legislação do
trabaíno, desde que aplicadas em títu:1'os da dívida públíca de emissão especsal, cujo resgate imediato ficará
assegurado para o pagamento efetivo

das indenizações; (Lei nl> 3.470, artigo 46)
.
i) as quotas para consbítuíção de
fundos de d-epreciação ou amortização
do valor das patentes de tu venção,
considerada a vida útil remanescente

da patente e observados os coefieíentes percentuads admitidos para a dedução das despesas de "royaltíes", de
que brata» § 5Q dêste artigo. (Lei
UI) 3.470, arts. 68. parágrafo úníco, e
74,

2 9)
§ 11) Além
§

dessas deduções serão
permstddas as seguintes:
(t) q uanto

às sooíedades de captt2J1i-

zação e as de seguro de qualquer natureza, as.... reservas técnicas constttuidas obr1:gatõri:a e especialmente para
gaJ'2,ntia de suas operações, na forma
('I, J:egJlSlacão em vigor; (Decreto-l-ei
:r..',\ 5.814, art. 37, § F>, a)
b) quanto aos
concessíonáríos de
serviço de u,tll:i:d:ade pública, as quotas
d.estj:n:adas à amortnzação doe capítaís
invertidos em bens reversíveís: (Decreto-lei nl;) 5.844, art. 37, § 1<:', b)
c) quanto às sociedades de míneracão, as despesas com prospecção de
ja'Zida.s minerais, desde que estejam
estas autorízadas por decreto federal,
sob a orientação díreta de engenheiro
de minas ou geólogo habilitado, e vinculad-as a um plG.TIO doe pesquisa, com
respectivo orçamento, aprovado pelo
Departamento Nacional da Produção
Míneral, quando sejam certificadas
por êsse Departamento as .despesas
efetuadas. (Lei n 9 3.470, art. .!.l1J
§ 2Q As f:1liais, sucursais ou agências
no Brasil, das firmas ou sociedades
com sede no estrangeiro, só 'poderão
d~d:uz~r as despesas realizadas no ter-
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r~tório naeícnal -e 3,..') quotas de amor";
tízacão e d,ept-ec.}açfl-(} da.s propríedades
móveis existentes no país. (D-ecl'<?to-

lei n'> 5.844, art. 37. § 2'»

§ 3Q ' Nã0 são dedutíveis GS custos
a,c'l0clonais ou quaésquer reajustamentos dê custos, aJpõs o taturamenco primítwo das mercadorias recebidas d,a
sua matriz, pelas f Híats, :~~UCUl·SJ'..J.s OU
agências, no Bra.sU. d·:>.,~ firm3s ou 80ciedades com sed- no eseremgeiro.
(Lei n 9 154, art. 16)
~ 4'" Não são
deducíveís as ímportãncías que rorem declaradas como
pagas ou creditadas a titulo de comissões, bonificaçõ-es, gracíficações ou semelbantes, quando não fôr indicada Q
operação ou a causa que deu origem
ao rendimento e quamdo c comprovante do pagamento não Indívidualízar o beneficiário do rendimento.
(Lei n'? 3.470, art. 29 )
5Q A soma das quancíos devidas
a titulo de "royaltães" pela explcracão d,e marcas de indústria e de comércio e patentes de ínvenção, por
assistência técnica, cíentítíca, admíníst: ativa. cu semelhantes poderá ser
deduzida sõmente até o lir{t,ite ma-

*

xímo d-e 5 %
(cinco »01' cento) da
receita bruta. do produto ft3Jblicado
ou vendido, (Lei nv 3.470, art. 7'1)
§

6? &&1'ão estabelecidos e revistos

m(edlhnt>e
ano do
Ministro da Fazenda, os coeficientes
percerituais admbtid..e para as deduções a que se refere o § 5~, consídenades os t~po,s de produção ou atívídades, reunidos em grupos, segundo
o g'1\1U de essencíaêídade , (Lei núme.o 3 470, art. 74, § 10)
§ 7° As deduções a que se refere o
~ 5'" serão admítddas quando comprovadas as despesas' mediante contrat de cessão ou ücença doe uso da
marca ou invento privilegiado, regurarmente
registrado no pais; de
acôroo cem as prescrições do Códígo
da Propriedade Industrial (Decretolei r. 7. 903, de 27 de a,gô.9to de 1945),
ou de assistência técnica, cíentífíca,
admínistc-atíva ou semelhantes, desde
pen·i:r(:(ú::r.l~ne'r..t>2,

qU2

eíetrvamente p estados tais ser-

viços. (LGi n Q 3.470, art. 74, §

:;V)

§ 89 A deduçãc das quancias pagas

ou c.!'editadas a tHulJ de pal1;idpação dos pr.o'dutOl'ê~, distribui:ct.o.res ou
i.ntl.mnediárlos, no ext81rior, d-e películas citIlematogl'áficas, não poderá.
tiltrap,a..' i$3,l' 70% (s-etenta po-r cento)
da r·ece,jta produzi'da pel,as fi<tJ3.S com uns e 80 % (oitenta pai centJ) da

p.oV€n.ien!oo das super-produções, 11-

mítadas estas a 12 (doze) em cada

ano (Lei nv 3.470, art. 18)
§ 9<> Oonsidera-ss receita produzida.
pelas pelícuêas cinematográficas, para
os fins previstos no parágrafo anterior, a obtida na aJtivi'da.de de di:stl'iouicao no terrrtório nrasneíro, excmid.a, quando fôr o caso, a parcela
do JU(;~'') correspondente !liO setor de
r:xlh:ção. (Lei u.., 3.470, art. 18,
§ 2'?)
§ 10. Nos casos
c1e
§ 8~, tôdas as despesas

culas

címematcgráfieas,

que treta o
com as pelí-

tais

como

fretes, direitos aduaneiros, taxas de
censura e fiscalização, copíagem e
militerial de pr~'P-a.ganda, correrão por
conta da participação dos produtores, dist.ribuidores ou íntermedíá. los
no exterior. (Lei n lJ 3.410, art. 18.
§

1Çl)

§ 11.

Para

efeito do

dísoosto

na

letra à dB-Slte artágo, consíderar-se-ão
-os segu íntes ooencíentes de aceleraçã,.) de depreciação: (Lei n Q 3.470.
art. 69).
Um turno de oito horas
1,0
Dois tu-mos de oit-o horas ., 1,5
Três turnos de oito horas .. 2,0
§ 12. O Instituiu Nacional de T'ecnr.logia fixará os critérios para determinação da vida útil das máquinas e equipamentos, para cada thpo
dE' indústria, subsistindo os critérios
~)t~I'J.:is até que sejam fixados os atos
cormpetemtes . do referido Instituto.
(Lei nv 3.470, art. 69)
§ 13, O Poder Executivo poderá fi-o
'l{8.1·

ccencíerste de aceleração das de-

{:1l:-e-ci8i0õS·.s,
ilnd!e'Pen.d:êl~lIt€Jmen:;'e
do
desgaste fi."ic) dos bens. para estí-

muJür a .renovação e mcdemização
das indústrias em funcionamento no
terrítôrio nacíonal , (Lei n 3.470, artigo 69)
§ 14 . Os
coeüeíentes a qUte se
ref€l'e o parágrafo anteríor serão fixados em caráter geral, por setor de
atívidade ou tí.pJ de in.dústorila.s, para
vigorar durante predetermínado prazo. (Lei n<i 3.470, art. 69)
§ 15. 1'.s tmportãncíes mencionadias na alínea ]L deste artigo não poderão exceder, em cada. exercício socíal, ao iímíte de 7% rsete por cénto) da l'3'nlune:'ação
pa.ga aos empl'egado,5
dumn,te a an~. corre<ndo
ob~ig'atoriame'TIIt>e
por con.ta d-êsse
fundo os

di...<:;pê.ndios

rea.lizadoo

no

decurso dle cada exercido, a titulo de
ind-suizaQf>"a, (Lei n Q 3 .4~'O, al't. 'fô),

§ 16 As quantias correspondentes
ao fundo de reserva de que trata a
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letra h dêste artigo somente poderão
ser utilizadas em sua finalidade especifica. (Lei nl? 3.470, art. 46)
§ 17 O saldo da reserva prevista na
alínea h dêste artigo não poderá ultrapassar o total das fôlhas de pagamento do último ano. (Lei n 9 3.470,
art. 46)
§ 18 Não são dedutíveis os prejuízos havidos em virtude de alienação
de ações, títulos ou quotas de capital,
com deságio superior a 10% (dez por
cento) dos seus respectivos valores de
aquisição, salvo se a venda obedecer
às seguintes condições: (Lei n Q 3.470,
art. 84)
a)
houver sido readsada em Bôlsa
de valores ou, onde esta não existir,
tenha sido efetuada através de Ieílão
público, com divulgaçâo do respectivo
edital. na forma da lei, durante três
dias no r. .ido de um mês;
b) houver comunicação. por escrito, à competente repartição do Impõsto de Renda, dentro de 30 (trinta)
dias da venda, com demonstração de
Que há correspondência entre o preço
de venda e o valor das ações, títulos
ou quotas de capital no mercado ou
com base
acervo líquido da emprêsa a que se referem.
§ 19 As disposições do parágrafo
anterior não se aplicam às sociedades
de investimentos fiscalizadas pela
Superintendência da Moeda e do Credito. (Lei nv 3.470, art. 84, parágrafo
único)
§ 20. Para a apuração do deságio
referido no § li! deste artigo só será
admitido valor de aquisição das ações,
titulas ou quotas de capital, superior
ao do mercado ou do acervo líquido
alem de 10% (dez por cento). quando
a pessoa jurídica adquirente comunicar a transação à competente repartição do Impôsto de Renda, com demonstração idêntica à prevista na
alínea b do mesmo parágrafo, dentro
de 30 <trinta) dias contados a partir
da data da aquisição. (Lei nl? 3.470,
artigo 85)
§ 21 Para efeito da apuração de
deságio a que se refere o § 20 nos
casos de aquisição anterior à vigência da Lei nl? 3,470, de 28 de novembro
de 1958, será admítídc o ágio superior
a 10% (dez por cento) do valor nominal dos títuíos, ações ou quotas de
capital somente quando provada a
correspondência entre o va-lor de aquisição e o valor real do acervo liquido
da emprêsa, na dau da aquisição.

no

ExECUTIVO
(J....eí n 9 3.470,
art. 85, parágrafo
úníco)
§ 22 O montante dos aumentos de
valor do ativo decorrentes de nova
avatíacão dos bens não será computado, em tempo algum, para os efeitos
das depreciações ou amortízaçôes previstas neste artigo, ficando a pessoa
jurídica obrigada a destacar na sua
contabilidade, permanentemente. o registro d'o valor original dos bens e as
variações resultantes das correções ou
reavaliações respectívas. (Lei número
2.862, art. 59, e e Leinl? 3.470. artigo

57.

~

14)

Não será admitido como dedução, para os efeitos dêste artigo. o.
írnpôsto pago pela pessoa jurídica nos
casos de aumento de capital de que
tratam os artigos lOD e 101 dêste regulamento. (Lei n 9 3.470, art. 57, § 15
e art. 83, § 3l?)
Art. 38. As pessoas jurídicas ínstruírão suas declarações com os seguintes documentos -relativos a um
período de doze meses consecutivos de
operações, encerrado em qualquer d-ata
do ano civil que anteceder ímedíatamente ao exercício financeiro em que
o ímpôsto fôr devido, ressalvado o
disposto no § 29 dêste artigo: (Decreto-lei n 9 5.844, art. 38 e Lei número 2.354, art. 18)
.
a,)
cópia do balanço de ativo e passivo no inicio e no encerramento do
exercício;
b)
cópia da demonstração da conta de lucros e perdas;
c)
desdobramento, par natureza de
gastos, da conta de despesas gerais;
d) dernonstraçáo da: conta de rneroadorías, fabricação ou produção;
e)
reíação discriminativa dos créditos considerados mcobráveís e deoitados- à conta de provisão ou de lucros e perdas, com indicação do nome
e enderêço do devedor, do valor e da
data do vencimento da dívida e c1a
causa que impossibi!itou a cobrança.
§ 1Q AE. sociedades que operam em
seguros, além dos documentos enumerados nas letras a, b e c, apresentarão
os seguintes: (Decreto-lei n? 5.844.
. art. 38, parágrafo único)
a)
mapa estatístico das operações
de cada semestre;
b)
relação discriminativa dos prêmios recebidos com indicação das importâncias globais e dos períodos correspondentes:
C)
relação discriminativa da-s reclamações ajustadas em seus valores
reais, com índícaçâo de terem sido
S 23
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ajustadas em Juizo ou fora dêle, bem
como das por ajustar, baseadas na estimativa feita pela sociedade,
§ 29 Nos casos de mudança de data
de encerramento dos balanços e alteração do período do exercício social,
as pessoas jurídicas instruirão suas
declarações com os documentos enumerados neste artigo e referentes aos
balanços encerrados nos dois últimos
exercícios sociais. (Lei n 9 2.354, artigo 18)
§ 39 A,s pessoas jurídicas

ficam

obrigadas a indicar, nos documentos
que ínstrunem as suas declarações de
rendimentos, o número e a data do registro do livro' "DIário" no Registro
de Comercio competente, assim como
o número da págrna do mesmo livro
onde se acharem transcritos o balanço
e a demonstracáo da con ta de lucros
e perdas. (Lei n 9 3.470, art. 71)
§ 49 O numero e a data do registro
do livro t, Diário" serão fornecidos às
sociedades civis peio cartório de Registro competente. (Lei n Q 3.470, artigo 71}
~ 59 As pessoas jurídicas que optarem pela tributação com base no lucro. presumido deverão instruir a declaracáo de rendimentos com uma
díscrímínação da receita mensal e um
demonstrativo com. as importâncias
das principais despesas, tais como
aluguéis, retiradas. uprolabore" salarios de empregados, telefones, luz.
fôrça e compras de mercadorias ou
matérias-primas. (Lei nl? 3.470, ar-

tigo 28)
§ 69 No caso a que se retere a parte
final do § 39 do art . 34, a declaração
apresentada pelo agente ou representante, em nome do comitente, na conformidade nu disposto no art. 63 e no
§ 11;1 do art. 193, do presente regulamente, ser a instruída com demonstrações das contas em que tenham
sido registradas as respectivas operações, efetuadas no pais, dura-nte o ano
de base. (Lei ne.> 3.470. art. 76, § 19 )
Art. 39, Os balanços, demonstrações da conta de lucros e perdas, extratos, discriminações de contas ou
lançamentos e quaisquer outros documentos de contabilidade, deverát ser
asslnados por atuários. peritos contadores, contadores ou guarda-livros legalmente registrados, com indicação
do número dos respectivos registros.
(Decreto-lei n Q 5.844, art. 39)
§ 19 Ssses profissionais, dentro do
âmbito de sua atuação e no que se
referir à parte técnica, serão respon-

sabützados, juntamente com os eontribuintes,por qualquer falsidade dos
documentos que assinarem e pelas
irregularidades de escrituração praticadas no sentido d~·~ fraudar o ímpôsto de renda, (Decreto-lei nO 5.844.
art. 39, § 19)
§ 2<:»
VerifIcada a falsidade do balanço ou de qualquer outro documento de contabilidade, assim como da
escrita dos contribuintes, o profissional que houver assinado tais documentos será, pelo diretor do impôsto de Renda ou pelos ~elegados regionais. independentemente ó.a ~!,t;ã.o críminai que no caso couber, declarado
sem idoneídade ' para assinar quaisquel" peças ou documentes contábeis
sujeitos à apreciução das repartições
do Irnpôsto de Renda, (Decreto-lei
n9 5,844, art. 39, § 2 9)
§ 39) De ato do diretor do tmpõsto
de Renda ou dos detegados regionais

'declarando a falta de idoneidade referid3. no parágraro anterior, caberá
recurso, dentro do prazo de 20 (vinte)
dias, para o diretor-geral da fi'azend~
Nacional e para o díretor do Impôsto
de Renda, respectivamente. (Decretolei n 9 5.844, art . 39, 39 )
~ 19)
Passada em julgado, na eshra admínístratíva, ,~ decísâo proferidl:l.. em processo de q<J.8 conste traude
ou falsidade, aos profissionais considerados não idôneos, será aplicada b.
multa prevista na letra c do art. 143.
(Decreto-lei nv 5.844, art , 39. § 49)
~ 5~,)
Para efeito dêste artígo 00
atuários, peritcscontadcres. cor.tadores e guarda-livros são obrigados a
comunicar às repartíções do Impõsto
ele Renda os nomes e domicilias das
pessoas juríclícas ele cuja escrrta
tejam encarreganos . (Decre:o-Iei nú-

*

es-

mero 5, 8·H, art. 39, § 5<:»
~

69 Picam dispensadas da exigên-

cia de que trata êste al'U,;: o ~,S peSS():';45
juridíeas domiciliadas
localidades

em

onde não' houver profissionais devidamente naoíntados para o exercício da
profissão de atuárto, perítocontador,
contador ou guarda-livros. (Decretolei no( 9.530, art. 19 )
Seçâo TI

Do lucro presumido

Art. 40, O lucro presumido será
determinado pela aplícacâo do COêciente doe 8% (oito por cento) sôbre a
receita bruta definida no § 1.0 dêste
artigo, quando esta exceder a. Cr$ ..
180.000,00 (cento e oitenta mil cru-

zeíros) anuais.

(Lei n.o

3.470, art.

44)
§

1.°. Conside'ra-se receita bruta o
total das operações realizadas por
conta própria e das Importâncias re..
cebídas como preço de serviços prestados. (LE:Í n.s 2.354, art. 19)
§ 2.°. Serão Incíuídas na receita
bruta, para os efeitos da aplicação
do coeficiente de 8% (Oito por cento) ,
as receitas totais das transacões
alheias ao objeto do negócio, quando
não forem apurados os respectívos cesultados , (Lei n.o 2.354, art. 19)
§ 3.°. Os resultados das transações
de . que trata o parágrafo anterior,
quando ferem conhecidos, serão adicionados ao rendimento calculado na
forma dêste artigo, para os efeitos
da determinação do lucro presumido.
(Lei n9 2.354, art; 19)
Art. 41. A comprovaçâo da receita
bruta das operações de conta própria
será feita segundo os elem sntos relaUvas ao regisero nas. vendas realizadas durante o ano civil ímedíatamente anterior ao exercício em que o ~m
pôsto fôr devido e com c. tançamentos r sgistrados pela firma cu sociedade em sua sscrituracão no mesmo ano.
(Lei n? 2.354, art. 20)
par~grafo único. Nos casos em que

as operações realizadas não sejam,
obrigatoriamente, lançadas nos livros
de registro de vendas, as quantias "ecebidas deverão ser registradas em 11Vl'O uC.a.ixa'''\ para os fir...s previstos
neste artigo. (Lei n Q 3.470, art. 27)
Art. 42. Do .Iucro presumido náo
será permitida dedução de qualquer
espécíe . (Decreto-lei n.? 5.844, art.
42)
CAPÍTULO

V

Da base do irnpôsto

Art. 43. A base do impôs to será
dada pelo lucro real ou presumido
corresnondente ao ano social ou ~ivil
anteríor ao exercicío fir._,nceiro em
que o impôsto tôr devido, ressalvado
la disposto no parágrafo único do art.
32. (Decreto-lei n.v 5.844, art. 43, e
Lei nv 2.354, art. 15)
1.0 Serão adicionadas ao lucro real,
para tributação em cada exercício
financeiro:
a) as quantias aplicadas na aquisição de bens de qualquer natureza,
quando levadas a lucros e perdas;
(Decréto-Ieí n.o 5.844, art. 43, § 1.0,
a)

b) as retiradas nâo debitadas een
despesas gerais ou contas subsídiártaa
e as que, mesmo escrituradas nessas
contas, não correspcndam à remuneração mensal fixa por prestação de
serviços: (Decreto-lei n.o 5.844, art.

43, § F>, b)
c)
as quantias excedentes aos limites fiXG.dcs nos §§ 2,c' 3.° 4.°, 5.° e
6.° do art. 5,°; (Decreto-Ieí n," 5.344,
art. 43, § 1.0, c; Lei n.o 154, art. 1.0.
5.°, § 6.° e Lei n. 3.470, arts. 42, 43
e 45)
d) as percentagens e ordenados pagos a membros das diretor.as das cocíedades por ações, que não residam
no país; (Decreto-lei n.? 5.344, art.

43, § 19, d)
e)
os juros sõbre o capital ou cota social, atribuídos ao titular e só-

das firmas e sociedades: (Decreto-lei n CJ 5.844, art. 43, § 19 , e)
t) BS cotas destinadas a fundos
de reservas, quaisquer que sejam as
designaçõrs que tiverem. inclusive -ueros suspenses, ressalvado c disposto
na alínea a do § 1.0, do art. 37; (Decreto-lei nQ 5.844, art. 43. § 10, j)
g) as quantias tiradas je quaisquer
fundos ainda r.ão tributados, para
aumento do capital social: (Decretocícs

lei n Q 5.844, art. 43,

§

19,

g)

as quantias correspondentes ao
aumento do valor do ativo em virtude de novas avalíaçôcs ou
venda
de parte do mesmo, desde que não
representem restituições de capital,
excetuadas: (Lei nv 154, art. 1Ç1)
I - as importâncias oriundas de
reavaliação do ativo, que permanecerem compensadas por um fundo 'Co
passivo, pelo período máximo de quatro anos, findo o qual serão tributadas; (Lei n'> 154, arts. 19 , 43, § 21?, c)
II - Quanto às sociedades mútuas
de seguros, a valorlzacão do ativo autorízada pelo Decreto-lei n.O 7.377, de
13 de março de 1945, e devidamente
inscrita nos SeUS balanços como reservas técntcas:
(Decreto-lei n.o
/"I,}

à

9.731)
i) . as quantias relativas às

ações
novas e interêsses distribuídos eoen
recursos tirados de quaisquer fundos
ainda não tributados; (Decreto-Iei Jl.(\
5.844, art. 43. § 19 , i)
j) as quantias correspondentes ao
aumento. das reservas livres mediante a conversão de fundos não tributáveis nos têrrncs dêste regulamento;
]c) as quantias levadas à conta de
reservas ou previsões, constítuidas oara fazer face à desvalorização de es-
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toques de matérias-primas, produtos
acabados ou mercadorias em geral;
(Lei n? 154, art. 29, § 50)
l)
as cotas para constituição de
fundos destinados a subs: ítuír Instalacões que possam cair em desuso
ou' que Se tornem obsoletas; (Lei n,o
154, art. 1.0, 37, e);
m)
as cotas que tenham sido deduzidas do lucro bruto com inobservância das disposições do art. 37 e
respectivos parágrafos dêste regulamento.
§ 2.°. Serão excluídos do lucro real,
para os efeitos da tributação: (Lei
n,o 2.354, art. 6.°)
a) as percentagens dos empregados
nos lucros das emprêsas; (Lei n.O
2.354, art. 6.<J,

1)

b) as participações, a qualquer titulo, dos governos da União, dos ffistados e dos Municípios, nos lucros de
quaisquer emprêsas; (Lei r...o 2.354,
are. 6.° 1);
c) os lucros e dividendos, sujeitos
à taxaçáo em poder das firmas ou
sociedades que os distribuíram, observado o disposto no § 6.° dêsts artigu;
(Decreto-lei n.o 5.844, art. 43, § 2.°,
c e Lei nl? 3.470, art. 70)
d) os rendimentos de títulos ao portador: (Decreto-lei n.o 5.844, art. 43,
§ 2.<J, d);
e) o capital
ou pecúlio em
dica, pago por
rado. (Lei n'?

das apólices de seguro
tavor da pessoa jurímorte do sócio segu154, art. 19 )
§ 3.°. O prejuízo verificado num
exercício poderá ser deduzido, para
compensação total ou parcial, na ea&1) da inexistência de fundos de
reserva ou lucros suspensos, dos lucros
reais apurados dentro dos três exercícios subseqüentes. (Lei n,v 154, artigo

t(J).

* 4.°

Decorridos êsses três eX8"i'CÍcios não será permitida a dedução,
nos seguintes, do prejuízc porventura
não compensado. ~Lei n.o 154, art.
10).
§ 5,°. O disposto na alínea h do. §
1.0 dêste artigo não se anlíca aos au-

enentos do valor do ativo, em virtude
de novas avaliações, realizados na "igêncía do Decreto-lei n.o 9.407, de 27
de ju1ho de 1946. (Lei n.o 154, art.
17).
§ 6.° Para os efeitos previstos na
letra c do § 29 dêste artigo, quando
as pessoas jurídicas distribuírem rendímentos já tributados como lucros
de outras pessoas jurídícas, deverão
fazê-lo separadamente dos que apurar
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nas suas próprias atívídades, ficando
aquêles rendimentos, nesse caso, imunes à incidência de novo ímpôsto, tom
poder de outras pessoas jurídicas que
os receberem em vírtude de novas
dístrlbuíções. (Lei nv 3.470, art. rIO)
§ 7.0 : Não sofrerão nov
tributação
as quantias relativas aos aumentos
de capital das pessoas jurídicas mediante utilização de acréscimos de
valor do ativo decorrentes de aumentos de capital, realizados nos têrmos
dos arts. HlO e 101 dêste regulamento, por sociedades das quais aquelas
sejam acionistas ou sócias. (Lei n."
3.470, art. 57 § 16 e art. 83 § 89)
CAPITULO VI
Das taxas do inipôsto
Art. 44. As pessoas jurídicas, seja
comercial ou civil o seu objeto, pagarão o 1~põsto, sôbre os lucros apurados de conformidade com êste l'egulamento, à razão de: (Lei n,o 2.862,
artígo 23)
a) 15% (quinze por cento), até Cr$
500.0íKl,OO (quinhentos mil cruzeiros);
b) 20% (vinte por cento), sôbra a
parte que exceder de Cr$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros).
§ LO, Não se compreendem nas dísposições dêste artigo: (Lei r...o 2.862,
art. 23, parágrafo único)
a)
as empresas concessionárias de
serviços públicos, cujos lucros
r.ão
excederem a 12% (doze por ·,ento)
do capital, as quais pagarão o ímpôsto proporcional de l(}% (dez por
cento) ;
b) as pessoas jurídicas civis, organizadas exclusivamente para a prestação de serviços profissionais 'íe médico, engenheiro, advogado. dentista,
veterinário. contador, pintor, escultal', despachante e de outros que se
lhes possam assemelhar, com capital
até CrS 1{yQ .OOOlJO (cem mil cruzetros) , as quais pagarão o ímpôsto proporcional de !)% (cinco por cento) .
§. 29 Para os efeitos do disposto na
alínea a do ~ V) dêste artigo, será
determinada a percentagem do .uero
em relacão ao capital a remunerar,
reconhecido pela autoridade eompetente e considerado no cálculo das
tarifas dos respectivos serviços.
§ 3<:> Será cobrado um adicional de
3% (três por cento), sôbre os lucros,
das pessoas jurídicas sujeitas ao ímpôsto de que tratam êste artigo ~ 5~US
parágrafos, nos exercícios financeiros
de 1fl59 e 1960. (Lei n Q 3.470, artigo 98)

ATOS DO PODER
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Casos Especiais de Tributação
CAPÍTULO

I

Do espólio
Art. 45. No caso de falecimento
do contribuinte, a declaração
será
apresentada, em nome do espólio,
com base noe rendimentos auferidos
no ano anterior, inclusive no exercíeío em que tôr I ..omologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens.
(Lei n Q 154, art. 19)
§ 19 Homologada a partilha OU feita a adjudicação dos bens, deverá ser
apresentada pelo inventariante, 1entro de io (dez) dias, declaracão dos
rendimentos auferidos entre 19 de janeiro e a data da homologação
adjudicação. (Lei nl{ 154, art. 19)
§ 29 ') lançamento do ímpôsto será
feito. até a partilha ou adjudicação
dos bens. em nome do espélío . (Lei
n9 154, art. 1o
§ 39 Aplicam-se ao espólio as normas a que estão sujeita-s as pessoas
físioM. observado o disposto neste
capitulo. (Decreto-lei n Q 5.844, artigo 45, parágrafo único)
Art. 46, A partir da abertura da
sucessão e encuanto não fôr comunícada a homologação da narttlha ou
a adjudícaçâo dos bens. as obrtaacões
estabelecidas neste regulamento ficam
8, cargo do inventariante.
(D~creto-

ou

lE"i

~ '.1 ;;

814. 131"1;. 4tn

Parágrafo único. A comunícacão de
que trata êste artigo será feita à. repartícão lançadora do local do último domicílio do âe cuius velo inventariante ou qualquer herdeiro. juntando-se os documentos comprobatórios, (Decreto-lei n Q 5.844, art. 46,
parágrafo único)
,
Art 47. Na falta de pagamento
pelo ínventaríante. o cônjuge meeiro
e os herdeiros e Iegatártos responderão solídàriamente pela totalidade do
débito dentro das fôrcas da meacão,
heranca ou legado. (Decreto-lei número 5.844, art. 50)
Art. 48. A ísencão de Cr~ 90 O{14),OO
(noventa mil cruzeiros), do art. 26,
será considerada até o exercício financeiro
seguinte ao ano em que
ocorre" o f rl1 2cim en t o do contribuinte,
(Lei n 9 2.351. art. 22. Lei n 9 :3.862.
art. :1.9, ~ 29 e Lei nv 3,553. art 1<.»
Parágrafo único. Nos
exercieios
subseoüentes. se a renda líquida fôr
superior a Cl'$ 90. OOO,O'Ü (noventa mil
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cruzeiros) , calcular-se-á o unpôsto
complementar aplicando à porção de
renda até crs 90. G1:l0,()O (noventa mil
cruzeiros) o ímpõsto de Cr$ 30.00
(trinta cruzeiros) por Cr$' i , {):o'Ü.OO
(mil cruzeiros), desprezadas as rracões de rendimentos inferiores a esta
quantia, sem se atender ao limite de
isenção, observando-se dai em :l1ante
a progressão constante do art. 26.
(Lei ne:> 2. 354, art. 22, Lei n ~ 2. 862.
art. 19, ~ 29 e Lei 11Q 3.5S~. art. 19)
Art. 49. Quando se apurar, pela
abertura da sucessão, que o de cujus
não apresentou declaração para 0.<;
exercícios anteriores. ou o fêz com
omissão de rendimentos, cobrar-se-á
do "spólio o impõsto respectivo. acrescido da multa de mora prevista na
letra
do art. 144. (Decreto-lei número 5.844, art , 49)
Parágrafo único. Se as faltas forem cometidas pelo
inventariante,
serão punidas com as multas .~aoíveis
de acôrdo com o Capítulo In 10 Título In. (Decreto-lei n 9 5.844, artigo 49, parágrafo único)
,
â

CAPÍTULO II

Da ccntribuicão do Banco do Brasil
S. A. e énh"os estobetectmento
bancários

Art. 50. O Banco do Brasil S. A.•
o Banco do Nord~st." do Brasil S. A.
e o Banco de Crédito da Amazônia
SI A recolherão. em cada
exercicio
financeiro, o ímpôsto de renda numa
cota f1xa i~t1::l1 no dividendo oue
houverem dístrtbutdc no ano social
ou civil Imediatamente anterior . (Decreto-lei n9 6. O'?1, art. 21, e Lei n!)
3.470, art. 97)
CAPÍmLO !IX

Da liquidação. extmdo e sucessão das

pessoae

jurídicas

Art. ;)1. As firmas e sociedades em
Iíquídacão serão tributadas, até findar-se esta. de acôrdo com as normas estabelecidas la Parte Segunda
do I'ítulo I. (Deereto-Iet ne:> f>. &4:4.
art. 5:)
Pal'ás;!'aÍo único. Ultimada a liqutdacão. preceder-se-á de conformidade cem o discosto no arti.go s:~
g'uinte. (Decreto-Ieí n.e 5.844. art. 51.
narávrafo único)
, Art. 52. No exercício em que se
verif.icar a extinção, a firma ou so~
ciedade, além da declaracão xrrrespondente aos resultados do ano-case,
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deverá apresentar a relativa aos resultados do período imediato até a
data da extinção. (Lei nv 154, artigo

lQ)
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J:>arág:afo único. A declaração de
que trata a parte final dêste artigo
será apresentada dentro de 30 (trinta) dias, contados da data em que se
ultím«: a liquidação.
/)rt . 53. A extinção de uma firma
ou sociedade de pessoas não exime o
titular ou os sócios da responsabilidade solidária do débito fiscal. (Decreto-lei nv 5.844. art. 53).
Art. 54. Ressalvado o disposto- no
§ 19 do -. art. 33, o impôsto contínuará a ser pago como se não houvesse
alteração nas firmas ou sociedades
nos casos de: (Decreto-lei n 9 5.844,
art. 54)
a) sucessão na forma da legislacão em vigor;
b) transformação de uma finna ou
sociedade em outra de qualquer espécie;
c)
continuação da atividade explorada pela sociedade ou firma extinta, por qualquer ~(íéio remanescente ou pelo espõlío. sob a mesma
ou nov-a razão social, ou firma individual.
Art. 55. Os continuadores e sucessores respondem pelo pagamento do
dAbito fiscal da firma ou sociedade
anterior . (Decreto-lei nC' 5.844, a'l'-

tlgc 55)
CAPÍTULO IV

Das empreitadas de construção de
estradas e semelhantes

Art. 56. Em
casos como os de
empreitadas de construção de estradas e semelhantes,
a tributação
abrangerá a totalidade dos resultados apurados em balanço final, realatívo ao período da construção.
(Decreto-Iei nv 5.844. art 66)
P .rágrato único , Os empreiteiros
de construção de estradas e seme-

lhantes. que apurarem lucro em batanco anual, poderão, também, pagar
a Imposto, em cada exercício rmancerro, com base nesse lucro, (Lei
n 9 2.862, art. 24)
CAPITULO V

Da exploração .açrtcota e pastoril e
das tnaúsirias extratiuas vegetal e
animal'

Art. 57. Para determinar o rendimento liquido da exploração agríco-

la ou pastoril e das indústrias extrativas vegetal e animal, de que trata
o parágrafo único do art. 9Q, aplicar-se-á o coeficiente de 5% (CinCO
por cento) sôbre o valor da propriedade. (Decreto-Ieí nv 5.844, artigo 57)
§ 1g Considera-se valor da P1'oJI1'ledade o representado pelas terras exploradas,
pastagens,
construções,

benfeitorias, maquinismos, maquínas
agrícolas, cu}turas permanentes, gado de trabalho e de renda. (Decreto-lei n Q 5. 8t14, art. 57, § 11.1)
§ 2~ Na. hipótese de não ser possível conhecer com exatidão o va-lor
das construções.
benfeitorias. maquinismcs e máquinas agrícolas, êste
será aroítrado em }~%
(dez por
cento) do valor venal das terras, re_gístrado nas repartições estaduais
para efeito da cobrança do tmpôsto
territorial. I Decreto-lei n\l 5.844, artigo 57. § 29 )
§ 39 No caso de arrendamento, o
rendimento liquido será apurado de
acôrdo com os elementos de que díspuser a repartição, excluído o valor
dos bens arrendados.
<Decreto-lei
nl? 5.844, art. 57, § 39 )
~ 49 Do rendimento líquido. determinado na forma dêste arttgo. não
será 1J€l'Y:lWda dedução de qualquer
espécie. (Decl'eto~lei nv 5.844, artigo 57. § 49).
§ 59 Nos casos de exploração de
propriedade arrendada de terceiros,
desde que reíta individualmente, o
rendimento também será calculado
de acôrdo com êste artigo, quando o
ccntríbuinte não declarar o lucro
real.
Art: 53. E' facultado ao contribuint-e que perceber rendimentos' da
exploração agrícola ou pastoril e das
indústrias extrativas vegetal e animal optar pela tributação baseada
no resultado real, desde que o possa comprovar por meio de escrituracã o fei ta de forma a merecer fé. CDecreto-leí n 9 5.844, art. 5B)
Parágrafo único.
No caso dêste
artigo. não são dedutíveis as quantias aplicadas na aquisição de bens
de qualquer natureza, nem as despesas pessoais do ccntríbumte, salvo as
de alímentação com. recursos da
propriedade agrícola
(Decreto-lei
nl? 5.844, art. 58. parágrafo único)
Art. 59. Os parceiros na exploração agrícola ou pastoril e na das indústrías extrativas vegetal e animal
serão tributados separadamente, na
<
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proporção do que a cada um couber
(Decreto-lei núdos rendimentos.
naero 5.844, art. 59)
CAPíTULO VI

Dos que transferirem residência para

o exterior
Art. 60. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em
caráter definitivo do território nacional no correr de um exercício financeiro, além da declaração correspondente aos rendimentos do ano
civil imediatamente anterior, ficam
sujeitos à apresentação imediata da
declaração dos rendimentos do período de 19 de janeiro até a data em
que fôr requerida às repartições do
Impôsto de Renda a certidão para
os fins previstos no art. 134. (Lei
n9 3.470; art. 17)
Parágrafo nníco. A declaração de
rendimentos de que trata êste artigo
deverá ser apresentada juntamente
com o requerimento da certidão negativa de débito.
CAPÍTULO VII

Da transferência de residência para

o Brasil
Art. 61. As pessoas que, no correr de um exercício financeiro.
transferirem residência para o terrttório nacional e. ness-e mesmo exercicio, iniciarem a percepção de rendírnentos tributáveis de acôrdo com
êste regulamento. estarão sujeitas ao
ímpôsto no exercício seguinte, como
residentes ou domiciliadas no país.
(Decreto-lei nl? 5.844, art. 61)
§ 1" No caso dêste
artãgo, serão
declarados 0,5 rendimentos percebidos entre a data da chegada e o último dia do ano civil. (Decreto-lei
n 9 5.844, art. 61, parágrafo único)
§ 29 Quando o residente no estrangeiro estiver submetidc ao regime de
tributação na fonte previsto no arI;igo f'7 e transrenr residência 'para
o Brasil. f'ícará sujeito ao impôs to
como residente ou domiciliado
no
país, no ano que se seguir ao da
mudanca. (Decretc-Ieí n. 9 5.844, artigo 6())·
§ 39 No caso a que se refere o
parágrafo anterior, a
declaração
abrangerá a totalidade dos rendimentos e deducões relativos ao ano
da mudança,
forma do disposto

na

no art. 22. (Decreto-lei nv 5.844,
art. eO,parágrafo uníco)
§ 49 As pessoas que, no correr
de um exercício rínanceíro, transferirem residência para o Brasil -e, nesse mesmo exercício financeiro. se retirarem do, território nacional, em
caráter definitivo, serão tributadas na
conformidade do disposto no art. 6\).
CAPITULO

VIII

Do inicio de negócio

Art.. 62. Para as pessoas [urtdícas
que iniciarem transações em um ano,
a base do ímpôsto, para. o exercício
seguinte, será dada pelos lucros apurados de acórdo com êste regulamento e que corresponderem ao período
entre o início do negócio e o dia
31 de dezembro. (Decreto-lei nv 5.844,
art. 62)
§ l Q • As pessoas jurídícas, que iniciarem transz.ções e se extína-nrem
no mesmo ano, ficam obrigadas à
apresentação imediata da' declaração,
compreendendo os resultados jo período em que exercerem suas atíví'dadas. (Lei 119 154, art 19 )
§ 2Q • Quando a firma ou sociedade não houver realizado balanço
até 31 de' dezembro, por não estar
obrigada a fazê-lo, em virtude de
disnosícâo contretual ou estatutarta,
poderá se exímtr vda obrtgaçâo de
apresentar declaração de rendimentos no exercício fínanceíro seguinte ao
inicio das suas operações, desde que
requeíra à. autoridade fiscal competente, até 30 de abril, a dispensa
dêsse ônus. (Lei n 9 3.-'1'70 art. :vi)
§ 39, A falta de escrituração regular desde o início das operações
ou o não encerramento do balanço
até 31 de
"'1bl'O, quando ex': 'nte a obrígação contratual ou estatutáría de fazê-lo, determmarn o arbitramento do lucro em conrormídade com o ~ 4<> do art. 34, se a pessoa jurídica não puder optar pela
tributação baseada no lucro presumido. (Lei nv 3.470, art. 26)
§ 49 • No caso de que trata o § 2~,
ficará a pessoa jurídica obrigada a
declarar, no exerci cio subseqüente, o
lucro real correspondente ao período
entre o inicio do negócio e a data
do encerramento do primeiro balanço que estiver obrigada a realizar.
(Lei n 9 3.470, art. 26)
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PARTE

QUARTA

Disposições aplicáveis ao Regime de
Al'J"ecadação por Lançamento
CAPITULO

I

DI1 declaração de rendimentos

Art. 63. Até 3{) de abril de cada
ano, as pessoas físic3S e jurídicas,
por' si ou por intermédio de represen tan t 85 habilitad os são 00 ri~~-·.' ,-I::l. S
a apresentar declaração de SeL\S rendim~ntos) acompanhada da respecnva ficho, estatística. r Dccreto-Ieí .número 5.844, art. 63)
§ IÇ). Não haverá essa obrígaçào
para as pessoas ," """{, salvo exí~'êi1cia de autoridade fiscal:
a)
ouando a soma dos rendímentos brutos não exceder a cr$
90. CO'G,OD
(noven ta mil cruzeíros:
anuais: <Lei n 9 2.354, artigo 23 e Lei
n'" 3.470, arts. 59 e 101)
b) quando tlverem percebido exclusívar -'te rendimentos de trabalho sujeitos ao desconto do ímpôsto
na fonte, em import0.,~IC.il'\ Dão excedente a CrS 15. {}OO,ü0 (quinze mü
cruzeiros) em qualquer mês e de
uma Só fonte pagadora. (Lei n 9 3.4'70,

art. 6D)

§ 29 Qmmdo motivos
de fôrça
maior, de")(;f'mente justificados perante o onere da repartição lançad01'3., ímpossfbilttarem 8. entrega da
declaracão dentro do prazo acima
estabelecido. poderá ser concedida,
mediante requerimento. uma só prorrogaçâ o a tê 60 rsessen ta ) dias; (Deereto-lei nl? 5.344, art. 63, § 29)
§ 39 Depois de 30 de abril, a decíaraeão só será recebida se ainda
não tiver sido notificado o contribuinte do início do processo de l::mçamento «ex-orrícío",
que trata. a.
letra a do art. 77. (De(;le~o-lel numero 5.814, art. 63, ~ 39 )
49 ]S' vedado ao contríbuínte.
depois de notificado do lançamento do ímpôsto ou do início do processo de lançamento li ex-orítcío", requerer a retificação de sua declaração,
para o fim de incluir ou majorar deduções e abatimentos que, anteriormente àqueles atos. não
pleiteara.
(Decreto-lei n Q 5.844, art. 63, pará-

de

grafo 49)
§ 59. A firma ou sociedade que,
depois de iniciada a ação' fiscal por
meio de exame de escrita, apresen-
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tal' declaração ou requerer a retificação de rendimentos de sua declaração, não se eximirá, por isso,
das penalidades previstas neste regulz menta, aplicando-se o mesmo
procedimento a tôdas as pessoas físicas ou jurídicas quanto aos rendimentos oriundos da firma ou sociedade a que se referir aquêle eX~r
me. (Decreto-lei n 9 5.844, art. 63,
§

5Q )

*

6Q Ao contribuinte será prestada assistência técnica, na repartição
lançadora sob a forma de esclarecimentos a orientação para a feitura da SUl:- declaracão de rendimen-

tos.

: Lei n 9 154, art. 26)

Qw:'ndo essa assistência tõr
solicitada, antes de qualquer notifícaçâo de procedimento fiscal. para
efeito de retificação de declaração
de rendimentos já 'apresentada, a totalídade ou diferença de impôsto que
resultar do cômputo dos elementos
oferecidos pelo contribuinte sers cobrs da, apenas, com a multa de mo1'2.. orevísta na letra a do art. 144.
(T,.le( nv 154, art. 26, parágrafo único)
§ 8O? O disposto no pari grafo antcricr n2.0 eximirá o contríbuínte das
nonalidades previstas neste regulamento quanto à diferença de Impôsto que resultar de ação fiscal posterior baseada em elementos .outros
eolhídos pela reparttcão lancadora.
~ [)<l As pessoas físicas que
no
ano de base tiverem rendimento superior a Cr~ 1.5.ÜGO/JO (quinze mil
cruzeírosi em um ou mais meses,
ou:"':e perceberem rendimentos de
ma!s de uma fonte nagadora ou' de
outra natureza que não os do trabalho e sujeitos ao ímpôsto na fonte,
ficam obrigadas a apresentar a declaração no exercício seguinte, quando
não ocorrer a hipótese prevista na
alínea a do § 1Q dêste artigo. (Lei número 2.SG2, art. 21, parágrafo único;
T.,ei n,o 3.4'7'0, arts. 40 e 60)
10. Se a fonte n2.D descontar o
imposto de que trata o art. 98, inciso 2<>, dêste regulamento, poderá o
fi.c;co ~xigir. diretamente dos bene~

7 CJ

*

ficiados, .através de declaracão de
rendimentos, o pagamento do tri-

buto devido, na hipótese prevista no
~ 19 , b, dêste artigo. (Lei n 9 3.470,

art.

61)

11. No caso do parágrafo anterior, ser?" concedido o prazo de 20
(vinte) dias para que o beneftcíado
apresente a declaração de rendímen§
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tos. livre de multa de mora, findo o
qual será iniciado o processo de
Iançamento "ex offtcio". (Lei número 3.470, art. 61, § 19 )
Art. 64 As fórmulas de declaracão bem como a ficha estatística,
õbe~1ccer~o aos modelos aprovados pelo Diretor do ImpOsto de Re:qda e
serão assinadas pelos contribuintes ou
seus representantes, esclarecendo êstes q1.~e· o fazem em nome daqueles.
(Decreto-Ieí nl) 5.814, art. 61)
Art. 65 AS pessoas físicas que pe~'
ceberem rendimentos de vvártas fontes, na mesma DL. em diferentes localidades, f Hão uma só declaração.
(Decreto-lei li'? ').844., .art. 65)
Parágrafo único. Serão discriminados, na declaração, os rendimentos
relativos ao ano-base, por fontes pagadoras e localidades de que pro'Venham, e, em C2 da cédula, as deduções solicitadas. (Decreto-lei número !5. 1344, art. 65, 'parágrafo único)
/1,rt. 66 Aquêles que declararem
rendimentos de bens em ccndomínto
deverão Indicar essa circunstância.
(Decreto-lei nl? s.844, art. 6fn
Parágrafo único. Os rendimentos
dos fundos em condomínio, de Que
trata o ~ 39 do a-rt. 27, serão indicados neles condôminos. 'segundo a
sua natureza e na proporção das respecsivas cotas, de aeôrdo com o disnesta na alínea
do § 1.0 do art. 11.
-(Lei n,o 3.470, art. 82, pe.rágrafo
único)
Art. 67. Na constância da socíedade conjugal, os cônjuges deverão
'fazer declaracão conjunta de seus
rendimentos, Inclusive d?s p~nsões de
cue tiverem o gôzo' prívattvo. (Deereto-lei nv 5.844, art, 67. e Lei núã

mero 154, art. 19 , 67,
§

1~.

Se o regime

.~ Z<»
fÔT

o da

se-

paração de bens; é facultado a q1~}11
Quer dos cônjuges apresentar declsracê.o em separado relativamente De!';
rendimentos" próprios. (Lei n9 154,
zrt. 19 )
§

2l?, No regime da comunhão de

bens, quando cada c0u,jw::,e auferir
mais de 01'8 90. C':J-O,{}D (noventa roi}
cruzeiros) armais, além da declaracão de rendimentos do cabeça do
casal , podere ser apresentada declaro,c§o de rendimentos f3(' n"t.'·() cônjwr.e, r2h-:.tiva aos provr-n:tos':'''; trabalho,
1';11108

f;

c?~ bens g.rav~~os ,eOl':' ,C!{1. 1 -

de mco::,umüí.'.büdace 0

11',<\-

lie1!::tbilidaõe. (l,<'li nº 3.470, 2rt..33·'
A1't. 68. No caso de dissolução da

sociedade conjugal, por morte de um

dos cônjuges. o sobrevívente apresentará declaração de rendimentos relativa às importâncias que perceber ao
seu trabalho próprio, das pensões de
que tiver gôzo privativo ou de quaísquer bens que não se incluam no monte a partilhar. (Decretowlei nº 5.844.
art. 68)
Art. 69. As pesSOEU> jurídicas 'com
sede no país e as filiais, sucursais ou
agências das pessoas jurídicas com
sede no estrangeiro, que centralizarem a contabilidade das subordinadas
ou congêneres ou que incorporarem
aos seus 08 resultados daquelas, deverão aoresentar uma só declaração
na repa):tição do local onde estiver o
estabelecimento centralizado!' ou príncipal, devendo as subordinadas ou
congêneres fazer a necessária comunicação a repartição das respectivas
crrcunscrícões fiscais. (Decreto-lei número 5.R44, art. 69)
Parágrafo único. As finrnas ou sociedades coligadas, bem como ~,S eontroladoras e controladas, deverão
apresentar declaração em separado,
quanto ao resultado da sua atividade.
(Decreto-lei nl? 5,844, art. 69, parágrafo único)
Art. 70, As declarações deverão ser
apresentacas à reparttçâo competence, situada no lugar do domicílio fiscal dos contribuintes. (Decreto-lei
nl? 5.844, art. 70)
Art. 71. As declarações, acompanhadas ou não de. cheques, poderão ser
entregues pessoalmente ou remetidas,
em carta registrada, pelo
correio.
(Decreto-lei nl? 5.341, art. 71)
Parágrafo único. A repartíção dará
o recibo da declaração no aUI da. ent:·(~3':;!" quando feita pessoalmente. e
encaminhá-lo-á ao domicilio fiscal do
contribuinte, no 09,80 de remessa de
declaracão pelo correio. (Decreto-lei
nv 5.814, art. 71, parágrafo único)
Art. 72. São competentes para receber as declaracões de rendimentos:
(Decreto-lei nl} 5.84.4, art. 72)
co as Delegadas Regiona.is e Se<.:eionaís e as In"petol'ias do Impôsto
de Renda:
b) as Alfândegas, Mesas de Rendas,

Coletorias 'Federais e Postos e Registros Fiscais,
Art. 73 . Os domiciliados no pai.~,
ausentes no estrangeiro, a serviço da
Ng,ção ou por motivo de estudos. que
receberem rendimentos pela Delegacia.
do 'resouro Brasileiro no exte-íor, deverão apresentar suas declarações de
rendimentos naquela repartição. (Deereto-lei ns 5.844, art. 73)

ATOS DO PODER

CAPÍl'ULO

TI

Da revisão das declarações

Art. 74. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das
repartfções lançadoras, que exlgírâo os
comprovantes necessários. (uecretolei n9 5.844., art. 74)
~ 1'-'. A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição.
esclarecímentos verbais ou escritos 50hcitados aos contríbuíntes. ou por 0U"
tros meios facultados neste ~"t;gula~
menta. (Decreto-lei n 9 5.844, art. 74,
§ 1.°)

§ 21.1. Os pedidos de esclarecimentos
deve.ão ser respondidos, dentro do
prazo de 20 (vinte) dias, contado da
data em que tiverem sido recebídos .
(Decreto-lei n 9 5.844, art. 74, § 29)
§ 3~. O contribuinte que deixar de
atender ao pedido de esclareeímentos
ficará sujeito ao lançamento "ex offício" de que trata. a letra. b d.> art. 77.
(Decreto-lei n9 5.844, art.. 74- § 39)
Art. 75. Os funcionários do Impôsto
de Renda destacados em serviços de
inspeção no ínterior dos Estados poderão, quando devidamente autoriza ~
dos proceder à revisão das declaraçõeS_ (Decreto-lei n Q 5.844, art. 75)
CAPÍTULO

lU

Do lançamento do impôsto

Seção I
Do lançamento com base na declaração

Art. 78. Feita a revisão da declaração de rendimentos, proceder-se-á ao
lançamento de ímpõsto, notificando-se
o eontrfbuinte do débito apurado.
(Decreto-lei n 9 5.814, art. 76)

Seção TI
Do ltmçamento "ex otiicio"
Subseção!
Dos casos de lançamento "ex ojficio"
Art. 77. O lançamento "ex officío"
terá lugar quando o contribuinte:
(Decreto-lei nv 5.844, art. 77)
a)
não apresentar
declaração de
rendímentos ;
b) deixar de atender ao pedido de
esclarecimentos que lhe fôr dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os
prestar satísra tõriamente;
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c)
fizer declaração inexata, considerando-se como tal não só a que
omitir rendimentos, como também a
que contiver dedução de despesas não
efetuadas ou abatimentos indevidos.

Subseçáo n
Do processo

Art. 78. O processo de Iançamento
"ex-orrícío'' será iniciado por despacho mandando intimar o interessado
para, no prazo de 20 (vinte) dias,
prestar esclarecírnentcs, quando n~
cessárros, ou para efetuar o recolhimenta do impôs to devido com o acrescimo da multa cabível. (Lei nl;> 3.470,
art. 19)
§ 1Q Quando a falta ou a inexatidão da declaração houver sido apurada pelos agentes nscais do tmpôsto ~e
renda, em ação fiscal direta no domícílio do eontrtbuínte, o processo será
iniciado mediante auto 1e infração,
no cual será feita ao interessado, pessoalmente, a intimação para prestar
esclarecimentos. (Lei nl? 3.470, artigo 19, parágrafo único)
~
~ 2" As íntímaçôes a que se retere
êste artigo serão feitas por meio de
registrado postal, com direito a recibo de volta (A.R.), ou pessoalmente mediante declaração de ciente no
1;:~ocesso, ou, ainda, por edital p~b1i
cado uma vez na imprensa ou afixado na repartlção. quando impraticáveis os dois prtrneíros meios. (Decreto-lei nv 5.844, art.. 78, § 19 )
§ 39 Se os esclarecimentos não forem anresentados para sua juntada
M processo, certificar-se-~ nêle .es~a.
circunstância: quando feita a íntímacão mediante registrado postal,
juntar-se-á o recibo de volta (A. R.) ;
quando por edital, mencio.nar-:-s~-á o
nome do jornal em que ~01 pu~llc~do
GIl o lugar s.u que 8?t~:ve anxaco ,
(Decreto-Ieí n 9 5.844, art. 78. ~ 29)
§ 4,0 A autoridade lançadora aprecio.r~ o processo. Se o julgar ímprocedente. mand0xá arquivá-lo; no caso contrário, autorízará o lançamento,
mandando cobrar o ímpôsto com a
multa cabível de acõrdo com o artigo
145. (Dscreto-l~i n(l 5.814, art. 78.
§

31;».

Subseção TIl
Da base

Art.

79. Far-se-á o lançamento ex

off'ícío: (Decreto-lei n.o 5.844, art. 79)
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a) arbitrando os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de falta de declaração;
b)
abandonando as parcelas que
não tiverem sido esclarecidas e fixando os rendimentos tributáveis de
acôrdo com as informações de que se
dispuser. quando 'Os esclarecimentos
deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
C) computando as importâncias não
declaradas, ou arbitrando o rendimento tributável de acôrdo com os
elementos de que se dispuser, nos
cases de declaração inexata.
§ 19 Os esclarecimentos prestados
só poderão ser impugnados pelos lançadores, com elemento seguro de
prova ou indicio veemente de sua
falsidade ou inexatidão. (Decreto-lei
nQ 5.844, art. 79, § 19 )
§ 2.(' Na hipótese do lancamento ex
otticio por falta de declaração de
rendimentos. a não apresentação dos
esclarecimentos dentro do orazo de
que trata o art. 78 acarretará, para
as pessoas jurídicas, a perda do direito de opção referido no art. 33.
(Lei n 9 2.354, art. 26)

Seção
Dispos~9ões

In

relativas ao lançamento
do tmpõsto

Art. 8() , As pessoas físicas serão
lançadas individualmente pelos rendimentos que perceberem do seu capital, do seu trabalho próprio .ou das
pensões de que tiverem gôzo privativo, ressalvada a hipótese da parte
final do § 2'> do art. 20. (Decretolei nv 5.844, art. 80)
Parágrafo único. Na constância da
sociedade conjugal, salvo nos casos
dos parágrafos 1() e 2\1 do art. 6'/,
rar-se-á o Iancamento em nome do
marido, abrangendo os rendimentos
do casal. (Decreto-lei n 9 5.844, artigo
80. parágrafo único)
Art, 31. As pessoas jurídícas serão
lançadas em nome da matriz, tanto
por seu movimento próprio como pelo
da suas filiais, sucursais, agências ou
representações. (DeCl'eto-lei n? 5,844,
art. 81)
§ 1Q Se a matriz funcional' no estrangeiro, o lançamento será feito em
nome de cada uma das filiais, sucursais, agências ou representações no
país ou no da que centralizar a escrituração da tôdas. (Decreto-lei número 5.844, art. 81, § 19 )
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§ 2<'> No caso das coligadas, controladoras ou controladas o lançamento será feito em nome de cada
uma delas, (Decreto-lei n? 5.844, artigo 81, § 29)
§ 39 O disposto no § 19 alcança
igualmente os mandatários ou comissários, no Brasil, das firmas e sociedades domícíltadas no exterior. (Lei
119 3.470, art. 76)
Art. 82. O contribuinte será notificado do Ian-amento na distrito onde estiver o seu domicílio fiscal. (De":
ereto-lei n Q 5.844. art. 82)
Art. 83 , A notificaçâo do lançamento far-se-á por registrado postal,
com díreíto a recibo de volta (A R.),
por serviço de entrega da repartição,
ou por edital. (Decreto-lei n'! 5.844.
art. 83 e art. 200, q)
§ 19 Fal'-se-á a notificação por edital quando fõr desconhecido ou incerto o enderêco do contribuinte, ou
quando este
encontrar ausente no
estrangeiro, ou, ainda, se fôr impraticável "a notificação pelos outros
meios legais. (Decreto-lei nl? 5.844,
art. 83, § 1?)
§ 29 o edital não mencionará a
ímportâneía do impôsto e será publicado uma vez na imprensa ou, na
falta desta, afixado na repartição.
(Decreto~lei n9 5.844, art. 83, ~ 2<))
Art. 84. O lançamento do impôsto
cabe às Delegacias Regionais e Seccionais e às Inspetorias do Impôsto
de Renda, (Decreto-lei n Q 5.844, artigo 84 e Lei 119 154, art. 21)
Parágrafo único. Quando especialmente autorizados. também farão
tan-amentos os funcionários íncumbídos' da nscansação do tmpõsto do
interior dos Estados. (Decreto-lei número 5.844, art , 84, parágrafo ÚnICO)

se

CAPÍTULO

IV

Do pagamento ão impôsto

.

Seção I

Disposições geraís

Art. 85. O impôsto devido pelas
pessoas físicas e jurídicas deverá ~er
pago de uma só vez, quando inferior
a cr$ 500,{)0 (qumhentos cruzeiros)
e CrS 5,O()(),OO (cinco mil cruzeiros),
respectivamente, (Lei n Q 1M, art. I Q)
§ 19 Tratando-se de impõsto superíor a essas quantias, é permitido o
pagamento em quatro quotas iguais,
quer se trate de pessoas físicas, quer
de jurídicas. (Lei n.O 154, art. 1.0)
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§ 29 Ao contribuinte que apresentar sua declaração de rendimentos e
efetuar, no ato, o pagamento integral
do imposto nela calculado, será concedido t, desconto de: (Lei n 9 154,

art.

19)

ó% (cinco por cento) se o pagamento fôr efetuado no mês de jaa)

neiro;
t» 3% <três por cento) se o pa-

gamento tõr efetuado no mês ele fevereiro'
c) 1% (um por cento) se o pagamento fôr efetuado no mês de março.
~ 3.° A concessão dos descontos de
que trata o parágrafo 2.° não se este.iderá ao pagamento de quaãquer
diferença de ímpôsto cobrada posteriormente. (Lei n 9 154, art. 19 )
§ 4" O pagamento do imposto no
ato da entrega da declaração d·~ rendímentos, bem como nos casos de lançamento "ex-offício", ressalvado o
dis~osto no art , 87 dêste regulamento,
sera efetuado na sua totalidade. (Lei
nl? 2.354, art. 27)
~ 5.° O pagamento do imposto deverá s2r efetuado também na sua totalidade e no ato na entrega da declaração de rendimentos:
a) nos casos de extinção da pessoa
jurídica; (Lei n Q 2.354, art. 27)
b) nos casos de transferência de
residência para o exterior. de que trata o art. 6{) dêste regulamente. (Lei
número 3.470, art. 17)
§ 6.°. Quando houver suplemento de
ímpõstc, proceder-se-á à cooranca do
débito de uma 50 vez <Lei n,ó 154,

art. 19, 93,

§ 29)

Art. 86. Em crrcunstãncías especials, 03 delegarros regionais e seccionais da Impôsto de Renda poderao
autonzar o pagamenro parcelado 1')s
débitos vencícos dêsse tributo, acrescidos da multa ele mora cabível. (Lef·
1:.0 2.354. art . .la).
Parágrafo único. Concedido êsse
parceramrnto a taita ae pagamento
de qualquer das prestações no prazo
marcado acarretara o ver.cimento ~~:;.s
demais e a imediata mscrícão da d:ívida para cobrança judlcJ.,::tl. (Lei n o
2.354, art. 28)

Art. 87. Os débitos resultantes de
processos instaurados por mrraçao
dêste regulamento. quando supenores
a crs ioo.Ü'OO.<lO (cem mil cruzeiros),
poderão ser panos em parcelas meusais, iguais e sucessrvas, até o rnáxímo de seis, desde que os Interessados
o requeiram à repartícão arrecadadora local, dentro do prazo previsto pa.~
ra o cumprimento da decísao d-e nn-

meíra instância, (Lei n," 8.519, are.

9<»

Parágrafo único. Desatendido o pagamento de nuas prestaçoes sucessí-..
vas, vencer-se-ao automaticamente as
demais, devendo a reoart.cao providenciar a cobrança executiva ao rest~nte do débito, na rorrna da legislaçao em vigor. (Lei n 9 3.519, art. ~);»
Seção TI
Dos meios e do tuaar de pagamento

Art. 88. O pagamento do ímpôsto,
em dinheíro ou por cheque, ser a 'terto
às Recebedorias Federais, __lfânctega:s,
Mesas de Renaas e ooieeortas Federais. (Decreto-lci n.? 5.844, arts. 87.
e 90 e Lei n.? 154, artigo 1.°, 89, naràzraro único)
~ 1.(1 Os cheques, que poderão cobrír o débito de um ou mais contrrbuintas, serão emitidos ou endossacos
em favor das repartíçoes arrecadacoras ou à sua ordem. (Lê) nP 154, art.
1(.', 89, parágrafo único)
~ 2.o Os cheques serão cruzados e
pagRve~::>

ao Banco

do

Brastl S.A"

sendo que, quando não estiverem cruzados, será feito imediatamente o
cruzamento e a rndrcaçao "Bar_cc, do
Brasil S. A." (Decreto-12i n.o5. 844,
art. 88 e parágrafo únícoj
'. ~ 3.° Os cheques destinados ao pa'gamento dó ímpôsto de remeta podem
ser emitidos pelo contrmumte ou 001'
outra qualquer pessoa tístca ou jurídica. (Lei n9 154. art. 19 , 89)
~ 4.° Os cheques poderão ser remetidos pelo correio. desde que accmpanhados das respectivas notíücaçôes
e em carta registrada,
Seção lU
Da época e do prazo para par;ame,tto

Art. 89. A arr-ecadação do i:-_:pôsto
em ·cad.a exerci cio financeiro começará a 1.0 de junho, para as declara-

cões de rendímentcs entregues dentro
do prazo. (Lei n(} 154, art. 19 , 92)
Art. 90. Püga a primeira quota do
imposto, no prazo de 20 (vinte) dias,
marcado na ncnrícaçao de Iançarnento, as restantes serão recolhidas com
íntervalo de 30 <trinta) dias, a c-ontar
do vencimento da primeira. (Decreto-lei nl? 5.844. art. 93)
Parágrafo único . É facultado ao
contribuinte, dspcís de rançado, pagar
antecipadamente uma ou mais quotas,
cu a totalidade do ímpósto , <Decreto-lei n 9 5.844, art. 93, § 19)
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Art. 91. No caso de falência, consíõerar-se-ão vencidos todos os prazos, providenciando-se rmeaíatamente
a eonrança judicial da divida. {Decreto-lei nv 5.844, art. 94)
Parágrafo único. São também considerados vencidos todos os prazos para pagamento, nos casos de transferência de residência para o exterior,
de que trata o art. 60. (Lei n.o 3.470,
art. 17, § 2l?)
Título TI

Da arrecuâeção nas tentes.
PARTE PRIMEIRtI

Tributaç.io dos lucros apurados pelas
pessoas tisicas na 'venda de propriedades imobiliárias
CAPITuLO I

Da tnciaência do impôsto

Art. 92. O lucro apurado pelas pessoas rísicas na venda de propriedades
Imobiliárias está sujeito ·.10 pagamenro
do ímpõsto à razão de 15% (quinze
por cento). (Lei nv 3.470, art. 79)
§ I." Para os efeitos dêste artigo.
equiparam-se
venda a promessa de
compra e venda e e. cessão de direítos de promessa de compra ( venda,
ou atos equivalentes, sôbre propriedades imobüíarías. (Lei n.o ;i .47<l, art.
à

49)
§

2.° Tratando-se de pessoas físicas

que exploram, habitual e profissional-

mente, a incorporação ou a. construção de prédios para venda, a venda
de lotes de terrenos de sua proprrcdane ou dos quais tenham opção ou
promessa de compra e venda, o .mpõsto será cobrado à razão de 25%
(vinte e cinco por cento). (Lei n.o
3.470, art. 81)
§ 3.° o disposto no parágrafo anterror r.ão será aplicado em relação
aos ímóvrís da zona rural ou que t·enham destmacão rural e ao: -ceamento na zona urbana, feito pelo propnetárío que anteriormente não te..
nha exercido proríssíonarmente essa
anvidade. (Lei n,v 3.470, art. 81, §§
10 e 2 9 )
4.° Estão isentos do ímpôsto de
que trata êste artigo os lucros apurados pelas pessoas físicas:
a) nas vendas de -ímóveís rurais, de
valor até Cr$ 100. OOD,O\. (cem mil
cruzetrosj ; (Lei :c:.o 154, art. 24, parágraro único)

*

b) na transmissão da propriedade,
decorrente de desaprcpríaçâo amigável ou judicial. (Lei n g 2.786, artigo 48).
Art. 9~3. O ímpôsto de que trata
c artigo 92 somente se aplica às vendas de bens imóveis corpóreos (artigo 43 do Código CIvil) e incide sôbre a dírerenca entre o valor da ven'da e o do éusto do imóvel para o
vendedor, permitidas as seguíntes
deducões: (Decreto-lei nO 9.330, artigo 2</, e. Lei n9 154, art. 34)
a) impôsto de transmissão pago
pelo vendedor, quando da aquísíção
.
do imóvel:
b) benfeitorias e juros dos empréstimos contraídos para a sua realizacão:
, c) comissões pagas para a realízacão da venda.
§ lQ Além das deduções previstas
neste artigo, poderá o vendedor abater as seguintes percentagens, calculadas sõbre ao diferença entre o
valor da venda e o do custo, do imóvel c das benfeitorias, quando houver'; (Lei nl? 154, art. 25)
10% (dez por cento), quando o
imóvel tiver sido adquirido dentro
do prazo de dois anos anteriores ,à
realização da venda;
15% (quinze por cento), quando
êSSi3 prazo fôr superior a dois anos,
não excedendo, porém, a cinco anos;
2'5 % (vinte e cinco por cento) ,
quandoêsse prazo fôr superior a cinco
anos, não excedendo, porém, a dez
anos;
30% (trinta por cento), quando
êsse prazo fôr superior a dez anos;
§ 2Q Não são computáveis como
parcelas integrantes do custo do imóvel e das respectívas benfeitorias OS
juros abatidos nas declarações de rendimentos de pessoa física do vende-

dor.

(Lei n9 3.470, art. 9Q )

ll:' facultado ao fisco arbítrar
o valor de venda do imóvel, para os
efeitos do disposto neste artigo, qaan,de o preço constante do instrumento da respectiva operação rõr not,"lriamente inferior ao real, observadas as seguintes regras ~ (Lei número
3.470, art. 69 e §§ 19 e 21,})
I - O preço de venda declarado
será considerado notõríamente inferior
ao real sempre que o valor definitivo
de incidência do ímpôsto de transmissão exceder àquele preço, acrescido do preço da cessão, se houver;
§ 39
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.II - Nos casos a que se refere o
item I, a autoridade nscaí competente do ímpôsto de renda arbitrará
o valor de venda do imóvel, ate o
limite de 00% (Oitenta por cento)
do valor que tenha servido de base
para a cobrança do ímpõsto de transmissão, salvo quando, comprovadamente, seja apurado o valor real, em
importância superior ao preço declarado na guia;
m - Não será feito o arbitramento de que trata o ftem n. na
época da escritura definitiva de compra e venda, quando tenha sido pago
o impõsto de renda em virtude de
quitação do preço estabelecido em
promessa de venda, na conformidade
do disposto no § 19 do art 92;
IV - Nos casos de pagamento do
ímposto de transmissão para efeito
da escritura definitiva de compra e
venda, quando tenha havido promessa de venda anterior, ressalvada a
hipótese do ítem IIl, será arbitrado
o valor de venda correspondente li
época em que o compromísso foi estabelecido;
V - Nos casos previstos 110 ítem
IV, ou quando não houver incidência do Impôsto de transmissão, para
os efeitos do arbitramento do valor
de venda do ímovel," será considerada quantia equivalente a que serviria de base para a cobrança daquele ímpôsto à época. da transação.
segundo os cntéríos previstos na legislação respectiva, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Territórios:
VI - Tratando-se ele simples contrato de cessão no arbitramento
do respectivo valor será considerada.
a base de íncídêncía do ímpósto que
fôr cobrado sôbre a transação, abatendo-se o custo para o cedente,
quando o valor que servir de base
para a cobrança dêsse ímpôsto corresponder ao valor do imóvel;
VII - Nos casos em que houve!'
compra. e venda e cessão, símultàneas, o preço da cessão será abatido
do valor do imóvel, arbitrado na conformidade dos ítens anteriores, para
os efeitos da revisão do valor da venda declarado na guia referente .ao
vendedor:
VIII - Nas operações de compra
e venda definitiva quando tenha ha"ido cessão antenor, a parcela correspondente ao preço da cessão não
deverá ser computada no valor da
o
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venda, arbitrado para os fins da tributação;
IX - O arbítrament., do valor de
venda do imóvel não poderá exceder
a 00% (oitenta por cento) do valor
básico de incidência dos Impostos a
que se referem os itens I, V e VI,
excetuados os cases a aue se refere
a parte final do ítem lã:;
X - Na falta de elementos nara
determinar o valor básico de fnei ~
dêneía do ímpôsto de transmissão, o
vaI 01' de venda ou da cessão será
arbitrado com base no que tenha
sido estabelecido para os fins de incidência do ímpõsto predial ou territorial. pela repartição fiscal competente.
§ 4 9 Estão sujeitos à comprovação
o valor de custo do imóvel e as deduções de que tratam êste artigo e o
§ LO
t Decretc-Ieí 11.0 9.330, art. 2.9)
§ 59 Ressalvados os casos de com..
provação, mediante a
apresentação
de documentos do respectivo pagamento, é facultado às autoridades do
imnústo de renda arbitrar o custo
das benfeitorias, até o limite de 10
(dez) vêzes o corrcsncndente valor
locativo anual à época da realízação
dessas benfeitorias. (Lei n Q 3.47'0.
art. [)9)
§ 69 Pa!'a os efeitos do arbitramento de que trata o § 59:
a) no caso de imóvel situado em
zona urbana, será considerado o valor
locativo anual do imóvel, apos COIJcluidas as benfeitorias, constante do
recibo. de pagamento do impõsto predial ou do ímpôsto territorial, ou,
se êsse valor não constar expressamente do respectivo recibo, o que fôr
certificado pela autoridade municipal
competente;
b) tratando-se de propriedade situada em zona rural ou que tenha
destinação rural, o valor locativo
anual das benfeitorias, à época da
sua realização, será:
r - o constante de contratos de
arrendamento, se a propriedade houver sido arrendada a êsse tempo:
II - o que tenha sido considerado
na cobrança do ímpôsto territorial,
ou arbitrado por autoridade pública
estadual ou
municipal competente,
para efeitos fiscais.
§ 79 Quando o custo das benfeitorias avaliado pela autoridade fiscal
não atingir a la/dez) vêzes o valor
locativo, é facultado ao contribuinte
promover à respectiva avaliação judio
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cíal, sem efeito suspensivo da. cobrança, respeitado êsse mesmo Iímíte
fixado no § 5<? (Lei n'il 3.470, art. 89 ,
parágrafo único)
~ 2~\ A avaliação judicial, nos casos
previstos no § í 9• será feita sempre
por avaliação judicial, sendo que, onde houver avahadores privativos das
Varas da Fazenda Pública, a êstes
caberá fazer
a avaliação. (Lei nv
3.4'10, art. 96)
9
§ 9 Sàmente onde não houver avaliador judicial, poderá o Juiz designar perito estranho ao quadro da
Justiça para, em cada caso. proceder
à avaliação. (Lei n 9 3.470, art. 9-6,
parágrafo único)
S 10. O custo do imóvel, para o
vendedor, quando adquirido por doação, herança ou legado, é o valos
constante do respectivo instrumento
de transferência da
propriedade,
transcrito no registro próprio. (Lei
nv 3 470. art., 19 )
§ 11. Nos casos a que se refere o parágraro anterror, quando o valor de
aquísíção da propriedade constante
do respectivo Instrumento fôr inferior
ao que tenha servido de base para o
pagamento do írnpôsto de transmíssão, observar-se-á o disposto no §
39 . (Lei n 9 3.47D, art. 79, parágrafo
único)
§ 12. O valor de venda arbitrado na
conformidade do disposto no ~ 39 será aceito como custo do imóvel, para
os fins previstos neste artigo, quando
ocorrer a sua revenda.
§ 13. Na 'impossibilidade de ser feita, no ato do recolhimento do ímposto, a comprovação dos valores a
que se refere o § 49 dêste artigo, ficará o vendedor obrigado a comprová-los dentro do prazo de 6'0 (sessenta) dias, contados da data daquele
recolhimento.
§ 14. Quando houver a quitação do
preço antes de conclu das as benteítortas, será admitida a dedução do
respcctívo custo estimado pelo vendedor, sujeito à comprovação dentre do
prazo de 60 (sessenta) dias, contados
da data do "habite-se", ficando o
contribuinte obrigado ao paga.mento
da diferença de impôsto que vier a ser
apurada, com o acréscimo da multa
que f'ôr cabível.
§ 15. Findo o prazo marcado para
a comprovação. na conformidade dos
§§ 13 ~ 14, o qual poderá ser prorrogado, mediante requerimento, a [uzo
exclusivo dos chefes elas repartições
lançadoras do ímpõsto de renda, se-

rão glosadas as deduções e percentagens não comprovadas.
§ 16. As deduções e percentagens
glosadas, de acordo com o disposto
no § 15, não poderia ser restabelecidas depois que o ato se tornar írrecorrtvel na órbita administrativa.
S 17. O valor da venda e o da cessão também deverão ser comprovados, mediante documento que indique
o valor defínítívo de base para incidência do tmpôsto de transmissão ou,
quando não houver incidência dêsse
ímpôsto, o que servil' de base. para a
cobrança do impôsto predial, territorial ou sôbre a cessão. expedido pela
repartição. fiscal competente.
CAPiTULO

n

Da escritura de compra e venda

Art , 94. Os tabeliães de notas e
serventuários que excerçam função de
notário público ou de oficial de registro, federais ou estaduais, não poder.ío lavrar ou registrar escritura de
compra e venda de propriedades imobiliárias ou escritura de promessa de
compra e venda ou de cessão de direito de promessa de compra e venda
sôbre propriedades imobiliárias, ou
atos equivalentes com cláusula de
quitação de preço, sem que seja feita,
pelo vendedor ou cedente, prova de
recolhimento do Impõstc de que trata
o artíco 9'2. mediante exíbícão da guia
própria, com o respectivo ""cibo, cujo
número, data. preço de venda ou cesSp o e valor arbitrado deverão ser indicados na mesma escritura, {l.ei nv
3.470, art. 59)
~ 19 Quando a transação não 1)1'0porcionar lucro tríbutaret. será admitida, em substítuícão a prova exigida neste
artíao. a guia negativa,
que será visada pelas repartícões lançadoras do impôsto de renda ou pelos
exatores federais nas
localidades
onde não houver reparttcão Iancadora dêsse ímpôsto .
§ 29 Na hipótese a que se refere o
§ 19 , deverão constar da escritura o
número e a data da guia negativa e
a repartição em que foi visada, bem
çorno a declaração de que o vendedor
se compromete a, no prazo de 10
(dez.) dias,
contado da ciência do
debito fiscal, recolher o impósto C1u~
a~ rep ,n:ções do impôs to de renda.
venham a apurar na revisão da mesma guia
§ 3Q OS tabeliã es e serventuártos re-

feridos neste artigo não poderão la-
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yrar a escritura por valor superior ao
constante da guia.
§ 41? Nos casos de inobservância do
disposto neste artigo será aplicada a
multa prevista na alínea "c" do artigo 147 do presente regulamento.
(Lei n 9 3.470, art. 51?)
CAPíTULO

m

Do recolhimento do imoõsto

Art. 95. O recolhimento do impôsto de que trata o art. 92 compete ao
vendedor do imóvel e será feito por
meio de guia própria, fornecida pela
repartição. (Decreto-lei n 9 9.330, artigo 39>
§ 1Q O ímpôsto a que se refere êste
artigo deverá ser recolhido até a data da escritura, quando houver quitação do preço, e dentro de 30 (trinta) dias, contados do pagamento da
última prestação, nos demais casos.
(Lei nQ 3.470, art. 49 , § 19 )
§ 29 São competentes para receber
o ímpôsto, em dinheiro ou por cheque, as .Receb.edorias Federais, Alfândegas, Mesas de Rendas e Coletorias
Federais. "(Decreto-lei n 9 9.330, artigo 49 , e Lei n'? 154, art. 19, 89, parágrafo único)
§ 39 O
recolhimento do ímpõsto
deverá ser feito à repartição do local do domicilio fiscal do vendedor,
ressalvado o cumprimento das obrigações fiscais por procurador, no local da situação do imóvel.
§ 49 O disposto neste artígo e no
parágrafo anterior aplica-se igualmente ao cedente, nos casos de cessão
a que se refere o § 1.0 do art. 92.
PARTE

SEGUl'~~DA

Tributação dos rendimentos de títulos
ao portador, de residentes oU domiciliados no estrangeiros e casos

especiais de arrecadação nas
jantes
CAPíTULO I

Dos rendimentos de títulos ao
portador

Art. 96. Estão sujeitos ao desconto
do impôsto na fonte:
19) à razão de 6% (seis por cento).
os juros de títulos ao portador de dividas públicas federais, estaduais ou
municipais, salvo os que gozarem de
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imunidade fiscal expressa em lei federal; (Lei n Q 1.474, art. lQ H)
29 ) à razão de 15% (quinze por
cento): (Lei n 9 1.474, art. 19 , H)
a) os benefícios liquidas superiores
a Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) resultantes da amortização antecipada,
mediante sorteio, dos títulos de eco...
nomía denominados II capitalização ';
b) os beneficios atríbuídos aos portadores de títulos de capitalização nos
lucros da emprêsa emitente:
39 ) à razão de 28% (vinte e oito
por cento): (Lei TI.o 1.474, art. 1.0, H,
e Lei nl? 2.862, art. 25)
a) os dividendos de ações ao portador e quaisquer bonificações a elas
atribuídas;
b) os ínterêsses e quaisquer outros
rendimentos de títulos ao portador
denominadas 'I partes
beneficiárias"
ou "partes de fundador";
c) o valor das ações novas e os
ínterêsses além dos dividendos atribuídos aos titulares de ações ao portador, nos casos:
I - de utilização de quaisquer fundos, inclusive os de amortização, de
depreciação e de reavaliação de ati-

vo;

.lI - de valortzacâo do ativo ou de
venda de parte dêste, sem redução
do capital;
49) à razão de 25% (vinte e cinco
por cento>, os lucros superiores a ..
Cr$ LOOO,OO (mil cruzeiros) decorrentes de prêmios em. dinheiro obtidos
em loterias de finalidade exclusivamente assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado;
(Lei nl! 1.474, art 1Q, H)
51?) à razão de 30% (trinta por
cento), os lucros superiores a Cr$ ..
1.000.00 (mil cruzeiros), decorrentes
de prêmios em dinheiro obtidos em
loterias concursos desportivos, inclusive de turfe, compreendidos os I'bettíngs", e sorteios de qualquer espécie, exelusíve os de antecipação nos
títulos de capitalização e os 1e amortização e resgate, das ações das sociedades anônimas; (Lei nv 1.474, artigo 19, H)
69 ) à razão de 21% (vinte e um por
cento), os juros de debêntures ou outras obrigações ao portador, provenientes de empréstimos contraídos
dentro ou fora do pais, por sociedades nacionais ou estrangeiras que
operem no território nacional. (Lei
I
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n 9 1.474, art. 1<}, H. e Lei nl? 2.862,
art. 25)
-§ 19 A utilização de fundos ou lucros, a título de amortização de ações
ao portador, sem redução do capital,
nos têrrnos do art. 18 do Decreto-lei
n 9 2.627. de 26 de setembro de 1940,

importa na distribuição de rendimentos, sujeitos ao desconto do ímpôsto
na fonte, de acôrdo com o item I da
letrs c dêste artigo. (Lei n 9 2.862, artigo 26)
§ 29 As percentagens a que se refere êste artigo incidirão sôbre os
rendimentos brutos. (Lei nl? 2.354,
art. 24)
§ 39 Os rendimentos de títulos ao
portador estão sujeitos ao ímpôstc de
que trata êste artigo, sejam quais
forem os seus possuidores. (Lei número 3.470. art. 107)
§ 4Ç1 Excetuam-se das disposições
da altnea c do inciso 39 dêste artigo
os casos previstos nos arts. 100 e 101
do presente regulamento. (Lei númer; 3.470,- arts. 57 e 83)
OAPÍTUI.O II

Dos rendimentos de residentes ou
domiciliados no estrangeiro

Art. 97. Estão sujeitos ao desconto do ímpôsto à razão de 25% (vinte e cinco por cento):
I os rendimentos
percebidos
pelas pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no estrangeirç, inclusive aquêles oriundos da
exploração de películas cinematográficas; (Lei n Q 3.470, art. 77)
TI os rendimentos ' nercebídos
pelos residentes no país, que estívorem ausentes no exterior por mais
de doze meses; (Lei nv 3.470, art.

77)

lU - os rendimentos percebidos
pelas pessoas de que tratam os ítens
anteriores, a título de
"royalties",
tais como os decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio, de patentes de invenção e
processos ou fórmulas de fabricação,
ou o produto da alienação, a qualquer título. dessas propriedades quando percebido por pessoas físicas ou
jurídicas nas condições referidas naqueles dispositivos. (Lei n 9 2.354, (0,1'tigo 30, e Lei nv 3.470, art. 75>
§ 19 As disposições
dêste artigo
aplicam-se também i.
a) aos residentes no
estrangeiro
aue permanecerem no território na-

cíonal por menos de 12 (doze) meses;
(Lei nl? 2.354, art. 30)
b) aos contribuintes que continuarem a perceber rendimentos produzidos no pais, a partir da data em
que fôr requerida a certidão, nos casos previstos no art. 60 dêste regulamento: (Lei nl! 3.470, art. 17, §
3Q)
§ 29 Excetuam-se
das disposições
dêste artigo:
a) as comissões pagas pelos exportadores de quaisquer produtos nacionais aos seus agentes no
exterior;
(Decreto-lei n 9 7.885, art. l~)
b) as comissões pagas pelas emprêsas de navegação nacionais aos
seus agentes no exterior, em razâc
dos serviços que êstes lhes prestarem
naquela qualidade; (Decreto-lei número 7.885. art. 1Q)
c) os lucros apurados pelas filiais
de sociedades domiciliadas no estrangeiro, que forem empregados no Brasil, na ampliação de seu parque industrial; (Lei n 9 154, art. SQ)
d) os rendimentos percebidos pelas
pessoas de que trata o art. 73; (Lei
n 9 2.354. art. 30)
e) os rendimentos percebidos pelas
pessoas de que tratam êste artigo e
o parágrafo anterior, nos casos previstos nos- arts. 100 e 101 do presente
regulamento. (Lei nv 3.470, arts. 57
e 83)
§ 3Q Considera-se rendimento tributável da exploração de películas
cinematográficas
estrangeiras,
no
país, a percentagem de 30% (trinta
por cento) sôbre as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou íntermedíárros no ex-o
tenor, observado o disposto no § 10
do art. 37. (Lei n Q 3.470, art. 18, § §
V:> e'2.0, e art. 78)
§ 49 Os rendimentos já t~·ibuta.dos
na fonte sofrerão o desconto da díferença de ímpôsto até perfazer 25%
(vinte e cinco por cento). (Lei n~
3.470, art. 78)
§ 59 As percentagens de que trata
êste artigo incidirão sôbre os rendí-:
mentes brutos, salvo se provierem de
capitais imobiliários, hipótese em
que será permitido deduzir, mediante
comprovação, as despesas previstas
no art. 16. (Decreto-lei n 9 5.844, al'-

tigo 97,

§

39 )
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CAPíTULO In

Dos casos especiais de arrecadação

nas tontee

Art. 98. Estão sujeitos ao desconto do impôs to na "fonte:
19) à razão de 10% (dez por cento) :
1, - as quotas-partes de multas, recebídas por funcíonártcs em virtude
de leis fiscais, observado o dísposto
na alínea "a" do § 3.° do art. 24:
(Lei nO 2.354, art. 41)
lI. -, as importâncias pagas
ou
creditadas a pessoas físicas a título
de remuneração por serviçósprestados, tais como comissões, corretagens,
gratificações, participações ou honoráríos, superiores a Cr$
20.000.00
(vinte mil cruzeiros), em cada mês,
quando o beneficiário não seja empregado da fonte pagadora do rendimento, observado o uísposto na ahnea "c" 40 § 3.° do art. 24; (Lei n. Q
3.470, art. 62)
In - as importâncias relativas a
multas ou vantagens recebidas pelas
pessoas físicas, nos casos de rescisão
de contratos, excetuadas as importâncias que forem recebidas
pelos
assalariados a titulo de indenização.
nos casos de rescisão de contrato de
trabalho; (Lei n 9 3.470, art. 10)
29 ) de acôrdo com a tabela nQ I
anexa a êste regulamento, os rendimentos do trabalho provenientes do
exerc'cío _de empregos, cargos ou funções, indicados no art. 59 e seu § ll?,
r, quan~o sup.eriores a Cr$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos cruzeiros) em
cada . m~s!. admitida. a dedução ' da
contrlbuiçâo de prevídêneía social do
empregado e a do ímnôsto sindical e
considerados, ainda, todos os abatimentos previstos no art. 20;. (Lei
nl? 2.354, art. 24, Lei nv 2.362, artígo
20, e Lei nl? 3.470, art. 40)
39) à razão de 28% (vinte e oito
por cento), os rendimentos declarados como pagos ou creditados por
sociedades anônimas, quando não
atendidas as condições referidas no
§ 49 do art. 37. (Lei n 9 3. 470 :J,rtigo
2 9, § lQ )
§

,

}

19 . É fixada em Cr$ 1.000,00 (mil

eruzeíros) a quota mensal para a soma dos abatimentos de que tratam
a~ letras a, b, c, ti, e i do art. 20,
deste regulamento, que serão eoncedídos "ex-officio" a todos os eontríbuíntes pal'~ os efeitos do disposto no
mCISO 2Ç1 deste artigo. (Lei n9 3.4"'0,
art. 40, § 19 ) .

ExECUTIVO

419

§ 29 O desconto do ímpõsto de que
trata o inciso 2,9 será efetuado com
base no limite máximo de .... , ..••
Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros),
qualquer
qu.ando o rendimento em
mes exceder a essa importância. (Lei
n.e 2.862. art. 2-1). § 3.°, e Lei n.s 3.470,
art. 40)
§ 39 Não caberá ao
empregador
responsabilidade alguma sobre as ínformações prestadas pelos empregados para efeito do desconto do;mpôsto de que trata o incíso 29 dêste
artigo. (Lei nQ 2.354, art. 12)
Art. 99. O aumento dos rundos ae
reserva das sociedades anônimas com
o aproveitamento de lucros apurados,
quando êsses fundos já tcnharnatingido o valor do caprta! social realizado, ficará sujeito ao ímpôsto na
fonte, à razão de 30'~ (trinta 'Por
cento), independentemente do írnpôsto devido pela pessoa jurídíca na
forma do art. 44, (Lei n 9 1.474, artigo 29, § 19 )
Parágrafo único.
O recolhimento
do impôsto a que se refere êste artigo
eximirá os titulares de ações ao portador do pagamento de novo ímpõsto
por ocasião da distribuição dos mencionados acréscimos de reservas. (Leí
nl? 1.474, art. 2(). § 2 Q)
Art, 100. Os aumentos de capital
das sociedades em geral, com reeursos provenientes de reservas ou lucros
em suspenso, ficarão sujeitos ao impôsto de renda na fonte, à razão de
15% (quinze por cento), como õnus
da. pessoa jurídica. (Lei n 9 3 471), ar..
tígo 83)
§ 19 Para os efeitos dêste
artigo
somente se computarão as provisões,
fundos ou reservas tributados em poder da pessoa jurídica, (Lei número,
3. 47{), art. 83, § 1.0)
§ 29 O ímpôsto a que se refere êste'
artigo será recolhido
à repartdçào
competente, por meío de guias, Instruídas com a cópia da ata da assembléia geral, no caso das sociedades anônimas, ou do instrumento de
alteração do contrato, no caso das
demais sociedades, podendo ser efetuado o recolhímenro em dez prestações iguais, mensais e sucessr vas com
a primeira prestação dentro d~ mês
seguinte àquele em que se realizar o
aumento do capital. (Lei uI? 3.470,
art. 83, § 29 )
§. 39 A falt!l.. de pagamento da prímeira prestação dentro do prazo fixado no § 2'?, a extínçãn d lo socíedade ou a diminuição do capital antes
de 5 (cinco) anos, contados da data
7
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em que tenha sido realíaaco o aumento de capital pela forma prevista
neste artigo, importará na cobrança
do ímpôsto, devida nas declaraçoes
ou na fonte, segundo as taxas -ior...
mais, na forma da legislação em vigor. (Lei nl? 3.470, art. 83, § 19)
§ 48 As disposições dês te artigo não
serão aplicadas: (Lei n 9 3.4.70, artigo

as,

§ 59)

às Pessoas jurídicas que tiverem
débito apurado de. ímpõsto de renda,
adícíonal de renda e multas, vencido
na. data de pagamento da primeira
prestação;
b) às sociedades de qualquer natureza que tenham diminuído o seu capital depois de 1° de janeiro de 1958,
salvo se prejuízos, não recebimento de
débitos ou desvalorização, supervenientes, o justificarem. (Lei n 9 8.470,
art. 83, § 5.° letra b)
§ 59 Ressalvado o disposto nos i§ 31,'
e 49, o recolhimento do impôsto, pela
pessoa jurídica, na conformidade dêste artigo, exime do pagamento de
qualquer outro ímpôsto, sôbre os mesmos rendimentos, os acionistas ou sócios das sociedades que os tenham distribuído. (Lei nO 3.470, art. 83. parágrafo 6Q) •
§ 69 Aplicar-se-á também o disposto no parágrafo anterior aos acionistas e sócios das pessoas jurídicas isentas do ímpôsto de renda, desde que
seja efetuado o recolhimento do impôsto de que trata êste artigo. (Lei
ni) 3.470, art. 83, § 7.°)
§ 7i) Nâ'o sofrerão nova tributação
proporcional e complementar, ou 'na
fonte, os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante a utilização
do aumento do valor 'dó ativo decorTente dos aumentos de capital' realizados nos têrmos dêste artigo, por sociedades das quais sejam elas a010nístas ou sócias, bem como as ações
novas ou quotas dístrtbuídas em virtude daqueles aumentos de capital.
·(Lei n.O 3. 47ú, art. 83, § 8. 0 )
§ 8Q Nos casos de incorporação de
reservas das emprêsas de seguro, de
capitalização. bancos e outras, cujos
aumentos de capital dependam de
aprovação governamental, o recolhimento do ímpôsto, na conformidade
do § 2.°, poderá ser efetuado como depósito, em dinheiro, o qual será convertido em renda somente após aquela aprovação. (Lei n,o, 1. 772, art. 1.0)
§ 9Q O disposto no § 39 não coma)

preende os casos de extinção da so-

ciedade ou de diminuição do capital

decorrente de falência ou da morte da
qualquer sócio.
Art. 101, Os aumentos de capital
correspondentes ao aumento líquido do
ativo, realizados na conformidade do
disposto nos parágrafos dêste artigo,
ficarão sujeitos, únícamente, ao ímpôsto de renda na fonte, à razão de
10% <dez por cento) I como ônus da.
pessoa Jurtdíca. (Lei nO 3.470, artigo
57, ~ 7.°)
§ 1Q As fírmas ou sociedades pederão corrigir o registro contábil do valor original dos bens do seu ativo imobilizado até o limite das variações
resultantes da aplicação de coencientes de correção determinados pelo
Conselho Nacional de Economia, cada.
dois anos. (Lei n.O 3.470, art. 57)
§ 2(l A correção a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser efetuada a qualquer tempo, até o Iímíte dos
coeficientes vigentes à época, e a nova.
tradução monetária do valor original
do ativo imobilizado vigorará para todos os efeitos legais até nova correçâo pela finna ou sociedade. (Lei número 3.470. art. 57)
§ 39 Em cada biênio será fixado o
coeficiente para cada um dos anos dos
biênios anteriores, calculado de modo
a exprimir a influência, no período
decorrido entre o ano da aquisição
do bem até 31 de dezembro do segundo ano de, cada biênio, das, variações
do poder aquisitivo da moeda nacional na tradução monetária do valor
original dos bens que constituem o
ativo imobilizado. (Lei nl? 3.470, artigo 57. § l Q )
§ 49 A alteração da tradução monetária do ativo ímobillzado terá por
limite a diferença entre: a variação
resultante da aplicação, ao registro
contábil do valor original de cada.
bem, do coeficiente fixado para o ano
de sua aquisição, pela firma ou sociedade; e as amortizações contabílízadas, desde a aquisição, eorrígidaa aos
mesmos coeficientes, de acôrdo com
o ano de sua contabilização. (Lei n~
3.470, art. 57, § 29)
§ 5(l Entende-se por valor original
do bem a importância em moeda nacíonal pela qual tenha sido adquirido
pela firma ou sociedade, ou a importância em moeda nacional pela qual
tenha sido o bem incorporado à sociedade, nos casos de despesas ou valor de incorporação expresso em moeda estrangeira. (Lei nO 3.470, art. 57.
§ 3.l?)
§ 6Q A

conversão do valor em moeda
'Strangeira. para moeda nacional será
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1eita à taxa vigorante na época da
aquísíçâo. Se a taxa vigorante na data da aquisição ou incorporação não
fôr conhecida, será adotada a taxa
média do ano. (Lei n? 3.470, art. 57,
§ :V?)
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truidas com um demonstrativo dos
cálculos e lançamentos efetuados e
cópia da ata da assembléia geral ou
do instrumento de alteração do contrato social, conforme o caso. (Lei
nO 3.470, art. 57, § 89)
§ 14, O recolhimento do ímpôsto a
que se retere o ~ 13 poderá ser feito
em 12 (doze) prestações iguais. mensais e sucessivas, devendo a primeira
prestação ser recolhida dentro de 30
(trinta) dias, contados da data dl3i
realização do aumento do capital.
(Lei TI,O 3.470, art. 57. § H))
§ 15. A falta do pagamento da prímeíra prestação, dentro do prazo fixado no ~ 14. ou a inobservância dos
demais disposítívos dêste artigo, Importará na cobrança do ímpôsto devido pela pessoa -juridica e pelas pessoas físicas ou na fonte. segundo as
taxas normais. (Lei n<? 3.470, art. 5'l"

§ 79 Não serão corrigidas: (Lei numero 3.170 art. 57 § 4.0)
a) a parcela do ativo correspondente a auxílios, subvenções ou outros recursos públicos não exigíveis, recebidos pela firma ou sociedade para au..
xílio na realização do ativo;
b) a parcela do ativo imobilizado
correspondente ao saldo devedor de
empréstimo tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.
salvo se a firma ou sociedade acordar com êsse Banco a correção simultânea do saldo devedor do empréstí..
mo, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo.
§ 11)
§ 8C;> Simultâneamente à correção do
§ lts. Admitir-se-á o atraso
das
ativo prevista nos parágrafos anterioprestações restantes, até 4 (quatro)
res, serão registradas as diferenças do
meses, mediante o pagamento da muipassivo resultantes de variações camta de mora regulamentar; atraso
biais no saldo devedor de empréstimos
maior importará na perda dos beneem moeda estrangeira ou das operaficios dêste artigo, salvo nos casos de
ções a que se refere o art. 16 da Lei
absoluta impossibilidade de pagamennl? 2.973, de 26 de novemoro de 1956.
(Lei n.c 3.470, art. 57, § 5."}
to, a juizo exclusivo do Ministro dQ
§ 99 A variação no ativo poderá ser
Fazenda, que poderá autorizar a recompensada por prejuízos. (Lei núdução da correção e do reajustamenmero 3.470, art. 57, § jS9).
te do capital na proporção do impôs§ 10. Ao aumento liquido do monto que já houver sido pago. (Lei n'ÚlneTO 3.470, art. 57, § 12)
tante do ativo resultante das correções e compensações referidas nos pa§ 17. Os benefícios dês te artigo 6Õ
rágrafos
anteriores corresponderá,
atingem as pessoas jurídicas que não
obrtgatóríamente. aumento, em igual
estiverem em débito com o ímpôsto de
importância, do capital da pessoa jurenda na data da assembléia geral
rídica. A fração do valor nominal de
que aprovar {J aumento do capital, no
ações poderá ser mantida. em conta
case das sociedades p01 ações; na daespecial do passivo não exigível até a
ta da alteração do contrato, das 00correção seguinte. (Lei n Q 3.470, armais soeíedades: na data da contaoítigo 57, § 6.°)
li2.a~;ão do aumento de capital, se se
§ 11. A falta de integralização do
capital não impede a correção pre-. t ...atar de firma lntJl\l!fiVal. (Lei o.(r.
mero 3.470, art. 57. § 1'1)
vista neste artigo. mas o aumento li§ 18. O recolhimento do ímpôsto
quido do ativo e do capital que dela
pela pessoa jurídica, na conformidade
resultar não poderá ser aplicado na
dos parágrafos dêste artigo, exime do
integralização das ações ou quotas anpagamento de qualquer outro ímpôsteriores. (Lei n.1> 3 47ú, art. 57, parágrafo 13)
to, sôbre os mesmos rendimentos, os
acionistas ou sócios das sociedades J:)
§ 12. Se da correção não resultar
os titulares das firmas que os tennam
aumento líquido do ativo, a firma ou
distribuído.
(J!lei n. o 3.47{), art. 57,
sociedade submeterá à competente re§ 18)
partição do impôsto de renda, dentro
de 30 (trinta) dias dos registros con§ 19. Ap!Jcar-se-á também o dispostábeis, um demonstrativo dos eálculos
to no parágrafo anterior aos acíoníse registros efetuados. (Lei n.~ 3.4:70. tas ou 8é<'\oe de sociedades e aos tiart. 57, § 9.°)
tulares de nrrnas isentas do ímpôsto
§ 13. O impôsto de que trata êste
de renda desde que seja efetuado o
recolhimento do Impôsto de aeõrdo
aa-tígo será recolhido à repartição
competente, por meio de gutas, ínscom ~ disposições dêste artigo e res-
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peetívos parágrafos. (Lei n Q 3.470, artigo 57, § 19)
§ 20.
Não sofrerão nova tributação

proporcional e complementar, ou' na
fonte. os aumentos de capital das
pessoas jurídicas mediante a utilização do aumento do valor do ativo
decorrente dos aumentos de capital
realizados, nos têrmos dêste artigo,
por sociedades das quais sejam elas
acionistas ou sócias, bem como as
ações novas ou quotas distribuidas
em virtude daqueles aumentos de capital. (Lei n.c 3.470, art. 57, § 16)
§ 21. Quando se tratar de emprêsas de seguro, de capitalização, bancos e outras cujos aumentos de capital dependam de aprovação governamental, o recolhimento do ímpôsto, na
conformidade do § 2.9 , poderá ser
efetuado como depósito, em dinheiro,
a qual será convertido em renda somente após aquela aprovação. lI..e!
11.° 1. 772, de 1953)
CAPÍTULO

IV

Da retenção do tmpõsto
Art. 102. Compete à fonte reter o
ímpôsto de que tratam os arts. 9ti.
97 e 98, quando pagar, creditar. empregar, remeter ou entregar o rendimenta. (Decreto-lei n,O 5.844, arts. 99

e. 100)

Parágrafo único. Excetuam-se 0&
seguintes casos, em que competirá ao
procurador a retenção: (Decreto-lei
n.s 5.844, art. 100, parágrafo únícui
a)
quando se tratar de aluguéis
de imóveis:
b) quando o procurador não der
conhecimento à fonte de que o proprietário do rendimento reside ou A
domiciliado no estrangeiro.
CAPÍTULO V

Do recolhimento do impãsto

Art. 103. O recolhimento do ímpôsto será efetuado pela fonte ou pelo
procurador do residente ou domiciliado no estrangeiro, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data
em. que se tornou obrigatória a retenção. ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Decreto-lei número 5.844, arts. 101 e 102)
s' 1.0 Tratando -se de aluguéis de
ímóveís, o recolhimento do ímpôsto
será efetuado semestralmente, no decurso dos meses de janeiro e julho de
cada ano, e compreenderá a soma das

importâncias retidas no semestre imediatamente anterior. (Lei n,o 154, artigos 1.<'. 102, parágrafo único)
§ 2.0 No caso de rendimentoc de
ações ao portador, o ímpôsto deverá
ser recolhido dentro de 6ú (sessenta)
dias, contados da data da realizacão
da assembléia geral que autorísar' a
distribuição dêsses rendimentos. (Lei
n.O 3.470, art 20)
§ 3.9 Se houver pagamento antecipado de rendimentos originados de
ações ao portador, o ímpõsto deverá
ser recolhido dentro de 60 (sessenta)
dias, contados da data do ato que
autorizar a distribuicão dêsses rendimentos. (Lei n.e 3.470, art , 20, § 2.°)
§ 4.° O disposto nos §§ 2.° e 3,aplica-se também aos rendimentos de
ações nominativas de residentes no
estrangeiro. (Lei n. Q 3.470, art. 2(),
§ 1.0)
§ 5.°.

O ímpôsto devido na fonte
sôbre os lucros das filiais, súcursaís,
agências ou representações das pessoas jurídicas domiciliadas no estrangeiro deverá ser recolhido dentro do
prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de encerramento do
balanço. (Lei n. O 3.47'0, art. 21)
§ 6..0 Nos casos de que tratam o
inciso LO, II e o inciso 2.° do art. 98,
o ímpôsto deverá ser recolhido pela
fonte pagadora dos rendimentos, global e mensalmente, dentro do mês
seguinte àquele em que houver sido
efetuado o crédito ou o pagamento
ao respectivo beneficiário. (Lei número 2.354; art. 25)
§ 7.0 Se a fonte ou o procurador
não houver eretuado a retenção do
Impôsto, responderá pelo recolhimento
dêste, como se o houvesse retido.
(Decreto-lei n.s 5.844, art. 103)
§ 8.0 O disposto neste artigo e nos
parágrafos anteriores não será aplicado nos casos de que tratam os artigos 100 e 101. (Lei n,O 3.470, art. 57,
§§f:l. o e io, e art. 83, § 2.9 )
Art. 104 Para os efeitos do disposto no art. 103. considera-se como
obrigatória a retenção do Irnpôsto na
data da assembléia geral que tenha
aprovado o aumento das reservas, nos
casos de que trata o art. 99. (Lei

n.O 1.474 art. 2.0.

§ 1.0)

Art. 105. O recolhimento do ímpôsto pela fonte ou pelo procurador
será feito à repartição do local do
domicílio fiscal do responsável, por
meio de guia própria.
(Decreto-leí
n.O 5.844, art. 104)
§ 1.0 No caso de filiais, sucursais
ou agências, o recolhimento do ímpôsto a que se refere o § 6.° do artigo
103 será feito à repartição do local
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onde se encontrar o estabelecimento
de cada uma delas.
§ 2." Quando houver falta ou ínexatídâo da guia de que trata êste artigo, será iniciada a ação fiscal, para
exigência do recolhimento do ímpõsto,
pela repartição competente, que íntímará a fonte ou o procurador a efetuar o imediato recolhimento do ímpôsto devido, com o acréscimo da
multa cabível, ou a prestar, no prazo
de 2{) (vinte) dias, os esclarecimentos
que forem necessários, (Lei n.s 2.862,
art. 28, e Lei n. 9 3,47ú, art. 19)
Art. 106. As guias obedecerão ao
modêlo aprovado pelo diretor do Impôsto de Renda e serão fornecidas
pela repartição.
(Decreto-lei número 5.844, art. 106)
§ 1.0 Deverão ser mencionadas na
guia a natureza dos rendimentos e as
importâncias respectivas. (Decreto-lei
n.> 5.844, art. 105)
§ 2.° No caso de pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no
estrangeiro, deverão ser mencionados,
ainda, o nome do beneficiário dos
rendimentos e o respectivo endereço.
(Decreto-Ieí 11.° 5.844, art. 105, parágrafo único)
§ 3.° Nos casos previstos no artígo 93, 1.0. II, deverão ser mencionados o nome por inteiro e o enderêco
completo do beneficiário, a natureza
dos serviços prestados e a operação
ou causa que tenha dado origem ao
rendimento.
Art. 107. São competentes para
receber o ímpôsto, em dinheiro ou por
cheque, as Reeebedorias Federais, Alfândegas, Mesas de Rendas e Ooleterias Federais , (Decreto-lei número
5.844, art. 107, e Lei n5' 154, art. LO,
89, parágrafo único).
TíTULO III

Disposições Gerais
CAPÍTD'LO

I

Das informações nas jontes

Art. 108. Até 30 de abril de cada
ano, as peSSO>1S físicas e [ueldíoas são
obrigadas a enviar às repartições do
Impôs to de Renda informações sôbre
os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano anterior, por si ou
como representantes de terceíros, com
índícação de natureza das respectívas
importâncias e dos nomes e endereços das pelSSOM que os receberam.
(Decreto-Ieí n~ 5.844, art. 108).
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§ 11) Deverão ser informados, de
ecôrdo com êste artigo, os ordenados,
gratirícações, bornflcações, ínterêsses.
comissões, honorários, psroentagens,
jures, dividendos, lucros, aluguéis e
quaisquer outros rendímen tos. (Decreto-lei ne) 5.844, art. 108, § 19 )
§ 2\' A informação deverá abranger
as importâncias em dinheiro pagas
para custeie de viagem e estada, no
exercício da profissão. bem como as
quotas para constituição de fundos
de beneficência. (Decreto-lei n Q 5.844,
art. 108, § 20 ) .
§ 31) Salvo quanto a juros, dívidendos, lucros e aluguéis, não serão
prestadas informações sôbre rendimentos pagos, quando as respectivas
importâncias não excederem a Cr$
90.000.00
(noventa mil cruzeiros J
anuais, desde que as pessoas que 05
tiverem recebido não percebam rendimentos de outras fontes. (Lei no
2.354, art. 31, e Lei n. Q 3.470, artigo 59).
§ 4~ Ignorando o informante se
houve pagamento por outras fontes,
deve prestar informações dos rendimentos que pagou. (Decreto-lei n 9
5.844, art. 108, § 49 ) .
§ 59 Quando Os rendimentos se 1'(....
ferirem a residentes ou domícillados
no estrangeiro, o informante mencionará essa circunstância, lndícando o
nome e enderêeo do procurador e.
quem foram pagos. (Decreto-lei nQ5.844, art. 108, § 5Q) .
§ 6~ Havendo dúvida sôbre quaisquer informações prestadas ou quando estas forem incompletas, a repartição poderá mandar verificar ri sua
veracidade ne escrita dos informantes ou exigir os esclarecimentos necessários. (Decreto-lei nv 5.844, art.

103, § 69).
§ 7~ Os contríbuíntes sujeitos ao
regime de desconto do ímpõsto na
forma do art. 98, inciso 29 • estão
obrigados a -informar, até 30 de abril
de cada ano, os rendimentos pagos
a terceiros, no ano anterior, indicando nomes e endereços das pessoas
que os receberam. (Lei ns 3.470,
art. 22).
§ 89 As informações de que trata
o § 79 , prestadas em fórmula própria, deverão ser entregues às repartições, por in termédío dos empregadores, quando o empregado não estiver obrigado a apresentar declara-

cão. (Lei n- 3 .470, art. 22, parágrafo

úníco) .

§ 91) Todos os contribuintes, pessoas Iísíces e jurídicas, d-ev-erão apresentar, anualmente, com sua decta-
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ração de rendimento6, uma relação
dos impostos recolhidos de acôrdo
com o art. 98, 19 , II. (Lei n- 3.470,
art. 63).
Art. 109. São também obrigadas
a prestar informações, nos têrmos do
art. 10B: (Decreto-lei n. 5.844, artigo 111)
a)
tôdas as pessoas que, habitualmente. se encarregarem de receber
juros, exceto de dívidas públicas, de
comprar e vender cambiais e valores
da Bôlsa, por conta de outros quanto às operações efetuadas em
nome de seus clientes:
b) as companhias de seguros, qualquer que seja a forma de COl1l3t1tU1~
cão - sôbre o pagamento de pensões
aos seus contribuintes;
C)
aIS emprêsas de administração
predial - sôbre os aluguéis recebidos
por conta de seus clientes" com índícaçãc de nome e enderêço dos mesmos e das ímoortâncías discriminadas por prédio:"
â: as emprêsas, sociedades ou associações - sôbre os rendimentos que
pagarem provenientes de direitos sutoraís, com Indicação das importâncias e dos nomes e endereços das
·peSSOM qus 05 rece berarn:
e) as Câmaras Sindicais de Corretores - sôbre as comíssões pereebidas
pelos corretores.
Parágrafo único. As autoridades
superioras do Exército, da Marínhe,
00 Aeronáutica e das Polícias, hem
como os diretores ou chefes de repartdções federais, estaduais e municipais e de departamentos ou entidades autárquicas, paraestatais ou outros órgãos a êstes assemelhados P01'
ato do Govêrno, deverão prestar ínformações sôbre os rendimentos pagos a seus subordinados e a terceí ~
ros. (Decreto-lei nl) 5.844, art. 109).
Art. 110. O Banco do Brasil S.A.
e . demais estabelecímen tos bancários,
Inclusive as Caixas Econômicas, deverão pX€6tar tnfornaações de todos
os juros superiores a 01'$ 2. OCJO,OO
(dois mil cruzeiros), pagos ou creditados tl particulares, com indicação
dos nomes e endereços das pessoas
a que pertencerem.
(Lei n5) 3.470,
art. 25)
Parágrafo único. As Informações
de juros inferiores a essa quantia,
bem como os das contas coerentes
relativas ao comércio, serão prestadas quando exigidas pela autorídade
lançadora. (Decreto-lei n. 5.844. artigo 110, parágrafo único).
Art. 111. As Câmaras Sindicais de
Corretores publicarão) mensalmente, a

lísta dos títulos que hajam sido ob-

jeto de transações reiteradas na Bôlsa
la juízo - da Oâmara
Sindical, represente o preço real do
mercado. (Lei n 9 3.470, art. 86)'.
Parágrafo único. Serão· excluídos
da lista os titulas cuja cotação, por
falta de mercado permanente, resulte
de prévio entendimento entre comprador e vendedor. (Lei n. 3.470, artígo 86, parágrafo único)
Art. 112. O Departamento Nacional da Indústria e Oomércio no Distrito Federal e as Juntas oomercíaís
nos Estados ou as repartições e autoridades que as substituírem deverão
enviar. no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data do registro, cópia
dos documentos registrados, referentes aos contratos. alterações e dístratos. (Decreto-lei nl? 5.844. art. 112).
Art. 113. O Departamento Nacional
de Propriedade Industrtal deverá fornecer informações sôbre os registros
de patentes de invenção e de marcas
de indústria ou de comércio. (Decreto-lei nl? 5.844, art. 113).
Art. 114. As repartições federais,
estaduais e municipais que pagarem
juros de títulos nomina.tivos da dívida pública deverão comunicar, até
30 de abril, as transferências de titulas ocorridos no ano anterior.
(Decreto-lei nv 5.844, art. 114).
Art. 115, As exatorias federais e
estaduais são obrigadas a enviar, até
30 ril" abril. relação das firmas e sociedades que
adquiriram selos
de
vendas e consignações durante o ano
anterior, Indicando os respectivos
endereços e as importâncias dos selos
adquiridos. (Decreto-lei n,v 5.844, artigo 115)
Parágrafo único. Essas repartições
deverão fornecer, também, no prazo
de 30 (trinta) dias. informações das
alterações ocorridas quanto aos contribuintes do ímpôsto de indústrias
e profissões. (Decreto-lei nl? 5.844
art. 115, parágrafo único).
'
Art. 116 As Recebedorías, Mesas
de Rendas e Ooletorias Estaduais e
as Prefeituras do Distrito ~ederal
e dos Municípios são
obrigadas a
comunicar, no prazo de 30 (trinta)
dias, qualquer alteração feita no seu
cadastro de propriedades rurais urbanas e de licenças. . (Decreto-lei
nl? 5.844, art. 116).
Art. 117, Os escrrvães dos cartórios
da Justiça do Distrito Federal dos
Estados e dos Territórios são 'obrigados a informal' , no prazo de 30
(trinta) dias. contado da data da
homologação da sentença, as impor..
e cuja cotação,
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tâncías correspondentes aos honoráfios vintenas ou comissões pagas aos
advogados, médicos, testamenteiros,
síndicos, líquidatários e avaliadores.
(Decreto-lei n Q 5.844, art. 117).
Art. lHL Os oficiais de registro de
imóveis e de hipoteca marítima são
obrigados a remeter, dentro de 3(J
(trinta) dias, contados da data do
registro. averbação ou transcrição do
título, as informações relativas a
transmissão de imóveis e aos contratos que indiquem despesa ou receita
em dinheiro, passagem de capital de
um patrimônio a outro, ou, ainda,
que mencionem uma capitalização de
juros. (Decreto-lei n 9 5 844, art. 118).
Art. 119, Os oficiais de registro
de títulos e documentos são obrigados
a remeter. dentro de 30 (trinta) dias,
contados da data do registro, as inrormacões relativas aos contratos de
arrendamento. locação, sublocação,
oarta de tíança. locação ou empreitada de serviços, abertura de crédito
em conta corrente. penhor agrícola
ou mercantil, caução, contratos de
parceria e estatutos das sociedades
civis. (Decreto-lei ne:> 5.844, art. 119).
Art. 120. Os tabeliães de notas e
os 'Serventuários que exercerem funções de notários públicos são obrigados
a remeter, dentro de 30 (trinta) dias,
contados da data da escritura, as
ínrormações relativas às escrituras
de arrendamento locação e subloca..
ção de ímóveís e locação de serviços.
(Decreto-lei n Q 5.844, art. 120).
Art. 121. Na forma preceituada
nos artigos 118, 119 e 120, serão também enviadas comunicações sôbre
aumento de dívida ou aluguel, cessão
ou transferência, quitação total ou
amortização de dívidas, rescisão e
prorrogação de prazos, de todos os
empréstimos ou contratos. (Decretolei n 9 5.844, art. 121).
Art. 122. As informações de que
trata êste capítulo serão enviadas às
respectivas Delegacias Regionais e
Seccionais e Inspetorías do Impôsto
de Renda ou exatorias federais, em
fichas próprias por elas rornectdas,
acompanhadas de relação em duas
vias, uma das quais será devolvida
ao informante com o competente recibo, (Decreto-lei n,v 5.844, art. 122)
Parágrafo único. As fichas e relações de que trata êste artigo, as
quais deverão ser assinadas pelos informantes, obedecerão aos modelos
aprovados pelo Diretor do Impôsto
de Renda
(Decreto-lei n 9 5.844,
art. 122, parágrafo único).
.
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Art. 123. Nenhuma pessoa rtsíca
ou jurídica, contribuinte ou não,
poderá eximir-se de fornecer, nos
prazos marcados. as informações ou
esclarecimentos solicitados pelas repartições do Impôsto de Renda.
(Decreto-lei n Q 5. 84~ art. 123).
§ 11( Se a Informação não fôr prestada a autoridade fiscal competente
cienÚfic9,rá desde logo o infrator da
multa que lhe foi imposta, ríxando
novo prazo para o cumprimento da
exigência. (Decreto-lei n Q 5,844, artigo 123, § 19 ) . • .
§ 2.<> Se a extgêncía for novamente
desatendida. o infrator ficará sujeito
à penalidade máxima, além de outras
medidas legais. (Decreto-lei nl? 5.844,
art. 123, § 2Ç ) .
§ 39 Na hipótese prevista no parágrafo anterior. a autoridade fiscal
competente designará funcionários
nara colhêr a informação de que carecer, (Decrete-lei n<) 5·,844, artigo
A

123,

~

39).
CAPÍTULO

TI

Da fiscalização e dos livros fiscais

SEÇAO I
Da fiscalização

Art. 124. A fiscalização do ímpôsto
de renda compete às repartições encarregadas do lançamento dêsse tributo e, especialmente, aos agentes
fiscais do impôsto de renda, mediante
ação fiscal direta, no domicílio dos
contribuintes. (Lei n 9 2,354, artIgo
7 9, lI?)

§ 1.0 A ação fiscal direta, externa e
permanente, realizar-se-á pelo comparecimento do agente fiscal do ímpôsto de renda ao domicílio do contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento dos seus deveres fiscais bem como para verificar a
exatidão dos rendimentos sujeitos à
incidência do ímpôsto, lavrando, quando fôr o caso, o competente ~rmo,
(Lei n.v 2.354, art. 7.°, 2.°)
§ 29 Tôdas as pessoas físicas ou
jurídicas, contríbuíntes ou não. são
obrigadas a prestar as informações e
os esclarecimentos exigidos pelos
agentes fiscais do ímpôsto de renda
no exercícín das suas funções, sendo
tais declarações tomadas por têrmo
e assinadas pelo declarante,
(Lei
nl? 2.354, art. 79, 31/)
§ 39 Os que desacatarem, por qualquer maneira, os agentes fiscais do
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impôsto de renda no exercício de
suas funções, e os que por qualquer
meio impedirem a fiscalização, serão
punidos na forma do C6digo Penal,
lavrando o funcionário ofendido a
competente auto que, acompanhado
do 1'01 das testemunhas, será remetido
ao procurador da República pela re~
partição competente. (Lei n Q 2.354.
art. 7.°, 3.°)
§ 49 No caso de desacato o runcíonárío poderá solicitar o auxilio das
autoridades policiais para as providências legais. (Lei n.o 2.354, artigo
79 , 50, parágrafr; único)
Art. 125. São obrigados a auxiliar
a fiscalização prestando informações
e esclarecimentos que lhes forem solicitados, cumprindo ou fazendo eumprír as disposições dêste regulamento
e permitindo aos agentes' fiscais do
ímpôsto dê renda colhêr quaisquer
elementos necessários â repartição,
todos os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal,
bem como as entidades autárquicas,
paraestatais e' de economia mista.
(Decreto-lei 119 5.844, art. 125 e Lei
n 9 2.354, art. 79 ) .
Parágrafo único. Auxiliarão, ainda,
a fiscalização:
a)
o Departamento Nacional de
Indústria e Comércio e as Juntas
Comerciais ou repartições que suas
vêzes fizerem, os quais não poderão
arquivar distratos ou alterações de
contratos de quaisquer sociedades,
atas de assembléias gerais de sociedades por ações, nacionais ou estrangeiras, relativas a alteração de estatutos, liquidação ou dissolução. bem
como dar baixa da matrícula das
firmas índíviduais, sem a prova de
quitação do ímpôsto de renda; (Decreto-lei n 9 9 407 art. 1<».
b) a Fiscalização Bancária, que
não autorizará qualquer remessa de
rendimento para fora do país. sem a
prova de pagamento do ímpôsto de
renda; (Decreto-lei n 9 5.844, art. 125,
parágrafo único, IOC")
c) os leiloeiros, que não poderão
vender. mesmo em hasta pública, estabelecimentos comerciais ou industriais. sem a prova de estar o vendedor quite com o ímpôst-, de renda;
(Decreto-lei nv 5.844. art. 130).
d) os tabeliães, escrivães, distribui.
dores, oficiais de registro de imóveis
títulos e documentos. contadores
partidores, que facilitarão aos agentes fiscais do Impôsto de renda o exame e verificação das escrituras. autos
e livros de recístros em cartório, quer
antes, quer depois da partilha e de

e

seu julgamento ou homologação; (Deereto-ter nv 5.844, art. 128)
e) as ernprêsas que explorarem serviços de iluminação, as quais ficam
obrigadas a prestar as informações
que lhes forem solicitadas, quanto ao
penedo de fornecimento de luz e ao
nome e enderêço dos consumidores.
(Decreto-lei n. l> 5.844, art. 129)
Art. 126. Nenhum pedido de concordata ou de reabilitação do falido
será homologado, sem a prova de
quitação do ímpôsto de renda. (Decreto-lei n.\l 5.844 art. 126)
Art. 127, Nenhum esbôço ou formal
de partilha, amigável ou judicial, Ou
cálculo de adjudicação, poderá ser
convencíonado, aprovado ou julgado,
sem a prova de quitação do impôsto
de renda relativamente ao espólio e
ao de cujus. (Decreto-lei nv 5 . 844,
art. 127)
§ 19 Julgado o cálculo para pagamento do Impôsto de transmissão no
inventário, o juiz solicitará informação sôbre a existência de débito do
ímpôsto de renda em nome do de
cujus ou do espólio, remetendo uma
relação discnmínatíva dos bens constitutivos do monte. (Decreto-lei número 5.F44, art. 127, § 1.0)
§ 2Q Qualquer outra inclusão
de
bens no monte deverá ser comunicada à repartição fiscal competente, na
forma preceituada neste artigo. (Deereto-lei n 9 5.844, art. 127, § 29 )
§ 39 Essas providências são exten-

sivas aos processos de sobrepartilha,
extinção de quaisquer cláusulas testamentárias e sub-rogação, quanto aos
bens declarados ou sôbre os quais versar o feito, (Decreto-lei n 5. 844, artigo 127, § 3.°)
§ 4<> A informação de que trata o
§ 19 dêste artigo será prestada dentro
de 30 <trinta) dias, incorrendo em
falta disciplinar, punível com a multa
prevista na letra e do art. H9, imposta
pelo Diretor Geral da Fazenda Nacional, o chefe da repartição que, sem
razão justificada, prestar. a informação depois dêsse prazo. (Decreto-lei
n.s 5.844, art. 127, § 4.°)
Art. 128. Aquêles que pagarem rendimentos a residentes ou domíclíados
no estrangeiro deverão prestar às repartições ou aos agentes fiscais do
impôsto de renda sodos os esclarecimentos que lhes forem exigidos. (De
ereto-lei nv 5.844, art. 13'7 e Lei número 2.354, art. 7.°)
Parágrafo único. Os procuradores
de residentes ou domiciliados no es-
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trangeíro, além da obrigação de que
trata êste artigo. terão a de registrar
nas repartições do Impôsto de Renda
as respectivas procurações, apresentando relação discriminada dos bens
confiados à sua administração. (Deereto-lei n.e 5.844, art. 138)
Art. 129. As repartições ou os agentes fiscais do ímpôsto de renda pro.cederão às diligências necessárias à
apuração de vacância de casas ou
apartamentos, bem como dos respectivos preços de locação, podendo exigir, quer do locador, quer do locatário
a exibição dos contratos e recibos:
(Decreto-lei n<) 5.844, art. 139 e Lei
n.s 2.354, art. 7.9 )
Art. 130. Para contrôle da legitimidade das deduções e abatimentos de
juros pagos ou debitados, é assegurado às autoridades do impôsto de
renda investigar a natureza dos res.pectívos empréstimos, inclusive a capacidade econômica e financeira do
prestamista. (Lei nv 3.470, art. 41)
Art. 131. E' obrigatória a prova de
quitação do ímpôsto de renda em tod~s ~s contratos com a administração
pública federal, estadual ou municipal. (Decreto-lei nl? 5.844, art. 131)
Art. 132. No caso de renovação das
licenças e dos registros destinados à
aquisição de sêlo de consumo, bem
como de vendas e consignações, ficam
as firmas e sociedades obrigadas, até
30 (trinta) de abril, a exibir o recibo
de entrega da declaração de rendimentos do exercício anterior e, nos
meses subseqüentes, o recibo da declaração do exercício em curso. (Decreto-lei n.O 5.844 art. 132)
Art. 133. As repartições federais,
estaduais e municipais, as entidades
'autárquicas, paraestatais e de economia mista não pagarão vencimentos
depois de trinta de abril, aos funcio~
.náríos e militares ativos e inativos
que recebam quantia superior a ....'
CrS 15.0nO,DO (quinze mil cruzeiros)
mensais. sem que êstes exibam o 1'ecibo de entrega da declaracão de rendimentos. (IJoi nl? 1.474, art, 1'\ j e
Lei nl? 3.470. art. 40)
Art. 134. Nenhum passaporte será
-concedído ou visado, sem que o interessado prove estar quite com o ímpõsto de renda ou ter efetuado o depô ..·
sito da importância em litígio. na.
repartição arrecadadora competente
ou, ainda, oferecido bens à penhora
na esfera judiciária. (Decreto-lei número 5.844, art. 134)
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§ 1Q Ressalvados os casos previstos
nos §s 29 e 39, dêste artigo havendo
débito apurado, se não estiv~rem vencido~ os prazos de pagamento, reelamaçao ou recurso, poderá ser fornecida prova de quitação, quando prestada fiança.
§ 29 No caso de servidores públicos
fe~~rais, estaduais e municipais, de
mllltares em geral e de funcionários
das entidades autárquicas, paraestatais
e "d~ economia mista, que estejam em
debito. as repartições do impôsto de
renda farão a devida comunícaçâo à
repartição pagadora competente, para
a averbação em fólha de pagamento
e desconto na forma do disposto no
§ 19 do art. 85-, desàe que o contribuinte devedor solicite essa providência. (Decreto-lei n 9 5.844, art. 134,
parágrafo único, e Lei nl! 3.470, artigo 67).
§ S<? Nos casos de que trata o art. 60,
será permitido o depósito em dinheiro.
relativa.mente à parte do débito que
fôr objeto de reclamação, para os fins
previstos neste artigo. (Lei n Q 3.470.
art. 17, § 29 )
Art. 135. A prova de quitação do
ímpõsto de renda será feita com certidão da repartição competente. (Decreto-lei n.v 5.844, art. 135)
§ 19 Nos atos em que é exigida
apresentação de certidão, é obrigatória
a averbação do número e da data em
que foi passada e da repartição que a
forneceu. (Decreto-lei n 9 5.844, artigo

135, § 1.0)
§ 29 Para efeito dêste artigo, as

certidões serão numeradas seguidamente, em cada ano, recebendo, após
o número, a indicação do ano em que
forem passadas. (Decreto-lei número
5.844, art. 135, § 2.9 )
~_ 39 A certidão de que trata êste
artigo só produzirá efeito no ano em
que tiver sido passada, salvo quando
se tratar de contribuintes que se retiram em caráter definitivo do território nacional, casos em que êsse doeumenta somente terá validade até 60
(sessenta) dias da data da sua emissão. (Decreto-lei nl? 5.844, art. 135, e
Lei n.e 3.470, art. 17, § 1.0)
Art. 136. Os agentes fiscais do írnpôsto de renda procederão ao exame
dos livros e documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as
diligências e investigações necessárias
para apurar a exatidão das declarações. balanços e documentos apresentados, e das informações prestadas, e
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verificar o cumprimento das obrigações
fiscais. (Lei n.o 2.354, arts. 7.°. 4)
§ lQ Iniciada a perícia contábil, nos
têrmos dês te artigo, os agentes fiscais
do ímpôsto de renda ficam obrigados
a fazer, dentro do prazo de 10 <dez)
dias, a necessária comunícaçãó à repartição a que estiverem jurisdicionados. (Lei n.« 2.354, art. 7.°, 4, § 1.0)
§ 29 Em. relação ao mesmo exercício,
só é possível um segundo exame da
escrita mediante ordem escrita do
Diretor, do Delegado Regional ou Secional, ou, ainda, do Chefe de. Inspetoria do Impôsto de Renda. (Lei número 2.354 arts. 7.Q , 4 § 2.°; Lei número 3.470, art. 34)
Art. 137. Sempre que apurarem infração das disposições dêste regulamento, os agentes fiscais do ímpõsto
de renda lavrarão um auto, o qual
escrito. com clareza, sem entrelinhas:
rasuras ou emendas, indicará a falta
cometida e a norma violada. (Lei número 2.354. art. 7.°, 6)
§ 19 O autuado será convidado a
assinar o auto, mas a sua assinatura
não significará concordância, nem a
falta da assinatura invalidará o auto.
(Lei n.O 2.354, art. 7.°, 6. § 1.9)
§ 29 As incorreções ou omissões do
auto de infração não darão motivo a
nulidade do processo de lançamento
l~ex-officio" ou outro qualquer, quando
dêle constarem elementos suficientes
para determinar com segurança a infração e o infrator. (Lei n 2. a54, artigo 7.". 6, 2.° )
§ 39. Se, de exames posteriores à la-

vratura do auto, ou por qualquer dÚigêncía no curso da ação fiscal, se verificar outra falta além da inicial,
Iavrar-se-á têrmo que a consigne no
processo. (Lei n. Q 2.364, art. 7.°, 6, §
39 )
§ 49 • Os autos poderão ser inteira
ou parcialmente dactílografados, ou
ainda. impressos em relação às palavras
invariáveis, devendo ser, neste caso,
os claros preenchidos a mão ou a máquina e as linhas em branco inutilizadas por quem os lavrar. (Lei :nQ
2.354. art. 7.°, 6, § 4.°)
§ 59. O auto de infração decorrente
de exame de escrita nos casos de inexatidão de declaração será lavrado somente depois de concluído o respectivo
laudo, sendo do mesmo auto fornecida
cópia ao contribuinte autuado e dêle
devendo constar as faltas apuradas e a
indicação das disposições legais ou regulamentares infringidas, facultandose, ao interessado, visto do processo na
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repartição. (Lei n 9 2.354, art. 7C?, 6".
§ 59)

Art. 138. Compete privativamente
aos agentes fiscais do ímpôsto de
renda:
a) exigir, em ação fiscal direta, prova de entrega da declaracão de rendimentos e do )agamento do Impôstopelos contribuintes, assim como do recolhimento do ímpôsto retido pelas
fontes; (Lei n 9 2.354, art. 79, 4)
b) realizar o controle direto do 'ímpõsto sujeito à retenção nas fontes;
(Lei n 9 2.354, art. 79 , 4)
C) coletar, sem prejuízo do disposto
no Capítulo I do Título UI dêste regulamento, informações nos cartórios de
tabeliães, escrivães, distribuidores, oficiais de registro de imóveis, ti tU10s e
documentos e nos órgãos federais. municipais, estaduais L paraestataís, para
o contrôle das declarações das pessoas
físicas e jurídicas: (Lei n 9 2.354, artigo 79, 4)
d) realizar as dllígencías necessárias
para apuração da procedência das deducões e abatimentos feitos nas declarações das pessoas físicas, especialmente os relativos a encargos de família, juros de dividas pessoais e pagamentos a médicos e dentistas; (Lei número 2.354, art. 79 , 4)
e) efetuar as perícias de contabilidade e demais diligências necessárias
à fisca.lização do ímpôsto de renda;
(Lei nl;> 2.354, art. 79, 4)
/) lavrar. autos de infração às disposições dêste regulamento; (Lei número 2.354, art. 79, 6)
g) representar sôbre írregu.aridades
apuradas na fiscalização externa, em
virtude da aplicação dêste regulamento, quando não possam ser objeto de
auto de infração;
h) conceder, no decurso de diligências, prazos até 20 (vinte) dias para os
contribuintes prestarem esclarecímentos que lhes forem solicitados;
i) manifestar-se sôbre as alegações
dos autuados apresentadas às autoridades julgadoras em primeira instância, nos autos que houver lavrado, bem
como sôbre as representações de que
trata a letra g dêste artigo.
§ 1
Os agentes fiscais do impôsto
de renda farão a revisão das declarações de rendimentos dos contribuintes
e das guias de recolhimento apresenta....
das pelas fontes, informarão os processos que lhes forem dístríbuídos.
§ 29. É vedado ao agente fiscal do
ímpôsto de renda instaurar processocontra. contribuinte em seção fiscal
ç
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petorías do Impôsto de Renda para dediferente daquela em que servir, salvo
terminarem, em cada caso, a realização
determinação de autoridade compede exames de livros e documentos de
tente.
S 3l? Quando forem apreendidos lidiligências,
contabilidade ou outras
pelos agentes fiscais do ímpôsto de
vros ou documentos, o agente fiscal do
ímpõsto de renda deverá lavrar o comrenda. (Decreto-lei nl( 5.814, art. 140
e Lei nQ 3.470, art. 34)
petente têrrno de apreensão, do qual
Parágrafo único. Os agentes tíscaís
será entregue 'uIíla via ao contrido impôsto de renda, designados pelo
buinte.
§ 4.° Os agentes físcals do ímpôsto
diretor ou pelos chefes das repartições
de renda deverão fazer plantão nas relançadoras dêsse Imposto, realizarão
partições em que estiverem - lotados,
as investigações necessárias para apu,para executar os serviços internos que
rar as condições de venda dos títulos,
lhes forem atribuídos e na conrormíInclusíve, junto aos cor. Gores, atradade do § 31? do art. 7Q da Lei númevés das suas notas e livros. (Lei 119
1'0 1. 711, de 28 de outubro de 1952.
3.470, art. 87)
§ 59. A designação dos agentes nscais do impôsto de renda para os traSeção II
balhos referidos no parágrafo anterior
obedecerá ao sistema de rodízio, atenDos livros fiscais
dido o ínterêsse da Administração.
Art. 141. As pessoas [urídícas, além
§ 69, Aos inspetores fiscais, designados livros de contabilidade previstos
dos pelo diretor da Divisão do Impôsem leis e regulamentos, deverão posto de Renda, dentre os agentes fiscais
suír ainda; (Lei nl? 154, art. 29 . )
do ímpôsto de renda. incumbe orientar
a) um Livro para registro de invene controlar os trabalhos de fiscalizatário das matérias primas, das mercação externa do tributo na respectiva
darias
ou produtos manufaturados
circunscrição fiscal.
existentes na época do balanço;
9
§ 7 • O Ministro da Fazenda baixab) um livro para registro da-s comrá, em dezembro de cada ano, a tabepras.
la de revisão da percentagem dos
§ 1Q As pessoas jurídicas poderão
Agentes Fiscais o Impôsto de Renda,
criar modelos próprios que satisfaçam
de modo a fazer, a seu critério, a reduàs necessidades do seu negócio, ou
ção das percentagens em função do
utilizar os livros exigidos por outras
aumento da arrecadação.
leis fiscais, para os fins indicados neste artigo. (Lei n 9 154, art. 29 ,)
Art. 139. O disposto nos arts. 17 e
§ 29 No livro de inventário deverão
18 do Código Comercial não terá aplicação para os erei.os de exame de li.. ser arrolados, pelos seus valores e, com
especificações
que f:acilitem sua idenvros e documentos, necessário à ~pu
tificação, as mercadorias e os produração da veracidade das declaracões
manufaturados existentes nas dabalanços e documentos apresentãdo~ tos
tas dos balanços. (Lei nQ 154, art. 29,)
e das informações prestadas às repar§ 31! No caso das indústrias, os protições do Impôsto de Renda. (Deeredutos em fabricação deverão constar
to-lei n 9 5,844, art. 140, § ·19 e Lei núdo livro de inventário pelo seu preço
mero 2.354, art. 79, 4)
de custo, figurando, também, em se§ 1: 9. Os laudos de exame de escriparado e pelo seu preço de custo, as
ta serão revistos pelas Delegacias do
matérias primas existentes sem qualImpôsto de Renda, que, para êsse fim,
quer beneficiamento. (Lei n 9 154, arinstituirão serviços especializados e
tigo 29 , )
adotarão, em consequêncía, providên§ 49 O valor das mercadorias ou
cias acauteladoras do lnterêsse da Faprodutos deverá figurar no livro de
zenda Nacional e do direito dos coninventário pelo custo da aquisição ou
tribuintes. Lei n Q2.354, art. 79 )
de fabricação ou pelo preço corrente
§ 29. A cópia dos laudos a que se
no, mercado ou Bôlsa, prevalecendo o
refere o § lQ será encaminhada à Dícritério da estimação pelo preço corvisão do Impõsto de Renda, pelos órrente Quando êste rõr inferior ao preço
gãos subordinados, para estudos de sua
de custo. (Lei ns 154, art. 29 )
9
competência. (Lei n 3.470, art. 55>
§ 59 Não serão pernútidas reduções
Art. 140. O disposto nos arts. 136 globais dos valores inventariados nem
e 138 não exclui a competência do diformação de reservas ou provisões para
farer face à sua desvalorização. Per..
retor, dos delegados e chefes de Ins-
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míts-se, entretanto, a formação dêsses fundos, desde que não sejam deduzidos do lucro real para efeito de pagamento de impostos. (Lei n9 154,
art. 29 )
§ 69 Os livros de ínventárío e de
compras poderão ser substítuidos por
séries de fichas, numeradas, desde que
autenticadas pelas repartições indicadas no parágrafo seguinte.
(Lei nv
154, art. 29 )
§ 7l? Os livros serã-o registrados e
autenticados, no Distrito Federal, pelo
Departamento Nacional de Indústria e
Comércio e, nos Estados, pelas Juntas
Comerciais ou repartições encarregadas de Registro do Comércio, com
tsenção de sêlo e quaisquer emolumentos, e pelas repartições do Impôsto de
!aenda. quando se tratar de livros das
sociedades civis ou das pessoas a que
se refere a parte final do § 19 do
art. 27. (Lei n9 154, art. 39 )
§ 8~ A autenticação de novo livro
será feita mediante a exibição do livro
ou registro anterior a ser encerrado,
(Lei n9 154, art. 39, parágrafo único)
§ 99 As disposições dêste artigo se
aplicam, igualmente, às filiais, sucursais, agências ou representaçõe.; no
Brasil, das pessoas jurídicas com sede
no estrangeiro.
§ lO.
As pessoas jurídicas que não
tiverem escrituração deverão possuir,
também, um livro "Caixa'>, para o
registro das SU'38 operações, quando
gozarem do direito de optar pela tributação com base no lucro presumido
e as operações realizadas não estiverem, no todo ou em parte, sujeitas ao
impôs to de vendas e consignações.
(Lei nv 3,470, art. 27)
§ 11.
O livro a que se refere o
§ 10 deverá ser autenticado pelas repartições do Impõsto de renda ou,
excepcionalmente, pelas exatorías rederais, no caso das pessoas jurídicas
domiciliadas em localídades fora da
sede daquelas repartições.
(Lei nv
3 .470, art. 27. § 1Q)
§ 12. Os livros de que tratam as
alíneas a e b dêste artigo não são
obrigatórios para as pessoas jurídíeaa
com capital até Cl'$ S(}'OOO,OO (einqüenta mil cruzeiros). (Lei n\! 1'54,
art. 2Q) .
§ 13.
Nos casos em que as operações efetuadas sejam obrtgatõríamente
registradas em livros instituídos por
leis fiscais, embora isentas do ímpôsto
de vendas e consignações, a pessoa
jurídica não ficará sujeita ao disposto
no § 10.

CAPÍTULO

UI

Das penalidades
Art. 142. Em todos os casos de'
pagamento ou recolhimento de débito fora dos prazos, será cobrada a
multa de 10 % (dez por cento). (Lei
n~ 2.862, art. 27)
Art. 143. Por infração das disposições da Parte Segunda do TítuloI, serão aplicadas as multas:
a) de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros)
a Cr$ 10,000,00 (dez mil cruzeiros),
às pessoas jurídicas que não puderem optar pela tributação do lucro,
presumido e não cumprirem as obrigações relativas à escrituração pela
forma estabelecida nas leis comerciais e ríscaís: (Lei n 9 3.470, artigo 30)
b)
de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) às firmas e sociedades que
não instruírem as declarações ,de
rendimentos na conformidade das
disposições legais; (Lei n Q 3,470, artigo 30);
.
c) de Cr$ 500,00 (qmnhentos cruzeiros) aos profissionais a que se
refere o § 4q do art. 39; (Lei número 3.470, art. 30);
d) de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) aos atuários, peritos contadores, contadores e guarda-livros que
não fizerem a comunicação de que
trata o § 59 do art. 39. (Lei :19 3.'!70,
art. 30)
e) de Cr$ 2, OüO,OO (dois mil cruzeiros) quando fôr apurada a inexatidão das índícacões feitas de
acôrdo com os parágrafos 39 e 4Q do
art. 38 ou a ralta de transcrição do
balanço geral e da demonstração na
conta' de lucros e perdas, no "Diário", sem prejuízo de outras sanções legais que couberem. (Lei número 3.470, art. 71)
parágrafo único. A multa prevista
na letra "a" será aplicada até o dôbro do máximo, quando fôr provado
c;.ue a pessoa jurídica teve rendimento superior a 50 % (cínquenta
por cento) da receita bruta, (Lei
n 9 3.470, art. 30)
Art 144. Por infração das disposições . do Capítulo 1, da Parte Quarta do Título I, serão aplicadas as
multas: (Lei n Q 2.354, art , 32)
a) de mora de 1 % (um por cento)
ao mês, sóbre o impôsto devido, no
caso de apresentação espontânea,
mas fora de prazo. da declaração
de rendimentos; (Lei n 9 2,354, artigo 32)
b) de mora de 1 % (um por cento) ao mês, sôbre a totalidade ou di ...
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rerença do ímpôsto devido, se o
contríbuínte, espontâneamente, indicar rendimentos que omitira em sua
declaração, depois de encerrado o
prazo de entrega; (Lei n 9 2.354, artigo 32)
c) de 100 % (cem por cento) sôbre a totalidade ou diferença do
Impôsto devido resultante da reunião de duas ou mais declarações,
quando o contribuinte não observar o
disposto nos artigos 65, 67 e 69; (Lei
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sem apresentar reclamação ou recurso. (Lei n Q 3.470, art. 31)
3Q As multas estabelecidas neste artigo, excetuada a da alínea a,
serão cobradas com o ímpôstc. (Lei
n Q 3.470, art. 31)
Art. 146. Em todos os casos de
pagamento de débito fora dos prazos
fixados. será cobrada a mora de 1 %
(um por' cento) ao mês, a partir do
segundo mês de atraso. (Lei nv 2.862.
art. 27)
n9 2.354, art. 32)
Parágrafo único. A soma da muld) de mora de
10 %
(dez por
ta de que trata êste artigo com a de
cento) ao espólio, nos casos do art.
10 % (dez por cento) referida no ar49. (Decreto-lei n9 5.844, ertígo 49J
tigo 142 não poderá ultrapassar de
Parágrafo único. As multas pre50% (cinqüenta por cento) do dévistas neste artigo serão cobradas
bito. (Lei n Q 2. 862, art. 2'0
com o ímpôsto. (Decreto-lei número
Art. 147. A inobservância do pre5.844, art. 144, parágrafo único)
ceituado no Titulo TI será punida:
Art. 145. Nos casos de lançaa) com a multa
de Cr$ 500.00
mento ex oilício serão aplicadas as. (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00
seguintes multas:
(eíneo mil cruzeiros), quando o cona)
de crs 200,00 (duzentos Cl'Utríbuínte não apresentar nos prazos
zeíros) se o contribuinte, pessoa fífixados em intimação, ou na guia, a
sica cu jurídica, obrigado a declaracomprovação de que trata. o art. 93.
cão, demonstrar, em resposta à inti(Lei nv 3.470, art. 80)
mação de que trata o art. 78, não
b) com multa igual à devida nos
haver auferido rendimentos tributácasos de pagamento de írnpôsto fora
veis de acôrdo com as disposições
dos prazos fixados em lei, quando,
legais; (Lei n<'> 3.470, art . .31.1
na revisão da guia de recolhimento,
b) de 10 % (dez por cento), sôbre
tôr apurado írnpôsto, ou diferença
a totalidade ou diferença do impôsto
a cobrar. (Lei n 9 3.470, art. 80):
devido, nos casos de inexatidão da
c) com a multa de CrS 5.00000
declaração de pessoa física, por de(eínc mil cruzeiros), nos casos de
duções ou abatimentos indevidos ou
inobservância do disposto no art. 94.
não comprovados. quando tenha ha(Lei nv 3.470, art. 5Q )
vido boa fé do contribuinte;
(Lei
d) com a multa de 50 % (cinn Q 3.470, art. 31)
qüenta por cento), sôbre a totalidac) de 5úW (cinqüenta por cento>,
de ou diferença do impôsto devido,
sôbre a totalidade ou diferença do
nos casos de ação fiscal para exiimpôsto devido, nos casos de falta
g:ncia do recolhimento do ímpôsto,
de declaração, e nos de declaração
em virtude da falta ou da inexatidão
inexata, excetuadas as hípóteses das
da respectiva guia, excetuada a hlalíneas b e ti dêste artigo; (Lei núpcte se prevista na letra e dêste armero 3.470, art. 31)
tigo. (Lei nv 2.862, art. 23 e Lei
d) de 300 % (trezentos por cennQ 3.470, art. 31)
to). sôbre a totalidade ou diferença
e) com a multa de 300 % (trezendo ímpôsto devido, em qualquer
tos Dor cento), sôbre a totalidade ou
caso de evidente intuito de fraude.
a
diferença do impôsto devido, quan(Lei n Q 3.470, art. 31)
do houver evidente intuito de frau§ 1ç. Ressalvado
o disposto na
de. (Lei nl? ~. 862. art. 28 e Lei 11.'1'
alínea â, será cobrada em dôbro a
3.470, art. 3I)
multa indicada na alínea c, nos caf) a multa de Cr$ 500.00 (quinhensos de falta de declaração ou nos
tos cruzeírosi a O'r$ 5.000,00 (cinco
de inexatidão da declaração por
mil cruzeiros), em relação .a cada
omissão de rendimentos, se o congrupo de cinco beneficiados, quando
tribuinte não atender no prazo da
a fonte deixar de - descontar o tmlei à intimação prevista no art. 78
põsto de que trata o inciso 29 do
ou deíxar de acusar, na sua resposta,
art
98 na hipótese nrevísta no § 10
todos os seus rendimentos. (Lei núdo' art: 63. (Lei nl?~ 3.470, art. 61,
mero 3.470, art. 31)
§ 29 )
§ 2'1 Será concedida a redução da
quinta parte da multa cobrada, ao
§ 19 Ressalvado
o disposto na
contribuinte notificado do lançamenaiínea e, será cobrada em dôbro a
to ex-officio e que efetuar o pagamulta indicada na alínea â, nos casos de falta ou inexatidão da guia,
mento do débito. no prazo marcado,
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por omissão de rendimentos, se o
responsável pelo recolhimento não
atender, no prazo fixado, à intimação que lhe fôr feita para prestar
esclarecimentos, ou deixar de acusar,
na sua resposta, todos os rendimentos pagos ou creditados. (Lei 2.882,
art. 28, e LeI nv 3.470, art. 31)
§ 2l? Se a falta fôr imputável a
funcionário federal, estadual. ou municipal, será levado o fato ao conhecimento do respectivo Govêrno, para
efeito da sanção disciplinar.
(Lei
nl? 2.354, art. 33)
,
§ 3Q Se as fontes ou os procuradores dos contribuintes domiciliados no estrangeiro efetuarem espontãneamente o recolhimento do
ímpôsto. fora dos prazos marcados.
será cobrada a multa cabível nos
têrmos dos artigos 142 e 146', (Lei
n 9 2.862, art. 27)
§ 49 Nos casos de ação fiscal para
exigência de recolhimento de impôsto devido nas fontes. em virtude de
falta ou inexatidão das respectivas
guias, será concedida a redução da
quinta. parte da multa aplicada na
conformidade do disposto nas letras
e e e no § 19 dêste artigo, se o
responsável efetuar o recolhimento
do débito sem apresentar reclamação
ou recurso. (Lei n,s 3.470, art. 31,
i 49)
§ 59 O disposto nas letras à e e
no § 19 dêste artigo se aplica igualmente aos casos de falta ou inexatidão das guias de recolhimento do
ímpõsto de que trata o art. 92 e
respectivos parágrafos. (Lei n Q 3.470,
art. 4, § 29)
Art. 148. Por contravenção dos
dispositivos do Capitulo I do Titulo
lII, serão impostas as multas: (Decreto-leí n 9 5.844, art. 148)
a) de Cr$ 500,00 (quínhentos cruzeiros) a o-s 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros) aos contraventores em
geral, salvo o caso da letra b dêste
artigo;
b) de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros)
a crs 10.000,00 (dez mil cruzeiros),
nos casos de informação dolosa, devidamente comprovada, quanto ao
pagamento ou recebimento de juros,
comissões e outros rendimentos, inâ

dependentemente da sanção prevista

na lei penal para o delito de falsidade.
§ 1Çl A pena pecuniária não exclui a disciplinar no caso de funcionários que deixarem de cumprir o
preceituado no art. 123. (Decretalei n Q 5.844. art. 148, § lt:t]

§

29 A multa prevista na letra a

d }ste artigo será aplicada até o dô-

bro do máximo se, na forma do disposto no art. 108! § 6'?, ficar posítívada a inexatidão das informações.
e até o triplo do máximo se o rendimenta sonegado se referir ao ti.P'lar
da firma ou aos sócíos ou diretores
da sociedade. (Decreto-lei nl? 5.844,
art. 148, § 2 9 )
,
Art. 149. Por contraven.ão dos
díspostívos do C'apitulo,II do Título
nl, serão aplicadas as multas:
a)
a de Cr$ 1. 000,00 (mil cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) aos infratores em geral, ressalvados os casos das letras seguintes. (Lei n9 3.470, art. 32)
t» de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) a crs 50 000.00 (cinqüenta
mil cruzeiros), aos que se recusarem
a exibir os livros e documentos de
contabilidade para o exame de que
tratam os artigos 136 e 140, sem prejuízo das outras sanções legais que
couberem. (Lei nl? 3.470, art. S2,
c) do triplo do ímpôsto sonegado,
quando, pelo exame a que se referem os artigos 136 e 140, ficar apurada a falsidade do balanço, ou da
escrita. (Lei n~ 3.470, art. 32>
d) de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeíros) , às pessoas ;urídicas com sede
no país e às filiais, sucursais, agências ou representantes das que tiverem sede no estrangeiro, quando
não cumprirem o disposto no art.
141; (Lei nv 3.470. art. 32)
e) de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) , ao chefe da repartição, nos
caSOIS do § 49 do art. 127. (Lei no
3.470, art. 32)
f) de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a CT$ 5.000,00 (cinco mil cruzeíros i , às pessoas jurídicas que optarem pela tributação do lucro presumído, nos casos de ínobservãncía
das dísposíções dos §§ 10 e 11 do
art. 141. (Lei. nv 3.470, art. 27.
I

§ 29 )

Parágrafo

urueo.

Aplicar-se-á

o

disposto no § 19 do art. 148 aos chefes de repartições pagadoras que .nfrírigirern o estatuído no art. 133.
(Decreto-leí n 9 5.844, art. 149, parágrafo único)
Art. 150. Aos contribuintes que não
fizerem e. comunicação de que trata

o art. 195 e seu parágrafo único,
será cominada a multa de Cr$ 50,00
(cinqüenta cruzeiros) a Cr$ 2.000,00
(dois mil cmzeíros) . (Decreto-lei n Q
5.844, art. 150)
.
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Parágrafo único. No caso do artigo
195, a multa será imposta pela autoridade lancadora do local da nova
residência cu domicilio. (Decreto-Jet
n'" 5.844, art. 150. p,Úágrafo úrueo)
Art. 151. As multas serão impostas
pelo diretor e pelos delegados regíonaís e secionais ou chefes das Inspetorias do Impôsto de Renda. (Decreto-lei n'" 5.844, art. 151 e Lei 111'
3.470, art. 34)
Parágrafo único. Irrrocstas as multas, os infratores terão- o prazo de 20
(vinte) dias para defenderem perante a autoridade administrativa de
primeira lnstâricía:

(Lei

no

2"354,

art. 34)
Art. 152. Para os efeitos do cômputo mensal das multas de mora previstas nos arts. 144 e 146, será, contado como um mês completo qualquer
período de tempo inferior a um mês,
desde' que ultcapasse os prazos marcados DoaIS leis e regulamen tos. (Leí
n? 2,354. art. 35)
Art. 153. Os servidores lotados e
com efetivo exercício na Dívisâo do
ImpôGto de Renda e repartições subordinadas terão direito a 50% (cinqüenta por cento) das multas efetivamente arrecadadas. com excreção
das de mora, percentagem €6Sa que,
eserlturada em conta especial, constituirá um fundo a ser dístríbutdo
anualmente, em proporção aos respectivos vencimentos ou salários, inclusive gratificação de função. (Lei
n" 154, art. 1")
§ I" Quando a cobrança das muitas resultar de diligência, representação ou denúncia de qualquer ortgem, devidamente assínada e feita de
modo suficientemente claro, a percentagem de que trata êste artig-o
será dístríbuída, em cada caso, de.
seguinte forma: (Lei n" 154, art. p.
153, § 2<;»
a)
10% (dez por cento) ao autor
ou autores de. denúncia ou representação;
b) 10% (dez por cento) ao servidor ou servidores que efetuarem a
diligência ou apurarem a procedência
da denúncia ou representação;
c) 30% (trinta por cento) ou fundo
a que alude êste artigo.
§ 21' Se a cobrança das multas resultar de diligência, realizada índependenternente de denúncia ou representação ou decorrer doe represenração ou denúncia que não dê lugar
a diligência, os 20% (vinte por cento) provenientes de. soma das percontagens de que tratam as alíneas
a e b do parágrafo anterior serão
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integralmente adjudicados, no p'rlfieira caso, ao autor ou autores da
diligência e, no segundo, ao autor
ou autores da representação ou denúncia. (Lej n- 154, art. 1~, 153, § 20)
§ 30 Não poderá participar das percentagens referidas nas alíneas a e b
do § 29 , quem impuser ou eonürrnar
a multa, nem o d-enunciante que
acusar firma de que seja ou tenha
sido auxiliar ou preposto, cabendo,
neste caso, a totalidade das mesmas
percentagens aos servidores que efetuarem a diligência ou apurarem a
procedência da denúncia ou representacão. (Lei n" 154, art. 19 , 153,
§

39 )

49 Quando, em virtude de um
segundo exame da escrita ou diligência, em relação ao' mesmo exercício, ficar o contribuinte sujeito à
multa. nenhuma participação nela
terá o functonárío aU-2 houver !"B8Jizado os dois exames ou cliligencias.
(Lei n~ 2.354, art. 41, § 4 9 )
§ 5'1 O reeonhecímento do díreíto
à padicipação nas multas n05 Cfll50S
dos § § 11' e 2'" dêste artigo compete
ao diretor e aos delegados regícnats
elo Irrmôsto de Renda. (Lei n'> 154.
§

art. li, 153, 4)

§ 6(1 Participarão do fundo de que
trata êste artigo os chefes de portaria. os contínuos e os serventes com
efetivo exercício na Divisão do Impósto de Renda, suas Delegacías Regionais e Secionais ou Inspetorias.
(Lei nv 154, art. 19 , 153, § 19 )
§ 70 Para os efeitos dêste artigo
consideram-se em exercício na Divisão do Impôsto de Renda os' servidores nela lotados, ou nas repartições subordinadas, quando designados
para funções no 1.0 Conselho de Contribuintes, no Gabínte do Ministro da
Fazenda e junto à Díreção Geral da.
Faz.:mda Nacional.
(Lei nl' 3.470,

art. 66)
§ 8,° O disposto nos §§ 1.0 e 2.0 não
se aplica aos casos de multas arrecadadas em virtude de Iançamento
"ex-orrícío" proveniente de denúncia
ou representação baseada em elementos cadastrais já conhecidos da re-

partição, quando a percentagem será
iritegralmente levada ao fundo de que
trata. êste artigo.
Art; 154. As multas e penas díscíplinares de que trata êste Capítulo
serão aplicadas aos contraventores
das disposições do presente regulamenta, sem prejuízo das sanções das
leis criminais violadas. (Decreto-leí
n9 5.844, art. 142)
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CAPÍTULO

Das

reclamações

IV
e recui 80S

S-eQãc I

Das reclamações

Art. 155'.

Do lançamento co ímpósto ou da exigência de recoinírnento. pela fonte, cabe reclamação dentro
do prazo de 20 (vinte) dias, contado
da data do recebimento da notificação. (Decreto-leí n.> 5.844, art. 155)
Parágrafo único.
As reclamações
terão efeito suspensivo da cobi anca
até serem resolvidas, salvo nos casos
de que trata O art. 6{). (Decreto-Ieí
nv 5.844, art. 155, parágrafo uníco, e
Lei n.s 3.470, art. 17, S 2.°)
Art. 1.56. O julgamento das reclamações é da competência exclusiva
dos Delegados Regionais e Se-cci0nais
do Irnpôsto de Renda. (Lei nv ?. 354,

art, Se)
Seção II
Dos recursos

Subseção I
Do recurso voluntário

Art. 157. Das :decisões contrárias
aos contribuintes ou às fontes, proferídas nas questões originadas de intenpretacão de leí, de cob-rallça úo ímpôsto e de ínfraçâo fiscal, e nas I"e·
clamações formuladas nos têrmos do,
art. 155, cabe recurso voluntário para
o Primeiro Conselho de oontríoumtes.
(Decreto-lei n.\) 5.8044, art. 157)
Art. 158. Sob pena de oerempção,
o recurso voluntário será interposto
dentro do prazo de 20 (vinte)
dias
úteis, contado da data do -eeebímen,
to da notificação, mediante prévio ae~
pósito da quantia exígída, em dinheiro ou em títulos da dívrda pútuíca tederal, em ações lntegraíízadas o€' debêntures da.'; socíedanes mistas de que
partícípar a Umâo. (Lei n.s 3.5!l9, de
19'5'8, art, 6.''')
§ l.°par.a efeito do disposto neste
artigo, o recorrente deverá pagar a
parte não litigiosa da !;uantia exigtda, cabendo o depósito vou fiança relativamente à parte objeto de díscussão. (LeI n.o 154, art. 6.°)

§ 2.0 Se o depósito fôr em títulos
da divida públíca . tederal, serão êíes
aceítos pelo seu valor nominal; se fôr
em títulos ou ações de sociedades (ie
economia mista, serão aceitos pela sua
cotação em Bõlsa no dia anterior ao
da oferta. (Lei n,o 154, art , 1.". 153,

§ 1.0)
§ 3.0

Se houver aoandonn dos titulos e o produto da venda não fôl'
suficiente para liquidação do débito.
deverá o recorrente pagar a diferença
no prazo de 1'0 (dez) dias, contado do
recebimento da notificação que, para
êsse fim, lhe rór expedida. (Lei nv
154, art. P, 158, § 29 )
§ 4.° O recurso, mesmo peremcto,
será encaminhado ao Prrmeíro Conselho de Contribuintes, a quem cabe
julgar da perempção. exceto quando
se verificar falta do depósito ou da
prestação de fiança, nos Ga.c;os em que
couber. (Decreto-lei n. 5.844, artiv

go 159. § 4.°)
Art. 159. Quando

a. ímportâncía
total em litígio exceder a 01'$ W.OOQ,OO
(,dez mil cruzeiros) pertnitír-se-a o.. fl·
anca idônea, cabendo exclusivamente
ao chefe da repartição recorrida. juigar da ídoneídade do fiador oferecido. No despacho que autorizar a Iavratura do termo deverá ser marcado
o prazo de 5 (Cinco) a 10 (dez) dia-s
para a sua assinatura. (Lei n,o 3.519,
de 1958, art. 6.°; Decreto-rei n.o 60'1',
de 19~8, art. 12)
§ 1." Não se aceitará a indi-cação
de fiador, para a interposição de re ..
curso, sem a sua expressa aquiescência. (Decreto-1ei n. o 5,844, art. 159,
§ 1,°)
§ 2.°

Serão recusados como fiado-

res os que não estiveram c;.,uües com
a Fazenda Nacional.

5.844, art. 159, § 39 )

(Decreto-lei n!!

§ 39 Se o fiador oferecido ror reousado, será. o recorrente intimado ao
indicar mais um segundo e um terceiro ríadores, sucessivamente, dentro
do prazo igual ao que restava na data
em que foi protocotada a respectiva
petição anterior, não se ~1;(}mitincio, depois dessas, nova indicação. (Lei n~
3.470, art. 51 e Lei nv 3.520, artigo 11)
§ 4,° Da decls110 tIue recusar o úl~
timo fiador caberá. um único recurso
à autoridade administrativa imediatamente superior, que decidíra definittvamente sôbre as ímougnacões dos
fiadores apresentados , (Lei n.v 3.470,

art. 51,

§ 1.")
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§ 5<J No caso de indeferimento d()
recurso. marcar-se-á o prazo ímprorrogáveí de 10 «íez: dias, contado da
ciência da decisão, para depósito da
quantia em litígio. (Lei n.v 3.4/70, artigo 51, § 2.°)
S Q.o Será admitido, também, recurso da decisão que recusar o primeiro ou
segundo f·iador oferecido,
quando o recorrente renunciar expi-essamente ao direito de fazer nova mdícaçâo de fiador.
§ 7.Cl Recusado ~ualque.r fiador, o
recorrente poderá efetuar o depósito
da quantia em litig1o, no uraZl. imp,rolTogáve] de 10 (dez) dias: ou apresentar o recurso. na eonforrnklade do
disposto nos §§ 4l? e 69 , dentro do
mesmo prazo.

°

Subseção II
Do recurso "exotticio"
Art. 160. Das decísões ravoráveís
a01 contribuintes ou às fontes, ainda
quando houver desclassificação de infração capitulada no processo, haverá
recurso -exorüoío":
(Lei n.s 2.354,
art. 37 e Lei n,v 3.520, art. 1:2)
a)
quando o ato fôr do Diretor da
Divisão do Impôsto de Renda, para
o Primeiro Conselho de Contribuin-

tes;
quando o ato fôr dos Delegados
Regionais e Secionais do Impôsto de
Renda, para o Diretor da Divisão do
Impôsto de Renda.
§ 1.0 O recurso ({ exofficio" será intenposto no ato de ser proferida a decisão.
(Decreto-lei n.° 5.844, artigo
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Subseção III

Do peaiao de reconeiâeração
Art. 161. Das decisões do 1.0 Cons8111.0 de oontríbumtes, cabe pedido
de reconsideração, dentro de 20 (vrn-

te) dias contados da data da notifica-o
çâo do acórdão. feita aos interessados
na forma do disposto nc art. '167.
lDecreto-lei n " 5.844, ano 16'1)
Parágrafo único. É obrígaco (l prévio depósito ou fia·nca idônea, con~
forme o valor da importância em 11tígío, quando o pedido :le reconsíderação ao Conselho versar sõbre cobrança de impôsto OU .11Fl.lquer contribuição fiscal exigida. 110 julgamento
do recurso "exofficic", devendo o
processo ser encaminhado, para tal
fim, a repartição de primeira mstànda. (Decreto-lei n,« 5.844, art. 161,
parágrafo único)
Art. 162, Resolvido o pedido de

reconsideração, a questão estará fjnda, salvo recurso do representante da
F'azenda, Interposto para o Ministro
na forma legar. (Decreta-lei n 9 5.84.'1,
art. 162)
Art. 163. A decisão mtnisterial, no
caso do artigo antecedente, será definitiva e irrevogável. (Decreto-lei número 5.844, art. 163)

Seção IH

b)

160, § 1.0 )

§ 2.... Sempre que,
por qualquer
motivo, deixar de ser observado o disposto no paràgra..fo anterior, cumpre
ao funcionário que íní.ri su o processo,
ou ao seu substituto no serviço, propor
a interposição do recurso. (Decreto~
lei n.O 5.844, art. 1ôO, § 2.°)
§ 3,9 Não haverá recurso "exofficio" çuando ao importância em litígio

fôr inferior a Cr$ 10;OOO,{)0 (dez mil

cruzeiros). (Lei n.s 3.520, art. 12)
§ 4.0 Das decísões xmtrártaa a06
contribuintes ou às fontes n03 casos
de provimento do recurso "exofficio"
de que tr-ata a alínea b dêste artigo,

caoerá o recurso voluntário previsto
no art. 157. (Lei n.O 2,354, art. 37)

Disposições comuns a reclamações e
recursos
Art. 164. As reclamações contra
lançamento ou exigência de recollrímente pela fonte e os l'OCUTSOS' deve-,
rão ser rormuiados por escrito, e dêies
constarão os fatos que os motívarerrs
e as provas que forem oferecidas. (De-,
creto-leí n.s 5.844, art. 164)
&rt. 165. É vedado reunir, em um
só requerimento, reclamações ou recursos referentes a mais de trn lançamento ou decisão, ainda cue versando sõbre o mesmo assunte e aícançando o mesmo contribuinte. (Deereto-rei n.O 5.844. art. 165)
Art. 166. As reclamações e os recursos estão isentos de sêlo e do pagamento de taxas, a qualquer título.

(Decreto-lei n.s 5,l:l44 art. 197 e Lei'
n.o 3.519, art. 1.9 , alto 5830)
Art. 167. As decisões proteríoas,
nas reclamações e nos recursos serão

comunicadas aos contríbuíntes,

pes-
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soalmente, ou por meio de regtstrado
postal, com direito a recibo de volta
(A.R), ou, ain-da, pela írnprensa.. (Decreto-lei n.o 5.844, art 167)
Parágrafo único. Se a notírícecão
fôr feita pessoalmente, os prazos para
reclamação e recurso correrão da data
da ciência no processo; se Iôr Ít'ita
por meio de registrado postai, da data
do recibo 1e volta tA. R); finalmente, se rõr publicada, depois de 30
(trin ta) dias con tados aa data da
publicação oficial.
(Decreto-lei nv
5.844, art. 167, parágrafo único)
Art. 168. As Delegacias e Inspetorias do Impõsto de Ren·da providenciarão para que os contríbumtes
tenham conhecimento, por ínterméd~o. das exa tortas a que estão junsdícíonados, das decisões que lhes dísserem respeito. (De<:reto-lei n.v :;.84.4,

art.

168)

Parágrafo umco Aos autuantes
será dada ciência no processe, qualçuer que seja a decisão. .ogo que êste
esteja findo admmístratívamente.
Art. 169. Os prazos para rei:iamação e interposição. de recurso são Improrrogáveis. (Decreto-lei n.s 5.844.

.art. 16"9)

CAPÍTULO

V

Da restituição

Art. 170. Os contribuintes que pagarem impôsto maior que o devido
terão o direito de requerer a restituição do excesso pago. (Lei n 9 154, 8.1'tlg'o 1l?).
§ 1.0 O direito de pedir restituição
de írnpôsto pago independentemente
dE' lançamento, ou arrecadado na
fonte, perime no prazo de um ano,
contado da; data do pagamento. (Lei
n 9 154, art. 19 ) .
§ 2Q. Perempto o direito de reclamar contra o lançamento ou exigência de recolhimento pela fonte, considerar-se-á extinto o de haver restituição de ímpôsto. (Lei n 9 154, artigo IQ),
§ 3Q Não prevalecerão os
prazos
fixados nos parágrafos anteriores,
quando se tratar de pagamento decorrente de êrro de fato, caso em que
o direito previsto neste artigo prescreverá no prazo de cinco anos. ccntado da expiração do exercício financeiro a que corresponder o impôsto.

(Lei n 9 154, artigo 19 )

.
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§ 49 O pedido de restituição, diri-gido à autoridade competente, suspende o prazo de prescrição até ser
proferida decisão final na órbita
administrativa. (Lei n9 154. art. 19).
§ .5l?
A compensação do
impôsto
previsto no § 3Q do art. 24 não ímportará, em nenhuma hipótese, em
restítutção. (Lei n 9 2.354, art. 41,

3, § 29).
CAPITULO VI

Do domicílio fiscal e da competéncia
das autoridades

Art. 171 . O domicilio fiscal da
pessoa física é o lugar em que ela
tiver uma habitação em condições nue
permitam presumir a intenç-ão de a
manter. (Decreto-lei nÇl 5.844 artigo 171)
.
§ 1Q No caso de exercício de nrofissão ou função particular ou públíea, o domicílio fiscal é o Iugar onde
a, profissão ou função estiver sendo
desempenhada. (Decreto-lei n 9 5.844,
art. 171, § 19),
§ 29 Quando se verificar pluralidade
de residência no pais, O domicilio
fiscal será eleito perante a autoridade
competente, oonsiderando-se
feita a eleição no caso da apresenta-o
ção continuada das declarações de
rendimentos num mesmo lugar, (Decreto-Ieí nv 5.844, art. 171. § 29).
§ 39 A ínobservâncía do disposto no
parágrafo anterior motivará a fixação, "exofficio", do domicilio fícal,
no lugar de qualquer das resídênelas.
(Decreto-lei n Q 5.844, artigo
171, § 39 )

•

Art. 172. O domicílio fiscal das firmas ou sociedades com sede no país.
e das filiais, sucursais, agências ou
representações das que tiverem sede
no estrangeiro, é o lugar onde se
achar o estabelecimento de cada uma
delas. (Decreto-lei nl? 5.844, art. 172
e Lei nl? 3.470 art. 76).
Parágrafo único. No caso do artigo 69, o domicílio fiscal é o lugar
onde se achar o estabelecimento centralízador ou prmoipat. (Decreto-lei
tl Q 5.844, art. 172, parágrafo único).
Art. 173. O domicilio fiscal de entidade com sede no pais, controladora. administradora ou dirigente do
patrimônio, ou da exploração de outras. é o lugar onde se achar o seu
escritório de contrôle, administração
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ou dírecão ,
(Decreto-lei nv 5.844,
art. 17:3")
Paragrafo único. No caso de entidades coligadas ou controladas de que
trata o parágrafo único do art. 69, o
domicilio fiscal é o lugar onde se
achar o estabelecimento de cada uma
delas. (Decreto-lei n 9 5.8:14. art. 173,
parágrafo único)
Art. 174. O domicilio fiscal do procurador ou representante de residentes ou domiciliados no estrangeiro é
o lugar onde se achar a sua resicênda habi tual ou a sede da representação no país. (Decreto-lei n<.J 5.844,
art. 174)
Parágrafo único. Se o residente no
estrangeiro permanecer no território
nacional por menos de doze meses e
não tiver procurador, representante
ou empresário no país, o domícflío
fiscal é o lugar onde estiver exercendo sua atividade. (Decreto-lei nl?
5.844, art. 174, parágrafo único)
Art. 175. A autoridade fiscal competente para aplicar êste regulame.cto
é a do domicílio fiscal do contribuinte, ou de seu procurador ou representante.
(Decreto-lei nl? 5 844. artigo 175)
Art. 17$. Qualquer autoridade fiscal competente pode solicitar de cutra as investigações necessàrías ao
lancamento do tmpôsto , (Decreto-Ieí
nl? 5.844, art. 176)
Parágrafo único. Quando a soncitacão não rôr atendida, será o 'fato
comunicado ao diretor do Impôsto
de Renda. (Decreto-lei nv 5.844, artigo 176, parágrato único)
Art. 177, Antes de feita a arrecadacão do tmpõsto, terminado ou não
a processo de lançamento ou cobrança, quando circunstâncias novas mudarem a competência da autoridade,
a que iniciou o processo enviará os
documentos à nova autoridade competente, para o lançamento e cobran;;~ devidos. (Decreto-lei n«:> 5.844. artigo 177)
Art. 178. As dívercêncías ou dú'lidas sôbre a competência das autoridades serão decididas pelo diretor
do Imnõsto de Renda. (Decreto-lei
n Q 5.844. art. 178)
Art. 179. As consultas e os pedidos
de isenção relativos ao ímpôsto de
renda serão solucionados pelo diretor.
sendo facultado, na forma do artigo
157. o recurso voluntário para a instância supertor dentro do nrazo de
2(\, (vinte! dias úteis, contado da data
do recebimento da oomunícacão. (Lei
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nÇl 3.519, de 1958, art. 69 )
§ 1t) As consuí tas e os pedidos &
ísencào serão dirigidos às Delegacias
Regionais e Secionais do Im posto de
Renda e por estas encaminhadas a
Divisão depois de convenientemente
informados.
(Decreto-lei nl? 5 S44,
art. 179, § 19)
§ 29 Quando a solução fôr no sentido de desobrigar o contribuinte de
exigências legais. ou fôr pela isenção
011 não incidência de tributo, haverá
recurso "exofficio' para Q Prímeu-o
Conselho de Contribuintes. (Decretolei nÇl 5.844, art. 179, § 2l?)
CAPÍTULO VII

Do crédito fiscal

Seção r
Medidas para a defesa do crédito
fiscal

Art. 18'Ü. Findos os prazos para
pagamento, reclamação ou recurso,
os contribuintes que não tiverem solvido seus débitos tíseaís ou usados
daqueles meios de defesa, não poderão despachar nas Alfândegas ou Mesas de Ren.das, adquirir estampilhas
do ímpôsto de consumo, de vendas e
consignações, nem transacionar, por
qualquer forma. com as repartíções
públicas federais. (Lei n.> 154, artigo 1.1.\)
§ 19 Para efeito do disposto neste

artigo, as Delegacias Regionais e Secionais do Irnpôsto de Renda farão
as necessárias comunicações às repartições competentes.
(Decreto-lei
n 9 5.844, art. 180, § 19)
§ 29 Idênticas medicas serão aolicadas aos fiadores que não satísraaerem, quando intimados, os débitos a
que estiverem obrigados (Decretolei -nQ 5.844, art. 180, § 2«:»
'§ 3~ A sanção prevista neste artigo,
quanto à aquisição de estampilhas do
impôs to de vendas e constgnacões, só
será aplicada
pelas repartições federais nos 'I'errítórios. (Lei n«:> 154,
art. 19)
Art. 181. Nâo serão incluídos nas
sanções do artigo
anterior os que
provarem, no prazo de 120 <cento e
vinte) dias, contado da data em que
o ato se tornou irrecorrível na órbíta administrativa, ter iniciado .acão
judicial contra a Fazenda Nacional
para anulação ou reforma da cobran-·
ga fiscal, com o depósito da impor-
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tància em litígio, em dinheiro ou em
títulos da dívida pública federal, na
repartação arrecadadora competente.
(Lei nº 154, art. lI?)
§ 19 No caso de já ter havido depósito para efeito de recurso na esfera administrativa,
êsse deposito
valerá para o fim da ação judicial,
mas 581'2. convertido em renda, se no
prazo de que trata êste artigo não
fõr feita a prova do inicio da referida ação. (Lei n.« 2.354, art. S.Q)
§ 29 rratanào-se de depósito em títulos, observa-se-á o disposto nos §§
29 e 3Q do art. 158. (Lei nl;> 154, -

art.

1.0)

3Q f'~eita a prova do ín.eío da ação
judicial intentada contra a Fazenda
§

Nacional para anulação ou reforma
do lançamento, na forma dêste artigo, ficam suspensos os demaís procedimentos fiscais, com base no mesmo lançamento. inclusive a cobrança
judicial. (Lei n9 2.354., art. 89)
Art. 182. As firmas ou sociedades
nacionais e as filiais, sucursais ou
agências lia País, de firmas cu socíedade, com sede no estrangeiro são
responsáveis pelos débitos de impôsto de renda, correspondentes aos rendimentos que houverem pago aos seus
diretores. gerentes e empregados e de
Que não tenham dado tnrormação à
repartição. quando êstes se ausentarem do Pais sem os terem solvido.
(Decreto..lei n.O 5,8'14. art. 182)
Art. 183. No caso de nao serem
satisfeitos nos prazos legais os débitos dos servidores públicos federais.
estaduais e municipais, dos militares
em geral e dos funcionários das entidades autárquicas, paraestatais e de
economia mista, as Delezacias Regionais e Seciot:aís do Impôsto de Ren,..
da farâo as devidas comunícacões às
repartições
pagadoras competentes
para a averbação em rôlha de pagamento e desconto na forma do disposto no § 1Q do art. 85, desde que o
contribuinte devedor solícíte essa providência até trinta (30) dias após o
vencimento do prazo de cobrança
amigável. (Lei n 9 3.470, art. 67)
~ 1Q Os débitos
arrecadados na
forma dêste artigo serão recolhidos
às estações arrecadadoras da União
mediante guia em três vias, visadas
pelas Delegacias Regionais ou Secionais do tmpôsto de Renda no prazo
de 30 (trinta) dias. contado da data
em que forem descontados. (Decreto-lei n'? 5.844, art. 183, § 1<:»
§ 29 Quando os débitos forem arreeadados pelas repartições pagadoras

federais. as Importâncias- correspondentes serão escrituradas como movimento de fundos com as respectivas
Delegacias Regionais, as quais deve1'.8.0 ser cientificadas do recolhimento.
(Decreto-lei n.v 5.844, art. 183, § 2.1))
Seção II
Da cobrança amigável

Art. 1B4. A cobrança amigável será
feita após a que foi realizada à bôca
do cofre e antes da remessa da relação dos devedores à Procuradoria da
Fazenda N acionai para a cobrança
judicial. (Lei nv 2.354, art. 38>
§ 10 Essa cooranca será teíta mediante notificação. . com o prazo de
20 (vinte) dias, por carta registrada
com aviso de recepçâo (A. R.) e,
quando impossível ou improfícuo êsse
meio, por edital mencionando apenas
os nomes dos interessados e os números das notificações dos lançamentos
respectivos. (Lei nl? 2. 354, art. 38 J
§ 2(\ A cobrança
amigável poderá
ser feita também na própria notificação do lançamento, com a indicação
do último prazo que antecederá a
remessa da divida para a cobrança
executiva. (Lei nl? 2.354, art. 38)
§ 39 Remetida a relação das dividas para cobrança judicial os devedores só poderão 'efetuar os pagamentos
mediante guia
da Procuradoria, e
uma vez iniciada a execução, mediante guia do Juizo, respondendo o
funcíonárío que der causa a transgressão desta disposição pelas custas
e mais depesas já realizadas. (Decreto-lei n 9 5.844, art. 184, § 31?)
§ 49 Quan,dD ainda não houver sido
remetida a relação das dívidas para
cobrança judicial, os delegados regionais e seccionais do tmpõsto de renda
poderão autortzar o seu recebimento,
(Decreto-lei nl? 5.844, art. 186)
Seção

rn

Da cobrança judicial

Art. 185. Dentro em quinze dias
da data em que se tornarem findos os
processos administrativos. pelo transcurso do prazo 'regulamentar para recolhimento amigável da divida apurada. as repartições do ímpôsto de
renda encaminharão as dívidas para
a cobrança judicial. (Decreto-lei n 9
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5.844, art. 187, Lei nv 2.642, de 1955,
art. 79 )
Parágl'afo único. Em casos especíaís e por determínação expressa do
Diretor do Imposto de Renda, quando
o interêsse da Pazenda Pública assim
o exigir, poderá ser providenciada
imediatamente a
cobrança judicial
das dividas sem a formalidade de cobrança amigável. (Decreto-lei
nv
5.844, art. 185)
Art. 186. No caso de cobrança executiva. da divida fiscal, se procedente a ação, correm por conta do executado tôdas as despesas da execução.
(Lei nO 3.519, art. 10.e Lei nl? 3.520,
art. 1.0, alteração 8 11 , lI)
Art. 187. Não será levada à cobrança judicial divida ativa da União
até CrS 2{}(},OO (duzentos cruzeiros),
cessando o andamento das respectivas
acôes. (Lei nv 3.519, art , 10 e Lei
3. aso, art. 1.°, alteração 13,a, VII)

n>

CAPÍTUI.o VIII

Da prescrição
Art. 188. O direito de proceder ao
lançamento do ímpõsto de renda decaino prazo de cinco anos contados
da expíracão do ano financeiro a que
corresponder o ímpôsto. (Lei n~ 2.862,
art. 29)
Parágrafo único. A faculdade de
proceder a novo lançamento ou a lancamento suplementar, à revisão do
lançamento e ao exame nos livros e
documentos de contabilidade dos contribuintes, para os fins dêste artigo,
decai no prazo de 5 (cinco) anos,
contados da notíficacâo do lançamento primitivo. (Lei n~ 2.862, art. 29)
Art. 189. O direito de cobrar as
dívidas de írnpôsto de renda prescreve em cinco anos contados da expiração do prazo em que se tornou exigível o pagamento pela notificação do
lançamento do tmpôsto , (Decreto-lei
n 9 5.844. art. 189)
§ 19 Interrompe-se o curso da prescrição por qualquer intimação feita
pela reparticâo fiscal ao contribuinte, para pagar a dívida; pela concessão de prazos especiais para êsse fim;
pela citação pessoal do responsável,
feita judicialmente para se haver o
pagamento: ou pela apresentação, em
Juizo de inventário ou em concurso
de credores, do documento comprobatório da dívida.
(Decreto-Iel n. O
5.844, art. 189, § 19)
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§ 29 Não corre o prazo de cinco
anos enquanto o processo de cobrança estiver pendente de decisão, (Deereto-lei n'? 5.844, art. 189, § 29)
~ ;39 Nos cases de cobrança judicial
da dívida ativa, a publicação do despacho do juiz da execução, determinando a citação do réu, suspende o
curso da prescrição. (Lei n.O 3.470,
art. 24)
Art. 190. Cessa igualmente em cinco anos o poder de aplicar e o de c[)brar as multas cominadas neste regulamento, ressalvada a interrupção
da prescrição nos têrmos do artigo
anterior. (Decreto-lei n? 5.844, artigo 190)
Art. 191. Não corre a prescrição
quínqüenai nos casos de arrecadação
do impôsto na fonte e nos de que
tratam o art. 23 e seus parágrafos.
(Decreto-lei nl? 5.844, art. 191 e 'Lei
n 9 154. art. 79, parágrafo único e artigo 14)
Art. 192. Não correrão os prazos
estabelecidos em teí para o lançamento ou a cobrança do ímpôsto de renda. a revisão da declaração e o exame da escrituracão do contribuinte
ou da fonte pagadora do rendimento,
até decisão final na esfera judiciária,
nos casos em que a acâo das repartições do tmpõsto de' renda fôr .suspensa por medida judicial contra a
Fazenda Nacional. (Lei n 9 3. 47ú, artigo 23)
CAPÍTULQ IX

Disposiçóes diversas
Art. 193". As disposições deste regulamento são aplícáveís a todo aquêle
que responder solídàríamente com o
contribuinte ou pessoalmente em seu
lugar. (Decreto-lei n 9 5.844, art. 192)
§ 19 , Os
cônjuges, procuradores
bastantes, tutores, curadores, diretores. gerentes, síndicos, Iíquídatártos
e demais representantes de pessoas
físicas e jurídicas cumprirão as obrigações que incumbirem aos representados. (Decreto-lei n 9 5.844, art. 192,
parágrafo único)
§ 29. A capacidade do contribuinte, a representação e a procuração
serão reguladas segundo as prescrições legais. (Decreto-lei n9 5.844.
art. 193)
Art 194. O contribuinte. ausente
do seu domicílio fiscal durante o prazo de entrega da declaração de rendimentos ou de interposição de re-
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clamação ou recurso, cumprirá as
dísposíções dêste regulamento perante
a autoridade do distrito em que e::,tiver, dando-lhe conhecimento do aomieílio de que se encontra ausente.
(Decreto-lei nl.> 5.844, art. 194r
Parágrafo único. Essa autoridade
transmítírá os documentos que receber à repartáçâo competente. (Decreto-lei n 9 5.844, art. 194, parágrafo
único)
Art., 195. Quando o contribuinte
transferir de um município para outro ou de um para outro ponto do
mesmo mumcípío a sua residência
ou a sede do seu estabelecimento, fica
obrigado a comunicar essa mudança à.., repartições competentes, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias. (Decreto-lei nQ 5.844, art. 195)
Parágrafo único, idêntica comunicação deverá fazer o contribuinte
que se retirar temporariamente
do
terrítórto nacional, declarando, ain-.
da, qual . . . pessoa habilitada no país
a cumprir, em seu nome, as disposições dêste regulamento. (Decreto-lei
n Q 5.844, art. 195, parágrafo único)
Art. 196. As parttctpacões de transferência de domicílio, as informações
e as comunieacões referidas neste regulamento poderão ser entregues em
mão ou remetidas em carta regtstrada pelo correio. (Decreto-lei nl! .
5.844, art. 196)
§ 19. A repartição é obrigada a dar
recibo de entrega dêsses documentos,
o qual exonera o contribuinte de penalidade. (Decreto-lei n9 5.844, art.
196.

* 19)

As repartições fiscais transmltíráo umas às outras as eomunícaçõas que lhes interessarem. (Decreto-lei n Q 5.844, art. 196, § 2Q)
Art. 197 Para os fins do imposto,
os rendimentos em espécie serão' avaltados em dinheiro, pelo valor que
tiverem na data da percepção. (Decreto-lei nº 5.844, art 198)
Art 198 Para os fins dêste regulamento. os rendimentos em moeda
estrangeira pagos, creditados, remetidos recebidos ou empregados, deverão ser convertidos em mo ed a nacional à taxa de câmbio vigorante
na data do seu pagamento, crédito,
remessa, recebimento ou emprêgo ou
à taxa do câmbio em que forem efetivamente. realizadas as operações.
(Decreto-lei nv 5.844, art. 199)
Parágrafo único. Nos casos de
transferências financeiras excluidas
do mercado de câmbio de taxa livre,
as operações são consideradas efeti§ 29.

vamente realizadas à taxa de câmbio concedida, na conformidade do
disposto no art. 52 da Lei nl? 3.244,
de 14 de agôsto de 1957)
Art. 199. As íntamaçoes ou notincações de que trata êste regulamento
serao para 'COQOS os ereitos regais consideradas feitas: (Decreto-lei nv 5,844:,

art. 200)

a)
na data do seu recebimento,
no domicílio fiscal do contribuinte,
quando por registrado postal, com direito a recibo de volta (A.R. i. CU
por serviço de entrega próprio da.
repartição;
z» 30' (trinta) dias depois da sua
publicação na imprensa ou afixação
na repartição, quando por edital.
ParagraJo único Os prazos, a que
se refere êste regulamento, serão
contados a partir dO dia seguinte ao
da intimação ou notificação e, quando o último dia recair em domingo,
feriado ou ponto facultativo, termínarâo no primeiro dia útil subseqüente.
Art. 200. Tôdas as pessoas que tomarem parte nos serviços do Impõsto
de Renda são obrigadas a guardar
rigoroso sigilo sôbre a situação de
riqueza dos contribuintes. (Decretolei n~ 5.844, art. 201)
§ 19 • A obrigação de guardar reserva sôbre a situação de riqueza dos
contribuintes Se estende a todos os
funcionários do Ministério da Fazenda e demais servidores públicos, que,
por dever àe oficio, vierem a ter conhecimento dessa situação. (Decreto-lei nv 5.844, art. 2Gl, § lQ)
§ 29. É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim,
o conhecimento que os
servidores
adquirirem quanto aos segredos dos
negócios ou da profissão dos contribuintes. <Decreto-lei nv 5.844, art.

201, § 29)
§ 3 9 . Nenhuma ínfnrmação poderá
ser dada sôbre a. situação fiscal e
financeira dos contribuintes, sem que
fique registrado, em processo regular, que se trata de requisição feita
por magistrado, no ínterêsss da Justiça, ou por chefes de repartições federais, diretores da Prefeitura do
Distrito Federal e Secretários da Fazenda nos Estados, no ínterêsse da
admimstração pública (Lei n9 3.470
art. 54)
.
§ 4Q As informações
requisitadas
pelos diretores da Prefeitura do Distrito Fetieral e Secretários da Fazenda Estadual somente poderão versar sôbre a receita e despesa das
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firmas e sociedades, bem como a respeito de propriedades imobiliárias.
(Lei n 9 3.47'Ü, art. 54, parágrafo único)
§ 59. O diretor do Impôsto de Renda expedirá as tnstrucões necessárias
para õ cumprimento do disposto nos
§§ 3.° e 4.° dêste artigo, pelas delegacias regionais e secionais e inspetorias
do Impôsto de Renda,
Art. 201. Aquêíe, que, em serviço do Impôsto de Renda, revelar informações qUe tiver obtido no cumnrtmento do dever profissional, ou
no exercício do oficio ou emprêgo,
será responsabilizado como violador
de segrêdo, de acôrdo com a lei penal. (Decreto-lei nl? 5.844, art. 202)
Art, 21)2, Os processos e as declarações de rendimentos não poderão
sair das repartições do Impôsto de
Renda, salvo quando se tratar de recursos e restituições, ou cobrança da
divida ativa, casos em que ficará
cópia autenticada dos documentos essenciais . (Decreto-Ieí n Q 5 , 844, art.
203)
§ 1Q.

A Divisão do Impôsto de
Renda poderá adotar o processo de
microfilmagem, para reprodução de
declarações de rendimentos, fichas de
informações e de documentos e livros
de escrttuaçâo dos contribuintes.
§ 2º. As cópias assim obtidas, depois de autenticadas, produzirão os
mesmos efeitos dos originais.
Art. 203. Serão punidos, com as
penas previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União,
os funcionários do Impõsto de Renda que, por ineficiência, negligência,
omissão ou dolo, no exercício de suas
funções, deixarem de apurar devidamente as faltas ou fraudes cometidas pelos contribuintes em prejuízo
da Fazenda Nacional. (Lei nv 2.354,
art. 7Q, 8)
Parágrafo único. A aplicação das
penas de que trata êste artigo terá
lugar, também, quando o auto ou
laudo de exame tÔl' julgado improcedente, em virtude de proposital
abuso de autoridade 01J evidente êr1'0 grosseiro, praticado pelo - agente
fiscal do ímpôsto de renda, (Lei nº
2.354, arb. 7.°, 8, parágrafo único)
Art. 204. Estão isentos do impôsto de renda os rendimentos auferi.dos por governos estrangeiros, desde que haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos
auferidos em seus paises pelo Govêr.~
no brasileiro. (Lei n Q 154, art. 5':')
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Art. 205. Na extinção das sociedades que houverem realizado a amortização de suas ações, nenhum ímpôsto será devido pelo acionista, na
sua declaração ou na fonte, sôbre as
quantias atribuídas às ações amortizadas, até a importância do respectívo valor nominal. (Lei n.O 2.862,
art. 26, parágrafo único)
CAPíTULO X

Disposições transitórias

e finais

Art. 2D6. Ficam excluídos das dísposições do § 19 do art. 92 do presente regulamento os rendimentos decorrentes dos contratos de promessa de
compra e venda e das cessões de díreítos de promessa de compra e venda
de propriedades imobiliárias, constantes de escrituras públicas lavradas
até 12 de janeiro de 1959, inclusive. os
quais são tributáveis na conformidade da legislação anterior: (Lei nv
3.47Ú, art. 4Q, § 49 )
a) nos casos de promessa de compra e venda, a exigência do recolhimento do ímpôsto só será feita na
escritura definitiva, mesmo quando
tenha sido lavrada escritura de promessa irrevogável, Irretratável e com
quitação de preço, no referido prazo;
b) os rendimentos das cessões de
direitos são tributáveis na cédula H
das declarações das pessoas físicas.
quando domícinadas no Brasil, ou na
fonte, se o contribuinte fôr domiciliado ou residente no exterior.
Art. 207. Até o exercício financeiro
de 196ü, inclusive, o adicional de que
trata o artigo 39 da Lei nl> 1.474, de
26 de novembro de 1951, modificado
pela Lei nv 2.973, de 26 de novembro
de 1956, será cobrado de aeôrdo com
as disposições dêste artigo: (Lei nO
2.973, art. 19 )
1º) N o caso das pessoas físicas. o
adicional será calculado sôbre a totalidade do ímpôsto de renda devido, quando superior a Cr$ 20,000.00
(vinte mil cruzeiros), em cada exercício, na seguinte base: (Lei nl? 2.973,
art. 19 )
a) até ors 25tl. 000,00 (duzentos e
cinqüenta mil cruzeiros), 15% (quinze por cento) de adicional;
b) acima de crs 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros) até
Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de
cruzeiros), 20% (vinte por cento)
de adicional;
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c) acima de Cr$ 1.000.()OO,()0 (hum
milhão de cruzeiros), 25% (vinte e
cinco por cento) de adicional.
29 ) Será cobrado o adicional à
razão da taxa de 15% (quinze por
cento), sôbre: (Lei nl) 2.973, art. 1Q)
0,) o ímpôsto de renda devido pelas
-pessoa,s jurídicas, previsto no art.
44 e parágrafos respectivos;
b) o ímpôstn arrecadado na fonte
nos casos previstos nos arts 92, incisos 39 a 5Q do artigo 96 e art. 97
e respectivos parágrafos.
31,' • Será cobrado o adicional à rasão da taxa de 4% (quatro por cento> sôbre a: ímportãneía das reservas e. lucros suspensos ou não distribuídos. formados pelas pessoas jurídicas em cada ano. excetuados o fundo de reserva legal das sociedades por
ações e as reservas técnicas das companhias de seguro e de capitalização.
(Lei nl! 2.973, art. 1Q)
§ 19 . O adicional ceterrdo nos incisos 19 e 2Q dêste artigo não alcançará o ímpôsto de renda devido, na
fonte ou em poder das pessoas rísícas pela posterior jjstribuíção das
reservas e lucros em suspenso ou não
distribuídos, sôbre os quais haja incidido o adicional de 4°/,) I quatro por
cento) referido no incíso 3<>. (Lei
n9 1.628. art. 24 e Lei n'" 2.973, art.
>

1'?, § 39)
~

21:'. Para efeito de cobranca do

adicional dêste artigo serão abandonadas a.S frações ínrenores a .... ,.
o-s 100,00 (cem cruzeiros). <Lei
nv 2.973, art. 19 )
Cr$

01:$

Até
De

...........

,.

91.000,00

De

121.000,00

De
De

151.000,00
191.000,00

De

241.0'ÜO,00

De
De
De

301.000,00
401.00D,OO
501.0{)0,OO

De

601.0DO,00

De

701.000,00
1.001.000,00

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

De
De
2.001.000,00
a
Acima de ......

90.000,00
120.000',00
150.000,00

iso.oeo.oe

Art. 208. O disposto no art. 50 dêste
regulamento aplica-se i~'J.8Imente aos
ímnostos nos exercícíos anteriores e
ainda não pagos pelo B·3!)CO de orédito da Amazônia S/A, mesmo àqueIes que se encontrem ajuizados, para
efeito de cobrança.
(Lei uI:' 3. ~70,
art. 112)
Parágrafo único. A liquidação dos
débitos de que trata êste artigo deverá ser feita em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, saldo a primeira vencida em 28 de dezembro de
1958, livres de quaisquer penalidades,
(Lei n\> 3.470, art. 112)
Art. 209. Para os ereuos da correcão dos valores do ativo imobilizado,
pelas pessoas jurídicas, na conrormidadedo disposto no art. 101 do presente regulamento, vigorando os cOefícientes
multíplíca.tórtos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia, que para êsse fim serão trans..
crítos em ato da Divisão do tmpõsto
de Renda. (Lei n 9 3.470. art. 57, §
21)

Art. 210. O prazo previsto no artigo 63 dêste regulamento. quanto às
declarações de pessoas nsícas. fica
prorrogado, no exercício financeiro
de 1959, até o dia 15 de maio. (Lei
n Q 3.553, art. 29 )

Art. 211. No exercício financeiro
de 1959, o ímpôsto complementar, calculado sôbre a renda líquida das pessoas físicas, será cobrado de acôrdo
com a seguinte tabela: <Lei n'" 3.553,
art. 19)

ors
3ú,OO
50,00

240.000,00

80,00
110,00

300.000,00

140,00

400.000,00
500.000,00
600.000,00

180,00

22ü,OO
250,00

700.000,00

300,00

i. 000.00-0,00

35ú,OO
400,00
450,00
500,00

2.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

Cr$

Isento
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
l.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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Art. 212. Ressalvado o disposto no
as novas taxas do ímpôsto
de renda, bem como o adicional de
que trata o § 39 do art. 44, do presente regulamento, serão aplicadas
aos rendimentos tríbutávets a partir
de 19 de janeiro de 1.959, ainda que
anteriormente produzidos. (Lei uI?
3.470, art. 102)
§ 1.0. Nos casos de recolhimento
do impôsto sujeito à retenção na tonte deverá ser aplicada a taxa vigente à data em que o ímnôsto se
tornou exigível, pelo pagamento ou
crédito, emprêgo, remessa. ou entrega
DO rendimento.
S 29 • O ímpõsto de que trata o inciso 2.° do art. 98 será cobrado sôbre
os rendimentos pagos ou credítados
até 31 de dezembro de 1950, na conformidade da tabela II, anexa ao presente regulamento. (Lei n 9 3.4'10, artigo 40, e Lei nl? 3.553, art. 19j
§ 39 • A partir- de 1V de janeiro de
1960, o desconto do Impôsto a que
se refere o § 29 será efetuado de acôrdo com a tabela I, anexa.
(LeI n 9

art, 211,
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3.470, art. 40, e Lei n 9 ~1.553, artigo 19 , § 3l?)
Art. 213. Os processos Instaurados
por infrações das dísposicões da legislação do rmpôsto de renda, existentes em 30 de dezembro (lf' 1958, em
qualquer fase administrativa ou judiciária e cujo valor em litigio não
seja superior a Cr$ 1.000,00 (hum mil
cruzeiros) não terão prosseguimento
e serão arquivados. (Lei til,? 3.520> artigo 14)
Parágrafo único. Considera-se valor em litígio, para 0S efeitos dêste
artigo, a importância 10 ímpôsto reclamado, acrescida da muita aplicada,
nos processos julgados, ou acrescida
da multa mínima caoíveí nos processos em fa-se de julgamento.
Art. 214. O presente rrgulamento
entrará em vigor na dat.a da sua publicação, revogadas as d.isposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 7 de ríezembro de
1959. -

S. Paes de Almeida.

TABELA I (ART. 98, mCI-SO 29)

Impõsto a que- estao lujeitos os rendimentos do trabalho indicados no art. 5;; e seu

1fJ ,

§

1. -

Valor 1TUmw,Z cW

~

desconto do impõeto, na fonte, em cruzeiros.

(A vigorar a partir de 19 de janeiro de 1960)

,
IISolteiro, " .I Solteiro, viúvo I Solteiro, viúvo ou

I

I
I,

II

! vo ou desqui-/

Rendimentos mensais sujeitos ao

Número I

desconto

II
I

I

I

r

pendente

dependente,

De

ces

II

Cr$

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
1~

17
18
19

J

8.501,00
8.601,00

a.té
11

8.701,00
8.801,00
8.901,00
9.001,00

9. ;01,00
9.201,00
9.301,00
9.401.00
9.501,00
9.601,00
9.701,00
9.801,00g.9Ü1,OO
10.001,00
10.101,00
10 201,00
lO.30J,QO

8.60o-.QO
8.700.00
8.800,00
8.900.009.000.00-

I

I

I
I
I
I

9. ioo.oe
9.20'O.úO
9.300.00

.",

9.400.009.500,00

"
"

9.600,00
9.700,00
9.800.00
9.900.0010 000,0010.100,00

li

"

10 -200.00
10.300-.00
10'.400,00

I

I
I
I
I
1
I

I
I
f

I

com

dois dependentes;

I casado, sem de. I

.
I pendentes alem

I

Número

I

Cr$

Cr$

~

outro cônjuge

~

85,00

~
1
2
3
4
5
6

I

7

8
9

~35,OO

1 58,()Q

Cr$

I

95,0098,00102,00
105,00
109,00
115,00
118,00
122,00
125,00
12'9,00
143,00
145,00
149.00'
155,00

~

2

\-

89,00

13-8,00

J

I
I

I

I

10

I

12
13

I
I

1

I
I
I

>
g
CIl

8

do I

I

I

1

J

I
I tado, sem I com um deI
I

I

2
3
4

I desquitado,

ou desquitado,

11

II
I
J

14
li)
16
17
18
19

:ao

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
5·2
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

J.O.40J.,OO

I

I

10.501,00
10.601,00
10.701,00
10.801,00
10.901,00
I1.UOl,OO
11.101,00
1l.2li1,OO
11.301,00
J.l.401,OO
11.501,00
11 601,00
11.701,00
11.801,00
11.901,00
12.001,00
12.101,00
12.201,00
12.301,00
12.401,00
12.001,00
12.601,00
12.701,00
12 '80:",00
12.901,00
13.001,00
13 . .10::',00
13.201,00
13.301,00
13.401,00
13.uOl,00
13 601,00'
13. iOJ.,OO
i3.801,OO
13.901,00
14.001,00
14.101,00
14.201,00
14.301,00
14.4\)1,00
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NOTAS

I - Não estão sujeitos ao desconto do Impôsto na fonte os rendimentos inferiores, em cada mês, a ....
Cr$ 8.501,08; nem os percebidos pelos
solteiros, viúvos ou desquitados, com
maís de dois dependentes, ou pelos
casados, com um ou .nats dependentes, além do outro cónj uge ,
.rI - O cônjuge, os rimos e outros
dependentes, na constância da socledade conjugal, serão considerados encargos do cabeça do casal.
IH - A mulher casada é equiparada à solteira ou à viúva, sem dependentes; será considerada cabeça de
casal - além dos casos previstos na
lei civil· - quando o marido estiver
sob sua dependência econômica, não
recebendo êle proventos dê valor
anual superior a Cr$ 90. O{)O,OO.
IV A mulher cujo casamento
houver sido anulado, GL desquitada
e a que houver sido abandonada, sem
recursos, pelo marido, ficam sujeitas
ao desconto do impôsto como solteiras ou viúvas, consíderado o número
de filhos e outros dependentes que
sustentarem.
V - Consideram-se filhos ou dependentes, para os ereítos do desconto do ímpõsto, desde que não possuam.
rendimentos próprios:
a) os filhos menores ou inválidos
e .os maiore~ até 24 anos de idade, que
ainda estejam cursando estabelecimenta de ansíno superior, sejam legítimos, legitimados, naturais reconhecidos e adotivos;
b) as filhas solteiras, viúvas sem
arrimo ou abandonadas, sem recursos
pelo marido;
,
c) os descendentes menores ou inválidos sem arrimo dos pais;
d) os ascendentes, irmãos e irmãs,
incapacitados para o trabalho;
e) os menores de 18 anos, pobres,
que os contribuintes comprovadamente criem e eduquem.
OBSERVAÇÕES

1 - No cálculo do ímpôsto de acôrdo com a tabela anexa, foi considerada a quota de Or$ 1. QOO,OQ mensais
(Cr$ 12.000,00 anuais \ relativa ao
abatimento concedido u'ex orncío" a
todos os assalariados, correspondente

EXECUTIVO

aos demais abatimentos orevístos em
lei, além dos encargos de família.
2 - A base para o desconto será a
remuneracão total (8al:3.1'10 vencimento, retirada, ordenado, ccmísaão, honorários, gratificação ou outro qualquer rendimento do trabalho proveniente do exercício de ernprêgo, cargo
ou função, classificável na cédula
"O" da declaração), em cada mês,
deduzidos a contribuição de previdência social do empregado e o impôsto síndícal.
3 - No mês ou nos meses em oue
o rendimento apurado de acôrdo côm
o item 2 seja entre C1'$ 8.501,00 e ..
o-s 15.000,00, haverá o desconto" conforme a tabela.
4 - No mês ou nos. meses em que
o rendimento fôr superior a
.
Cr$ 15, OOO,()O, haverá o desconto com
base nessa importância, ficando o
contribuinte obrigado a apresentar
a declaração de rendimentos, no exercício seguinte. A declaração referida
incluirá todos os rendimentos percebidos, inclusive os que serviram de
'base ao desconto, e do ímpõsto calculado nessa declaração abater-se-á
o que houver sido descontado .na fonte, de acôrdo com a tabela.
5 - No caso de servidores públicos
civis e militares. em ~eral, na remuneração de cada mês serão considerados os vencimentos e vantagens,
salvo salárto-ramílía, ajudas de custo
para viagens, diárias como indenizações de despesas e quotas partes de
multas.
6 - O recolhimento será feito às
repartições arrecadadoras, pelas fontes, durante o mês seguinte ao pagamento ou crédito do rendimento.
7 - No caso de filias ou agências,
os recolhimentos serão efetuados às
repartições do local de cada uma
delas.
8 ~ Até o último dia útil do mês
de abril de cada ano, serão prestadas, por intermédio :10 empregador,
à Delegacia Regional ou Secional, ou
à Inspetoria do Impôsto de Renda
da jurisdição, informações sôbre o
impôsto descontado de cada empregado, durante o ano anterior, assim
como sôbre os respectivos encargos
de família.
9 - Os encargos de família e outros.
dependentes, para os efeitos do des-

ATOS DO PODER

conto do ímpôsto, nas fontes, serão
declarados pelos empregados, em modelos próprios, aprovados pela Divisão do Impôsto de Renda, em duas
vias, uma das quais ficará em poder
do empregador e' a outra será encamíuhada, pelo mesmo empregador,
à repartição da sua jurisdição.
10 - Os rendimentos pagos antecipadamente serão considerados nos
meses a que se referirem.
11 - Os contribuintes sujeitos ao
desconto do ímpôsto, eonrorme la, tabela anexa, desde que nác estejam
obrigados a apresentar declaração de
rendimentos no exercício seguinte,
são obrigados a informar ate 30 de
abril de cada ano, os rendimentos
f
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pagos J1 terceiros, no ano anterior,
índícando nome e enderéco das pessoas que os receberam. ..
12 As informações referidas no
item anterior, prestadas em fórmulas próprias, deverão ser entregues
às repartições, por íntermédío dos
empregadores.
13 - A prova de outros dependeutes, além do cônjuge e dOB filhos do
empregado <contríbuinte) será feita
junto à fonte pagadora, a qual deverá conservar o documento respectivo com uma via da informação sobre a situação de ramtlia, que ficará em seu poder, na conformidade
do item 9.
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Impôsto a que estao sujr;itos os rendimentos do trabalho indicados ,no art 5ÇJ e seu
âesconto do inipõsto, na tente. em cruzeiros.
(A vígorar até 31 de dezembro de 1959)
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DECRETO N9 47.374 - DE 7
ZEMBRO DE 1959

DE DE-

Autoriza a cessão gratuita do terreno
que menciona, situado no Município
de Criciúma, no Estado de Santa
Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 81,
n9 T, da Constituição, e de acôrdo com
os arts. 64, § 39, e 125 e 12'6, do Decreto-lei nv 9.760, de 5, de setembro
de 1946, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão
gratuita, ao Estado de Santa Catarina, do terreno com a área de 2.160
m2 (dois mil, cento e sessenta metros
quadrados), situado na Rua Marcelo
Lodetti, na Cidade de orícíúma, naquele Estado, tudo de acôrdo com os
el-ernentos constantes do processo protocolado no Ministério da Fazenda sob
o ne 250.486, de 19-59.
Art. 2C) Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de prédio para instalação do Porum local, tornando-se nula a cessão,
sem direito a qualquer ind-enização,
se fôr dada ao terreno, no todo ou
em parte, utilização diversa, ou, aínda, se houver inadimplemento de
cláusula do contrato que deverá ser
lavrado em. livro próprio do S-erviço
dó Pa.trirnônio da União.
~io de J aneíro, 7 de dezembro de
195f}: 1~8Q da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.

DECRETO NQ 1:7,375 DEZEMBRO DE 1959

DE

7

DE

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação, imóvel que men11-0 Municípío de Escada, Estado 'de Pernambuco, necessário ao.
Ministério da Agricultura.

ciona,

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item r, da Constituição Federal e tendo em vista o Decreto-lei
n 9 3.365, de 21 de junho de 19'41, alterado pela Lei nl) 2.'786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 1Q E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação
o imóvel pertencente ao Engenho de

ExECUTIVO

Sapucagy no Município de Escada,
Estado de Pernambuco, com uma
área de 22,.222 hectares contígua à
Escola de Iniciação Agrícola de Es~
cada.
Art , 2Q Destina-se o referido imóvel à ampliação da área da Escola de
Iniciação Agrícola de Escada.
Art. 39 Fica o Ministério da Agricultura autorizado a promover a desapropriação em causa, correndo as
respectivas despesas à conta da Subconsignação 4.3.01) item I - Aquisição ou desapropriação de terra para
ampliação da área da Escola de Iniciação Agrícola de Escada, Estado de
Pemambuco. na importância de ....
01'$ 800.000,00 atribuída àquele l\ifinístérío 110 corrente ano.
Art. 49 - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de
1959; 138Q da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneçhetti,

DEORETO Ng 4-7.37'6 DE~BRO DE 1959

DE

9

DE

Autoriza a Companhia Hidroelétrica
do Rio Pardo a constituir hipoteca a
favor do Banco Nacional do Desenvolvimento E conõmico,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso l, da constituição, e de
acõrdo com o disposto no Decretolei n Q 7.0.62, de 22 de novembro de
1944, e no Decl'eto n 9 41. 019, de 26 de
fevereiro de 1957:
Considerando que, pela Resolução
n Q 1 7tS5, o Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica reconheceu a
conveniência e oportunidade da medida, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Hidrelétrica do Rio Pardo a
constituir hipoteca da usina Euclides
da Cunha em segundo grau e da barragem e reservatório de oramínha,
em primeiro grau, a favor do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico.
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Parágrafo único. :g;sse empréstimo
se destina à construção de obras hidrelétricas no vale do Rio Pardo, Estado de São Paulo.
Art. 29 A concessíonárla deverá
apresentar à Divisão de Aguas, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério da Agricultura,
para fins de averbação, o traslado do
contrato de empréstimo a ser firmado.
Art. 3Q tl:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 4'.> Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de
1959; 13-89 da Independência e 71() da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO

N9 47.377 DE
DEZ:&'1'vIBRO DE 19~9

9

DE

Dá nova redação ao art. 19 do Decreto nf! 45.045, de 11 de dezembro
de 19'58, que outorgou à companhia
Industrial âa Estância S. A. concessão para distribuir energia elétrica
em vários municípios do Estado de
Sergipe.
O Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O art. 19 do Decreto número 45.045, de 11 de dezembro de
1958, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19 l!: outorgada à Com..
panhia Industrial da Estância S,A.
concessão para distribuir energia
elétrica nos municípios de Sant,a
Luzia do Itanhi, Arauá, pedrinhas, Buquim e Riachão do Dantas, no Estado de Sergipe, ficando autorizada a construir um sistema de linhas de transmissão,
subestações e rêdes de distribuição.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro da Agricultura, por ocasião da aprovação dos projetos,
serão determinadas as caracteristicas técnicas das instalações".
Art. 29 ~ste Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de
19"59; 1389 da Independência e 711:} da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

N~ 47.378
DE
DEZEn[BRO DE 19S9

DEC'R.ETO

9

DE

Autoriza a Usina Termelét-rica de Figueira S. A. (UTELFA) a constituir
garantia pignoraticia e hipotecária
dos seus bens e instalações em lavor do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso l. da Constituição, e de
acôrdo com o disposto no Decreto-lei
nv 7 '<HI2, de 22 de novembro de 1944
e no Decreto nl:} 41.ú19, de 26 de fevereiro de 195-7, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Usina Termelétríca de' Figueira S. A, (UTELFA)
a constituir garantia pignoratícia e
hipotecária dos imóveis e equipamentos do seu acervo, em favor do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômieo, para efeito de obtenção de
empréstimo.
Parágrafo único. :ítsse empréstimo
se destina à construção de uma usina
térmica, no município de CUriuva, no
lugar denominado Figueira, Estado do
Paraná.
Art. 29 A concessionária deverá
apresentar à Divisão de Aguas, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura,
para fins de averbação, o traslado do
contrato do empréstimo a ser firmado
Art. 3-9 ltste decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 711:} da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario M eneçbetti.
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DECRETO NP 47.379 DEZmMffiRO DE 1959

S

DE

DE

Transfere da Prefeitura Municipal de
Tarumirim para a Prefeitura Municipal de Itanhomi a concessão
para a produção de fornecimento
de energia elétrica ao município de
Itanhomi, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n. 9 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. V? Fica transferida para a
Prefeitura Municipal de Itanhomí a
concessão para a produção e fornecimento de energia elétrica no município de Itanhomi, Estado de Minas Gerais, de que era titular a Prefeitura Municipal de Tarumirim, de
conformidade com o registro do manifesto n,!" 271, do Livro n,v 2 da Divisão de Aguas, do Ministério da AgTicultura.
Art. 2.9 Caducará o presente título, independente de ato declaratório, se a concesíonáría não assinar
o contrato disciplinar da concessão,
dentro do prazo determinado pelo
Ministério da Agricultura.
Art. 35) .As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
trienalmente revistas pelo Ministério
da Agricilltura.
Art. 4.{l ~te Decreto entra em .vigOl' na data da sua publicação.
Art. 55 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeíro, 9 de dezembro de
1959, 13B.1? da Independência e '7V?
da República.
JuscELmo KUBITSCHEK
1

Mano M eneghetti
DECRETü N.9 47.380 DE~BRO DE

DE

1959

9

DE

s.

Autoriza a São paulo Light
A. Serviços de EZetricidade a reconstruir e ampliar a linha de transmissão Terminal São Caetano-Estação Eleootõria de Traição.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e

nos têrmos do art 5.9 do Decretolei n. 9 852, de 11 de novembro de
1938, e
Considerando que pela Resolução
n. 9 1.756, de 24 de setembro de 19~9,
a medida foí aprovada pelo Conselho Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, decreta:
Art. V) Fica autorizada a São
Paulo Light S. A. - Serviços de Eletricidade a ampliar suas tnstalações,

mediante a reconstrução da

atual

linha de transmissão, circuito duplo
de 88 kV, existente entre a Terminal de São Caetano e a Estação
Elevatória de Traição. nos municípios de São Caetano do Sul e a Capital, no ]}.~tado de São Paulo, que
passará a ter três circuitos de 88 kV
cada um, montados sôbre tôrres de
aço, observado o traçado da linha
anterior, numa extensão de aproximadamente 14.618 m-etros.
§
1.<> As demais características
técnicas da linha de transmissão serão fixad8.6 pelo Ministério da Agricultura, na oportunidade da aprovação dos projetos.
§ 2.1? A ampliação ora autorizada,
destina-se a possíbílítar o aumento de
transporte da energia elétrica, entre
Os pontos mencionados.
Art. 2.9 Caducará a presente autorízação, independente de ato declaratório, se a interessada não cumprir
as seguintes deterrnínações:

I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, dentro de noventa (90) dias,
contados da data da publicação dêste Decreto, Os projetos e orçamentos
das obra.,s a serem executadas.
TI Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os prazos a que
'Se refere o pr-esente artigo poderão
ser prorrogados por ato do Ministro
da Agricultura.
Art. 3.9 A interessada fica sujeita às demais normas estabelecidas
pelo Decreto n. 9 41.019, de 26 de
fevereiro de 1957, que regulamenta.
Os serviços de energia elétrica.
Art. 4.9 O presente Decreto entra em vigor na data sua publicação.
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Art. 5.9 Revogam~se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de
1959, 138.\1 da Independência e 7V?
da República.
JUSCF1LINO

KUBITSCHEK

Mario Meneghetti

DECRETO N9 47.381 - DE 9 DE
DEZEMBRO DE 1959
Declara de utilidade pública as áreas
de terra âestinaâas a passagem, da
linha de transmissão da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco, de
66 KV, que liga Angelim a Maceió,
nos' Estados de Pernambuco e Alagoas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1;. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letras "b" e "c" do Código de
Aguas e no Decreto-lei n g 3.365. de
21 de junho de 1941. bem como o requerido pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, decreta:
Art. lI? lt declarada de utilidade pública as áreas de terra destinadas à
passagem. -aérea ou subterrânea, da
linha de transmissão de energia elétrica, de 66 KV, da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, que
liga Angelím a Maceió, nos Estados
de Pernambuco e Alagoas.
Art. 29 A faixa de terra descrita
no artigo anterior compreende as
áreas constantes da planta aprovada
pelo Ministério da Agricultura, no
Processo D. Ag. 4.322-57. situadas no
Esta;do de Alagoas, de
propriedade
atribuídà às pessoas abaixo relacionadas, na ordem em que se encontram
ao longo do traçado da linha.
XUNICÍ?IO DE MACEIÓ -

ESTADO DE

ALAGOAS

Gleba 82 - A - Area de 8.775
(oito mil setecentos e setenta e cinco) mz, pertencente a Clodoveu de
Avila Fernandez;
Gleba 82 - B - Area de 1.375 (um
mil trezentos e setenta e cinco) m2
pertencente a Jairo de Gaspar Mendonça;
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Gleba. 82 - C' - Area de 1. 325 (um
mil trezentos e vinte e cinco) ma,
pertencente ao Dr , Manoel Valente
de Lima;
Gleba 82 - D - Area de 1.265 (um
mil duzentos e sessenta e cinco) m2,
pertencente ao Dl'. Rodrigo Ramalho.
Art. 39 A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco fica autorizada a promover a desapropriação do
domínio pleno das glebas, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
art. 1<'>.
Art. 49 Quando não fôr necessário
proceder-se à desapropriação do domínio pleno, fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
necessária em favor da Companhia
e para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos os
atos de construção, manutenção e
conservação da mencionada linha de
transmissão de energia elétrica e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações e reconstruções, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da
servidão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 1Q Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que f6r
compatível com a existência da se1'vídão, abstendo-se, em conseqüência,
de nratícar, dentro das mesmas. quaisquer atos que embaracem ou lhe causem dano, incluídos entre êles os de
erzuer construcões ou de fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco fica autorizada a
promover, no caso de embaraço oposto pelos proprietários ao exercício da
servidão, as medidas necessárias ao
seu reconhecimento. podendo utilizarse inclusive, do processo de desapropriação, nos têrmos do artizo 40 do
Decreto-lei nl? 3.365, de 21 de junho
de 1941.
Art. 51? Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei n Q 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956, a
promoção da servidão ou da desapropriação das áreas de terra constantes dêste Decreto, é declarada de caráter, urgente.
Art. 69 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
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Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário M eneahetu.

DECRETO N9 47.382 DE DEZEMBRO DE

DE

10

1959

Renova o Decreto n 9 41. 710, de 25 de
il.lnho de 1957.

Ainda não foi publicado no D. O.,
por falta de pagamento.
DEORETO N.Q 47.3-83 - DE lO
DEZEMBRO DE 1959

DE

Renova o Decreto n.9 41.791, de 8 ele
julho de 1957.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. CJ I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n,v 1.985, de 29
de [aneíro de lM{) (CÓdigo de Minas), decreta:

Art. 1.9 Fica renovada pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b, do art. 1.9 do Decreto-lei n. 9 9.605, de 19-8-4~, a autorízacão. conferida ao cidadão brasíleíro Antonio '1.ocha de Oliveira,
pelo decreto n 9 quarenta e um mil
setecentos e noventa e um (41.791)de oito (8) de julho de mil novecentos e cinqüenta e sete (1957), para.
pesquisar quartsíto serícítíoo no distrito de São Tomé das Letras, município de Baependi, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2Çl A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 3-OO,(){}) e será transcrito no livro
próprio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. 8.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1951\ 13-8.9 da Independência e '71.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO

N9 47.384
DEZEMBRO DE

-

10

DE

DE

1959

Renova o Decreto n.9 41.971, de 3 de
açõsto de 1957.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 n. 9 I, da Constituição e nos
têrmos' do Decreto-l-ei n.!? 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica renovada pelo prazo improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b do art. l.f) do Decreto-lei n.!? 9.001>, de 19 de agôsto
de 1946. a autorização conferida ao
cidadão brasil-eiro Antônio de Souza Dias, pelo Decreto número quarenta e um mil novecentos e setenta e um (41.971), de três (3) de
agôsto de mil novecentos e. cinqüenta e sete (1.957). para pesquisar armanto, no município de Ponta Grossa.
Estado do Paraná.
Art. 2.9 O título da autorização
de pesquisa que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de três mil e cinqüenta .c-s 3. 05J(),OO)
e será transcrito no livro próprio da
DiviSão de Fomento da Produção Mineral do Ministé'rio da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1959, 138.9 da Independência e 71.9 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N9 47.385 Dl5ZEMBRO

DE

DE

10

DE

1959

Renova o Decreto n 9 42.077, de 19 de
açõsto de 1957.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n!? r; da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv -1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano; nos
têrmos da letra b do art. 1 do Decreto-lei ne,> 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida ao cidadão brasileiro Antônio de Souza.
Dias pelo Decreto número quarenta e
ç
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dois mil e setenta e sete (42.077), de
dezenove (19) de agôsto de mil novecentos e cinqüenta e sete (1957) ,
para pesquisar talco no município de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Art. 29 A presente renovação, que
será um via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de quatro mil seiscentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 4.680,'(0)
e será transcrito no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEk.

Mário Meneçhetti.
DECRETO

N9 47.386 - DE
DEZEMBRO DE 1959

10 DE

Renova o Decreto n 9 42.095, de 19 de
açõsto de 1957

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n<.> I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano, nos têrmos da letra bs, do art. 19 , do Decreto-lei n Q 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida ao
'Cidadão brasileiro Maurício Mascarenhas Junqueira, pelo Decreto número
quarenta e dois mil e noventa e cinco
(42.095), de dezenove (19) de agôsto de mil novecentos e cinqüenta e
sete (1957), para pesquisar minérios
de chumbo e zinco no distrito e município de Chapada dos Guimarães,
Estado de Mato Grosso.
Art. 21? A presente renovação, que
será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de mil setecentos e
cinqüenta cruzeiros (Cr$ 1.750,00) e
será transcrita no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
RiQ de Janeiro, lO de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHBK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N9 47.387 DEZEMBRO DE

DE

10

DE

1959

Altera a redação do Decreto nl} 42.656,
de 18 de novembro de 1957 e dá

outras prootâénctas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 O parágrafo único do artigo 19 do Decreto n 42.655, de 18 de
novembro de 1957, passa a ter, a seguinte redação:
Parágrafo (mico. O Plano de Trabalho de que trata êste artigo será
elaborado por uma Comissão Central,
constituída: dos Diretores do Serviço
Nacional de Pesquisas Agronômicas
(SNPA), Divisão de Defesa Sanitária Vegetal (DDSV), Divisão de Fomento da Produção Vegetal (DFPV)
e Instituto de óleos (IOl, e dos Presidentes das Comissões Regionais.
Art. 29 A Comissão Central reunirse-á tôdas as vêzes que rôr julgado
necessário para a elaboração do plano
de que trata o presente Decreto e,
obrigatoriamente, em julho, para planificação e proposta orçamentária, e,
em janeiro do ano seguinte, para discussão dos resultados obtidos nas regiões agronômicas, e elaboração dos
planos de aplicação dos créditos orçamentários.
Art. 31? A Comissão Central terá
um presidente designado pelo Ministro da Agricultura e será secretariada
pelo Secretário do Diretor do Instituto de óleos.
Art. 4Çl Haverá em cada região
agronômica uma _ Comissão Regional
constituída do Diretor do Instituto
Agronômico da mesma região, dos
Chefes das Inspetorias da Defesa Sanitária Vegetal e do Fomento Agrícola e de um representante da Secretaria de Agricultura ou órgão estadual correspondente, à qual incumbirá organizar o Plano Técnico Orçamentário das Oleaginosas, Cerosas e
Resinosas, da região, a ser remetido a estudo e deliberação da Comissão
Central.
Parágrafo único. A presidência das
Comissões Regionais caberá a um dos
seus membros, eleito pelos demais.
Art. 5.9 As comissões Central e Re~
gionais reger-se-ão pelas instruções
baixadas pelo Ministro da Agricultura.
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Art. 69 O Instituto de Óleos (IO)
e o Centr o de Cooperação Técnica
(COTIO), em regime de mútua CO~
laboração, auxiliarão a Comissão
Central e Comissões Regionais, facilitando:
a) assistência técnica direta e temporária às comissões regionais e as
ínsttíuíções que as integram, na execução do Plano de Trabalho, organizado pela Comissão Central;
b) assistência técnica permanente
às Comissões Regionais, através de
coordenadores e subeoordenadores, especializados em oleaginosos, oerosos
ou resinosos, cujos relatórios, aprovados pela autoridade híeràrquícamente superior a que estiverem subordinados, serão enviados à Comissão Regional.
§ 19 Quando a escolha do coordenador ou do subcoordene.dor recair em
servidor lotado em órgão integrante
da comissão regional, o diretor do
órgão em que estiver lotado ,e a Comissão Regional respectiva deverão
ser previamente ouvidos.
§ 21?
As despesas com assessoria
técnica especializada, coordenação e
subcoordenação, temporária ou permanente, serão custeadas pelo Instituto de óleos, na base do art. 39 do
Decreto n Q 44.222, de 31 de" julho de
lS5'8, e mediante recibo, como serviço de natureza especial, de caráter
esporádico.
Art. 79 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em. 10 de dezembro
de 1959, 1339 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Méneghetti

DECRETO N9 47.388 DEZEMBRO DE

DE

10 DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Odilon
Izar a pesquisar água mineral no
município de Garça, Estado de São
Paulo.

o

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

tigo 87 nv -I, da Constituição e nostêrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de'
29 de janeiro de 1940 (Código de -MÍ-nas), decreta:
Art , 19 Fica autorizado o cidadão'
brasileiro Odilon Izar a pesquisar
água mineral, em terrenos de sua propriedade,
distrito e município de
Garça, ~sta.do de São Paulo; numa.
área de um hectare, dezesseis ares e
cinqüenta e cinco centiares (1,1655
ha), delimitada por um quadrilátero'
místilíneo que tem um vértice na intercessão do
alinhamento da Rua
Otávio com o córrego Agua do Patrimônio e os lados. a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos : oitenta e oito metros (SBm) de frente
pelo alinhamento da Rua Otávio na
direção nordeste (NE) até a direita
com a propriedade de Nishihara Kana;
cento e vinte e dois metros (122m)
pelo lado direito, formando ângulo
reto com o alinhamento da Rua otávio; noventa e quatro metros (94m)
na linha dos fundos, limi~ando-se aí
com as propriedades de Freire & Frasson e Caetano Pioto; e, pelo lado esquerdo, com a margem esquerda da
Ag'ua do Patrimônio, até o vértice de
partida.
parágrafo único.
A execução da
presente autorrzação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Ç 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado. de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 21? do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrímínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisas, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Or$ 300,00) e será
várído pelo prazo de dois (2" anos a.
partir de data da transcrição no livro
próprio da Divisã-o de Fomento da
Produção Mineral do Ministério da
Agricultura.
Art. SI? Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de

1959, 1389 da Independência e 719 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

M ária M eneghetti
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DECRETO N9 47.389 DEZEMBRO DE

DF

10

DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Alberto
Herman. TheodoT Lunàgnn a lavrar
calcário no municípzo âe Pedra de
Fogo, Estado da Patraíba.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv 1, da Constituição e nos têrmos

do Decreto-lei n Q 1.985, de 29 de ja-

neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileíro Alberto Herman Theodor
Lundgren aiavrar calcário, em terrenos dl, sua. propriedade no imóvel denominado Fazenda Tabu, distrito de
oaaoora, munícípío de Pedra de Fogo
(ex-Maguarij , Estado da Paraíba, em
duas (2) áreas distintas, perfazendo o
total de doze hectares quarenta e cinco ares e vinte e sete centíares ....
(12,4527 haj e que assim se definem:
a. primeira (1~), com oito hectares
trinta e quatro ares e oitenta e dois
centrares (8.3482 na) , é delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a quinhentos e setenta e cinco
metros (1)75m> no rumo verdadeiro
cínquenta e oito graus quarenta e seis
minutos sudeste (58\1 46' SE) da chaminé do Engenho Tabu e os lados, a
parti. dêsse vértíce, 0$ seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e sessenta metros 060m), nove graus
quatorze minutos sudoeste
.
(91.> 14 SW>; duzentos e dezesseis metros e quarenta centímetros (216,40m),
setenta graus quarenta e seis minutos
sudeste (70946> SE); quinhentos e seís
metros (S06m), oito graus quatorze
minutos nordeste (8 Q 14' NE); noventa metros (90m) , cínquenta e sete
graus quarenta e seis minutos noroeste (57 9 46' NW); trezentos e sessenta
metros (360m), Vinte e nove graus dezesseis minutos sudoeste (29 9 16' SW) ;
a segunda (2l?-) área, com quatro hectares dez ares e quarenta e cinco centíares (4,1045 na) . na localidade Pedra
da Onça é delimitada por um quadrílâtero que tem um vértice a dois. mil
e oitenta e quatro metros (2.084m),
no rumo' verdadeiro setenta e seis
gr~us nove minutos nordeste
.
(769 09' NE) da mesma chaminé do
Engenho Tabu e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e cín-
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quenta metros USOm) , quarenta e seis
graus quatorze minutos nordeste ....
(46<'> 14' NE); duzentos e sessenta e
cinco metros (265m), quatorze graus
quarenta e seis minutos noroeste ....
(14 9 46' NW); cento e quarenta metros (l40m>, oitenta e um graus quatro minutos sudoeste (819 04' SW);
trezentos e cínquenta e três metros
(353m), dezesseis graus dezesseis mínutos sudeste <169 16' SE). Esta autorização é outorgada mediante as
condíções constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas anneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n Q 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida, como associado,
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díserímínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O ooncessionârio da autorização fica obrigado a' recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao ununícípio, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será ieclarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de larra, na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 5Q O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6Q A autorização de lavra terá
pOr título êste Decreto, que será transcrito no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura, após o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(01"$ 600,00) .

458

ATOS DO PODER ExECUtIVO

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mario Meneghetti.

DECRETO N.Q

47.390

DEZEMBRO DE

-

DE

io

DE

1959

Autoriza Mineração
Matheus Leme
Limitada a pesquisar argila no municipio de São Simão, Eslatl.o de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n. 9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-leí n. 9 1.985, de 29
de Janeiro de 194.0 <Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Mineração Matheus Leme
Limitada a
pesquisar argila em terrenos de propriedade de Antonio Dias l"~ilho e
Benedito Dias, na Fazenda
Santa
Zulmira, distrito e município de São
Simão, Estado de São Paulo, numa
área de cinco hectares três ares e
noventa e oito centiares (5 0398 ha) ,
delímitada por um polígono irregular que tem um vértice no marco
existente no mata-burro da estrada
de rodagem- que liga Bento Quirino à
Fazenda Santa Zulmira e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e quarenta e dois metros ., ..
(242m), quatorze graus trinta minutos sudoeste (14930' S W ) ; duzentos e
vinte e cinco metros e oitenta centímetros (225,80m), setenta graus trinta minutos sudeste <7{}Q30'SE); duzentos e trinta e quatro metros ....
(234m) , trinta e oito graus
trinta
minutos sudoeste (38°30'8W); sessenta e quatro metros e setenta centímetros <64,7{}m), oitenta e seis graus
sudoeste (86.9SW); cento e dezoito
metros
(118m),
quarenta e nove
graus noroeste (49.9NW); quatrocentos e quarenta e dois metros <442m),
dezenove graus trinta mínutos nordeste 09513D'NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n.'? 30.230" de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como as-

socíado, de qualquer das substâncias a.
que se relere o art. 2<> do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Naci')nal
de pesquisas.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será válido por dois (2) anos a contar' da
data da transcrição no livro proprio
da Divis3,o de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.9 Revogam-se .as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1() de dezembro de
Hl59. 138.9 da Independência 7V? da
República.
JUS'CELINO KUBITSCHEK

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 47.391 DE DEZEMBRO DE

DE

10

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Humberto Lima Dantas a pesquisar minério de manganês no município de
Saúde, Estado da Bahia.

Ainda não foi publicado no D. O.,
por falta de pagamento.

DEOREI'O N. 9 4'7.3912 DEZEMBRO

m:

DE

10

DE

1~59

Autoriza o cidadão brasileiro Se'/J'3rino Pereira da Silva a pesquisar
calcário, no Município de A r e i ar
Branca.

o Presidente da República, usanôo
da atribuição que lhe confere o artígo 8'7, n. 9 I, da oonstítuícão e !lOS
têrmos do Decreto-lei n.v 1.9,85, de
29 de janeiro de 1'9'40 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Severino Pereira da Silva
a pesquisar calcárío em terras de
sua propriedade, no local denominado Fazenda Serra Vermelha, Distrito
e Município de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, numa.
área de quinhentos hectares (õOO ha) ,
1
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delimitada por um retângulo qre
tem um vértice situado a dois mil
e quinhentos metros 12. 5(()m), e rumo magnético de quarenta e cínco
graus noroeste (459 NW) do pôço
perfurado pelo D. N. O. C. S.
denominado Pôço Baixa da Gruta, e
os lados que formam o vértice considerado têm os seguintes comprimentos e rumos magnéticos a partir do referido vértice. dois mil metros (2.00üm), quarenta e cinco graus
nordeste (45C? NE); dois mil e quínrentos metros (2.500m), quarenta
e cinco graus noroeste (459 NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ti. 9 3Q.230, de 1
de dezembro de Hl51 , uma vez se V~
rifique a existência na jazida como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2. Q do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Na.cional de Pesquisas.
Art. 2.!? O titulo de autorização
de pesquisa, que será uma via a' 1têntíca dêste Decreto, pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.0()OJ~O\
e será válido por dois (2) anos ao
contar da data da transcriçáo no
livro próprio da Divisão de Fomento
da Producão Mineral do Ministér;o
da Agricuitura.
Art. 3.!? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
da Independência e 71. 9
da República.

196'9; 138.

ç

JUSCELINO -KUBITSCHEK.

Mário

M eneçheiti,

DECRETO NÇl 47.393 - DE 10
DEZEMBRO DE 1959

DE

A'Htoriza o cidadáo brasileiro GiZ de
Oliveira Rosa a pesquisar mica e
pedras coradas no Município de
Conselheiro Pena, Estado de Minas

Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constituição, e nos
*êrmos do Decreto-lei nl? 1.985, de 29
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de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Gil de Oliveira Rosa a pesquisar mica e pedras coradas, em terrenos devolutos, situados no distrito de Barra do ouíeté, Municípío
de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, numa área de noventa
e sete hectares e oitenta e oito ares
(97,88 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a ouínhentos e vinte e dois metros
(522m)
no rumo magnético, setenta
graus cinqüenta e cinco minutos sudeste (709 55' SE) da barra do córrego do Segrêdo, afluente pela margem esquerda do 1'10 Doce e os lados,
a partir do vértice considerado. têm
os seguintes comprimentos e. rumos
magnéticos: dois mil cento e oitenta
metros (2 . 180m ) • vinte e quatro
graus trinta minutos noroeste (249
30' NW); quinhentos metros (SOm),
sessenta e cinco graus trinta minutos nordeste (65 9 ·30' NE); dois mil
e oitenta e cinco metros (2. 085m) ,
vinte e um graus cinqüenta minutos
sudeste (219 50' SE); o quarto (49)
e último lado é o segmento retilíneo
que une a extremidade do terceiro
(3 9 ) lado, descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autoríeacão fiCa sujeita às
estipulações do Regulamento aprova.do pelo Decreto nÇl 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazída, como associado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa de
novecentos e oitenta cruzeiros
.
(Cr$ 980,00), e será válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrícão no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUl1ITSCHEK.

Mário Meneghetti.

Aros
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DECRETO

N9 47.394
ZEMBRO DE

-

DE

10

DO PODER ExECUTIVO

DE DE-

1959

Autoriza a EmpT'Zsa Industrial Gésso
Mossoró S, A. a pesquisar gipsita
no município de Porteiras, Estado
do Ceará.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n'? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n , 1.98&, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
Decreta:

Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisas. que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa' de novecentos e setenta cruzeiros <Cr$....
970,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Minístérío da Agricultura.
Art. 3~ Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 71<' da
República.

Art. 1Q Fica autorizada a Emprêsa
JUSCELINO KUSITSCI-r:EK
Industrial oêsso Mossoró S.A. a pesMário Meneghetti
quisar gípsíta, em terrenos de p,'opríedade de Pedro Cruz Sampaio e
sua mulher, no 'lugar denominado
DECRETO N'I 47.395 - DE 10 DE
São Mateus, distrito e município de
DEZEMBRO DE 1959
Porteiras, Estado do Ceará, numa
área de noventa e seis hectares sesAutoriza a Empl'êsa Inüustritü Gêsso
senta e quatro ares e cinqüenta e
M ossoró S. A , a pesquisar gipsita,
dois centíares (96,6452 ha) , delimino município de Porteiras, Estado
tada por um polígono .írregular que
do Ceará.
tem um vértice a dezenove metros
(19m) no rumo verdadeiro cinqüenta
o Presidente da República, usando
e três graus sudoeste (539SW ) da
da. atribuição que lhe confere o art.
confluência do córrego de Mina 110
87, n- I, da Constituição e nos têrribeirão São Mateus e os lados, a
mos do Decreto-lei nv . 1.985, de 29
partir dêsse vértice, os seguintes comde janeiro de 1940 (Código de Miprimentos e rumos verdadeiros, qua
nas),
decreta:
renta e dois metros (42m) três graus
92{)'SW);
vinte minutos sudoeste (3
Art.
19 Fica. autorizada a Empr~
duzentos e trinta e um metros (231m),
Industrial Gêsso M05s-oró S.A. ao
dez graus cinqüenta e cinco minutos
pesquisar gípsíta, em terrenos de prosudoeste (l(l,55'SW): mil e setenta e
priedade de João Francisco dos Sanquatro metros (1.074,m), vinte e oito
tos e sua mulher, no lugar denomigraus quarenta e cinco minutos sunado Coatolé, distrito e município de
doeste (28<>45'SW); trezentos e seís
Porteiras, Estado do Ceará, numa
metros (306m), setenta e dois graus
área de vinte e sete hectares cincinqüenta minutos noroeste <73':'bO'
qüenta e doís ares e oitenta e um
SW); mil oitocentos e setenta e seis
centrares (27 52 81 ha) delimitada por
(1,876m), doze graus vinte minutos
um polígono irregular que tem um
nordeste (12 920' ,NE): quatrocentos e
vértice a duzentos e vinte metros
setenta metro; (470m), setenta e nove
(220 m) , no rumo verdadeiro seis
graus cinco .mínutos sudeste (79905',
graus 'qUfl.renta e cinco minutos suSE); duzentos e seis metros (206m),
deste (6 Q 45' SE) do marco de contrês graus cinco minutos sudeste
creto com as iniciais J. F . S. que dis(3905',SE); quatrocentos e sete meonze metros e vinte centímetros
tros (407m), nove graus quinze mi- . ta
(11,20 m) do tronco de paraúna da
nutos sudoeste (9915.'SW).
cêrca dívísa de propriedade de MaParágrafo único A execução da prenoel José de Souza e João Francisco
sente autorização fica sujeita às estidos Santos e os "lados, a partir dêsse
pulações do Regulamento aprovado
vértice, os seguintes comprimentos e
pelo Decreto n. ao. 230, de 1 de derumos verdadeiros: trinta e um mezembro de 1951, uma vez se verifique
tros (31 rm, cinqüenta e sete graus
a existência na jazida, como associado quarenta e cinco minutos noroeste
de qualquer das substâncias a que se
(57 45' NW); sessenta metros (60 m)
refere o art. 29 do citado Regulaquarenta e sere graus quarenta e
mento ou de outra; substâncías discinco minutos noroeste (479 45' NW);
criminadas pelo Conselho Nacional
duzentos e vinte metros (220 m) , sesde Pesquisas.
senta e dois graus quinze minutos
J

J

Aros
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noroeste (629 15' NW); cento e quarenta metros (140 m) , trinta e nove
graus trinta minutos noroeste (39'1
:30' NW); cinqüenta e dois metros
(52 mj , cinqüenta e seis graus noroeste (56 9 NW); trinta metros
(30 m) setenta graus trínta minutos
noroeste (709 30' NW); trinta metros
(30 m) , oitenta e três graus quarenta e cinco minutos sudoeste (839
45, SW); quarenta. e nove metros
(49 m) , seten ta e nove graus' trin ta
minutos sudoeste (799 30' SW); duzentos e oito metros (208 m) , oito
graus trinta minutos noroeste (8'1 30'
NW); seiscentos e sessenta metros
(660 m) , trinta e nove graus trinta
minutos nordeste (39 30' NE); mil e
vínte metros (1.020 m) , seis graus
cuarenta. e cinco minutos sudeste
Q

(t)Q

45' SE).

Parágrato único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo. Decreto n 9 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma. vez se verifique
a exístêneía na. jazida. como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
díscrtmínadas pelo Conselho Nacional
de Pesquísas ,

Art. 29 O titulo da autorização de

pesquisa, que será U1'Th9. via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será.
válido por dois anos, a contar da data
da transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrícultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRErO Nl? 47. 3M
ZEMBRO DE

DE

10

DE DE-

1969

Autoriza o cidadão brasileiro André
Manzano- Lopee a pesquisar bauxita
no município de Divinolândia, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q - I, da Constituiçã.o e nos

461
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têrmos do Decreto-lei n 9 1.985. de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro André Manzano Lopes a
pesquisar bauxita em terrenos de sua
propriedade, situados no imóvel Fazenda Campestrinho, distrito e município de Dívlnolândía, Estado de São
Paulo, muna .área de trinta e três
hectares e noventa ares (33,90 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice coincidindo com
o marco de pedra número sessenta
(60), de mil novecentos e trinta e seis,
divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo. e os lados a partir
do vértice considerado. têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
oitenta e cinco metros (85 mi , trinta
e dois graus nordeste (32 9 NE); setecentos e quarenta e cinco metros
(745 m) , quatro graus noroeste (49
I\T.W); quinhentos metros (500 m) \ setenta e cinco graus sudeste (7'59 SE):
oitocentos e quinze metros (815 m) ,
sete graus sudoeste (79 SW): o quinto
e último lado é o segmento retilíneo
que une a extremidade do quarto lado,
descrito, ao vértice de partida.

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n 9 30.230, de 1 de dezembro doe 195-1, uma vez se verifique
a existêncía na jazida, como associado
de qualquer das substâncías a que :"l
refere o art. 2\1 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisas, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará. a taxa de trezentos e quarenta cruzeiros
.
(Cr$ 340,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data la transcrição no livro próprio da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-soe as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1959, 1389 da Independência e 719 da

-República.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.
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DECRETO N ,o 47.397 - DE 10
DEZEMBRO DE 1959

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Délio
Guerra a pesquisar »ermiculita no
mumicipio de Mercês) Estado do Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo 87, n.s I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n." 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Délio Guerra a pesquisar
vermículita, em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Espirtto Santo, distrito e munícípio de
Mercês, Estado de Minas Gerais, numa área de dois hectares e oitenta e
sete ares (2,87 na), delímttada por
um polígono irregular que tem um
vértice a cinqüenta e oito metros , ..
(58m) no rumo setenta e um graus
nordeste <71° NE) do canto nordeste
(NE) da casa sede do sítio de Délio
Guerra e os lados, a partir dêsse vértíca, os seguintes comprimentos ~ rumos magnéticos: cento e cinco metros
(105m), quarenta e nove graus sudeste (490 SE); cento e c.uarenta e nove
metros e cinqüenta centímetros
(l49,50m), setenta e nove graus sudeste (790 SE); cento e oito metros
(108m). norte (N); sessenta e ser.e
metros (67m) , vinte graus nordeste
(20" NE); cento e vinte e um rnetros
e cinqüenta centímetros (121.50m), oitenta e nove graus sudoeste (890 SW);
cento e cinqüenta metros (150m) , s~s
senta e nove graus sudoeste (690 SW);
o sétimo e último IMO é o segmento
retilíneo que une a extremidade do
sexto (6 O) lado, descrito, ao vértice
de partida.
Parágrdfo único. A execução da
presente autorização fica sujeita ás
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como assocíado, de qualquer das substâncias
a cue se refere o art. 2.0 do citado
Rezul~mento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.° O: título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decerto, pagará a taxa de tre-

ExECUTIVO

zentos cruzeiros (Cr$ 300,0{)) e será.
válido pelo prazo de dois (2) anos a.
partir da data da transcrícão no livro
próprto da Divisão de Fcmento da
Produção Mineral do Ministério da
Agríeultura.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, ::'0 de dezemb-ro de
1959; 138.° da Independência e 71.0 da
República.
JUSCEL'INO

KUB'ITsCHEK

Mario Meneghetti

DEClRlETO N. 9 47.3,98 DEZEMBRO DE l'9li59

DE

10

DE

Autoriza o cidadão brasileiro David
Dequech. a pesquisar quartzo no
Município de Tubarão, Estado de
Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 8,7, n. 9 r. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí n. 1. 9&5, de
29' de janeiro de H3'4() (Código de
Minas), decreta:
Art. 1. Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro David Dequech a pesquisar
quartzo, em terrenos de propríedade
de Raimundo Marcon e outros no
Distrito de Azambuja, Município de
Tubarão, Estado de Santa Catarina,
numa área de quinhentos hectares
(000 ra) , delimitada por um retàngulo que tem um vértice a dois mil
metros (2. ODe m) no rumo verdadeiro
sul (S) da Tôrre da Igreja de Azambuja e os lados, dívergentes dêsse
vértíce, os seguintes comprimentos e
rUh,.OS verdadeiros: mil duzentos e
cinqüenta metros (1 250 m) , leste
(E); quatro mil metros (4.000 m) ,
ç

sul (8).

Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estroulaçõea do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 3{}.23(), de 1 de
dezembro de 1'951. uma vez se ventíque a existência na jazida, como !\ssaciado, de qualquer doas substâncias
a que se refere o art 2 ,l) do citado
regulamento ou de outras substàncía. discriminadas pele Conselho N;1,cional de Pesquisas.
Art. 2.9 O título da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autênuee
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dêste Decreto, pagará uma taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5. 000 ,om e
será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcríção
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do .Mínístérío da Agricultura.
Art. 3. t;I Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jàneiro, 10 de dezembro de
,113'5$; 13-8.9 da Independência e 7'1.9
da República.
JUSCELIN.O

KUBITSCHEK.

Mário MenegheUi.

DECRETO

N9 47.399 DE
DEZEMBM DE 1959

10 DE

saciado, de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesauisas.
Art. -29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos
e quarenta cruzeiros (Cr$
540,()O) e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a partir da data da
transcrição no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral
do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1Q de dezembro de
1959; l38'? da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Autoriza o cidadão brasileiro José
Nunes de Oliveira a pesquisar mica
no municipio de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nÇl 1.985, de 29
de janeíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Nunes de Oliveira a
pesquisar mica, em terrenos devolutos no lugar denominado Córrego do
Solante, distrito de Brejaubínha, município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, numa área de
ctnqüenta e três hectares e vinte ares
- (53,20 haj , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a cento e nove metros (109m) no rumo magnético sul (S) da confluência
dos córregos solante e Ferreira e os
lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e vinte e seis metros
(1. 026m), setenta e sete graus trinta
minutos noroeste (77Q 3D' NW); quinhentos e sessenta e cinco metros
(565m), norte (N); setecentos e cinqüenta metros (750m), leste (E); trezentos e cinqüenta metros (350m), sul
(S) ;
quinhentos e cinco metros
(505m) , trinta graus sudeste (30 0 SE) •
Parágràfo único. A execução da
presente autorização. fica, sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como as-

Mario Meneghetti.

DEORETO NI? 47. 40{) DEZEMBRO

DE

nE 1959

io

DE

Autoriza a ela. de Tecidos Paulista
a pesquisar iostorita e calcário no
município de Paulista, Estado de
Pernambuco.

o Presidente da República isando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n: i, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n Q 1. 985, '1(" 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a (na. de
Tecidos Paulista a pesquisar fosforita
e calcário, em terrenos de sua propriedade, distrito e município de Paulistá, Estado de Pernambuco, numa
área de quatrocentos e cinqüenta hectares (45{) hai , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice
a cento e oitenta e oito «ietros
(188m) no rumo magnético de quarenta e dois graus quarenta minutos
sudeste (42 9 40' SE) do marco '..uílométrico número dezessete nem 17)
da Rodovia BR11 e os lados, a oartír
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil seiscentos e cinco metros (l t}'Ú5m) ,
oitenta e nove graus cinqüenta f oito
minutos sudeste (899 5-8' SE), mil
oitocentos e trinta e oito '11etros
0.838 m) , trinta e seis graus um
minuto sudeste (36 9 <ll' SE): dois mil
duzentos e oitenta e três metros
(2.283 m) , cinqüenta graus dois
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minutos sudoeste (5(}Q 02' SW); seiscentos (, sessenta metros e oitenta
centímetros (660,80 m) , dois, minutos
nordeste (02' NE); quinhentos e cínqüenta metros (550 m) , oitenta P, nove
graus cinqüenta e oito minutos noroeste (89<:> 58' NW); mil duzentos e
dez metros (1.210 m) , dois minutos
nordeste (02' NE); trezentos e setenta e cinco metros (375 m) , oitenta e
nove graus cinqüenta e oito minutos
noroeste (89Q 58' NW); quatrocentos
e trinta e oito metros (438 m) , vinte
e três graus trinta e sete minutos
nordeste (23 9 37' NE); quinhentos e
trinta e três metros (533 m) , quarenta e oito graus cinqüenta. e um .mínutos nordeste (48 9 51' NE); seiscentos
e sessenta e oito metros (66B m) ,
sessenta graus vinte e nove minutos
noroeste (60 9 29' N\.V).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do, Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 30.23'0, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado, de qualquer das substâncias
a aue se refere o art. 29 do '.Jitado
R.egulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de' Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil e quinhentos cruzeiros ....
(CrS 4.5()(l.OO) e será 'válido pelo prazo de dois (2) anos a partir da data
da transcrícão no livro próprio da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1() de dezembro de
1959, 138 9 da Independência e '719 da
Hepública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário M eneghetti

DEORETO N9 47.401 DE DEZEMBRO DE

DE

10

1959

Autoriza o cidadão brasileiro
Alves da Cunha a pesquisar
de manganês no município
teus Leme, Estado de Minas

Alcides
minério
de MaGerais.

Ainda não foi publicado no D. O.
por falta de pagamento,

DECRETO N.Q

47.402, -

DEZEMBRO DE

DE

10

DE

1959

A utoriza o cidadão brasileiro Gabriel
Romano Munari a pesquisar argila
no Municíp_io de Campo Largo,
Estado do Paraná.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.\> l. da Constituição e nos
têrrnos do Decreto-lei n.Q 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas) decreta:
Art. V~ Fica autorizado o cidadão
brasileiro Gabriel Romano Munarí a
pesquisar argila em terrenos do- con:domínio do imóvel Ilha do Mero, Sltuados no distrito de S. Luiz do Purunã, município de Campo Largo, Estado do Paraná, numa área de sete
hectares vinte e seis ares (7,28 na»,
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a sessenta e
seis metros (66 m) no rumo magnético de quarenta e um graus quinze
minutos noroeste (419 15' NW) do
salto de vinte metros (20 m: de altura, fOl'mado pelo n. Q Ronda, na
Serra de São Luiz, e os lados a partir do vértice considerado têm os
seguintes
comprimentos e
rumos
magnéticos: cento _'e trinta e quatro
metros
e ' cinqüenta
centímetros
(134 50 m) , sessenta e cinco graus
nor~este (65. Q NW);
quinhentos- e
setenta metros (570 m) , vinte e cinco
9
graus sudoeste (25. . S'\V) ;. cínqüenta
e oito metros (58 m) , cinqüenta e
cinco graus vinte minutos
sudeste
(55.9 2(l' SE); cento e- cinqüenta e
sete metros (157 m) , cinqüenta e
quatro nordeste (54.9 NE); o quinto e
último lado é o segmento retilíneo
que une a extremidade
do quarto
lado, descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n/I 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias fi, que
se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisa.
Art. 2.9- O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3{){),OO) e será
válido por dois (2) anos' a contar da
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data da transcrição no livro próprío
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério da Agrlcul~

tura.

Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, H) de dezembro de
1959, 138.9 da Independência e 71.9
da. República.
JUStc]''LINO KUBrrSCHEK

. Mario Meneghetti.

DEORETO N9 47. 4{)3 DEZFrMBRO DE

DE 10' DE

1959

Autoriza o Serviço do Património õa
União a aceitar a doação que jaz o
Município de Ponta Grossa, Estado
do Paraná, de um terreno necessário
ao Ministério da Guerra.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o item
.1 do art. 87 da oonstítuíção Federal
'e tendo em vista o Decreto-lei número 9.,750, de 5 de setembro de 194-6,
decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do PatrimÔ~
nio da União autorizado a aceitar a
doação que faz o Município de ponta
Grossa, Estado ao Paraná, através da
Lei nl? 1.116, de 23 de dezembro de
1!157, modificada pela Lei n 9 1. Hl4, de
23 de março do corrente ano, de um
terreno, situado na Avenida Carlos
Cavalcanti, no baírro de Uvaranas, na
cidade de Ponta Grossa, com a área
de 6.135 (seis mil. cento e trinta e
cinco) metros quadrados, de acôrdo
com os elementos constantes do processo protocolado no Ministério da
Guerra sob o n9 4.871~&9-Gab. MG.
Art. 29 O imóvel em aprêço destina-se ao Ministério da Guerra.
Art. :lI? O . presente decreto entrará
'em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1959; 13-89 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

11enrique Lott

S. Paes de Almeida
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DEORETO NQ 47.404 - DE 10
DEZEMBRO DE 1959

DE

Altera a redação do Decreto n 9 43. 190.
de 12 de fevereiro de 1958, reterente a junções de oficiais-generais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87" inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 A função de Diretor de
Estudos e Pesquisas Tecnológicas referida no artigo 59. da Lei nº 3,654,
de 4 de novembro de 1959, passá a
ser privativa do pôsto de General
de Divisão Técnico, suprimindo-se o
item 2 da alínea I do artigo 19 do
Decreto n9 43 .190, de 12 de fevereiro
de 1958.
Art. 29 1tste decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1,959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott .
DECRETO N9 47, 4G5 -

DE

10

DE

DEZEMBRO DE 1959

Autoriza concessão de euorimento de
recursos à Comissão de Marinha
Mercante.

o Presidente da República, 'Usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processo n9 1.201-59, do Departamento
de Adminístracâo do Ministério da
Viação e obras Públicas, decreta:
Art. 19 Fica a Comissão de Marinha
Mercante excluída da restrição do
parágrafo único do art. 99 do Dec!.·e~
to n Q 45.363, de 29 de janeiro de
1959, podendo o Ministério da .B'azenda conceder-lhe suprimento de 1'e,.
cursos, nos 'têrmos do § 19 do art.. 48
do Código de Contabilidade da União,
até o limite de Cr$ 18.900.318.o.~ (dezoito milhões novecentos mil e trezentos e dezoito cruzeiros), para a
cobertura do âetictt operacional da
Navegação Bahiana do Sâo Francisco
referente ao exercício de 195,9.
Art. 2l? Cumpre ao Ministério da
Viação e Obras Públicas providenciar
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no sentido de que seja aberto credito adicional para a regularização da
despesa de que trata o art. 19 dêste
decreto.
Art. 39 l'tste decreto entrará ~m Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ertuint do Amaral Peixoto

S. Paes de Almeida

DECRETO

N.9 470406 DE
DEZEMBRO DE 1959

10

DE

Autoriza concessão de suprimento de
recursos à Comissão de Iv1 arinha
Mercante.

o

presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o art.
87, item I da Constituição, e tendo
em vista o que consta do processo n5J
19.177-59, do Departamento de Admínístração do Ministério da Viação e
Obras Públicas, decreta
Art, 1.°. Fica a comissão de Mari-

nha Mercante excluída da restrição
do parâgrafo único do a'i',t. 95' do Deereto n.9 45,363, de 29 de janeiro de
1959, podendo o Ministério da Fazenda conceder-lhe suprimento de recursos, nos têrmos do § 1.'.1 do art. 48 do
Código de Contabilidade da União,
até o limite de cr$ 16.229.138,40 (dezesseis milhões duzentos e vinte e nove
mil cento e trinta e oito cruzeiros e
quarenta centavos), para integrar a
cobertura do deficit operacional da
Navegação Bahiana referente ao exercício de 19'57.
Art , 2.°, Cumpre ao Ministério da
Viação e obras Públicas providenciar
no sentido de que seja aberto crédito
lO'.dicional para a regularização da despesa de que trata o art , Vl deste
decreto.
Art, 3,9. Este decreto entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de dezembro
de 19'59; 138.9 da Independência e 7'1.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Ernani do Amaral peixoto.
S,

raee

de Almeida,

DECR11:TO N9 47.407 DEZEl\I1BRO DE

DE

10 DE

19-59

Abre. pelo Ministério do TrabaZho.
Indústria e Comércio o crédito especial de
Cr$ 100,000,00 para os
fins que especitica .
O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3,404. de 12 de junho de 1958. e
tendo consultado o Tribunal de Contas, nos têrm os do art .93 do Regula..,
menta-Geral de Contabilidade Pública. decreta:
.

Art. 19 Fica aberto, pelo Mínístérío
do Trabalho. Indústria e Comércio. o
crédito especial de ors 100.CúO.<lO
(cem mil cruzeiros) para atender ao
pagamento das despesas com ajuda
de custo e passagens do pessoal dos
Escritórios de Propaganda e Expansão Comercial no exterior relativas
ao exercício de 1955.
Art. 2~ O presente decreto entrará
em vigor na da ta da sua publicação.
revogadas as disposições em contrário,
Rio de Janeiro. lO de dezembro de
1959: 138t:l da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO

l{UBITSCHEK

Fernando Nóbrega

S. Paes de Almeida

DECRETO

N9 47,408
DE DEZEMBR.O DE

- DE 10
1959

Altera o Decreto n'? 33.515, de
11-8-1953.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 87, ítem I, da oonstítuícão, deereta:
Art. 1Q Ao pessoal das emprêsas de
navegação marítima pertencente ao
Patrimônio Nacional, de que. trata o
Decreto n 9 33.515, de 11-8-53, empregado na navegação fluvial e iacustre, fica extendido o adir-íonal de insalubridade de acôrdo com o disposto
no ítem a do artigo 2~ do Decreto n Q
43.327, de 11 de março de 1958,
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publícação,
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revogadas as
disposições em contrário.
Ri.o de Janeiro, em 10 de dezembro
de 1959, 1389 da IndependêncIa e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto
Fernando Nóbrega

DECRETO N. 9 47. MJ9 DE DEZEMBRO DE 1959

DE

10

Inclui novos cargos em organizações
militares; que dão direito à Diária
Industrial, prevista no art. 64, do
CódigO de Vencimentos e Vantagens dos Militares.

tigo 87, item l, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 A diária Industrtal a que
se referem os artigos 59 e 64. do Oódigo de Vencimentos e Vantagens
dos Militares - (Lei n. fi 1.316, de
20-1-19'51) - é extensiva aos milita.. .
res que servem na tmprensa Naval e
Serviço de . Reembolsáveis da Marinha.
Art. 2. o 1i:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrárío.
Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1959; 138.9 da. Independência
e 71.9 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

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

DECRETO

NQ

47.410 -

Jorge do Paço Mattoso
Maia

DE

11

:DE DEZEMBRO DE

1959

Abre, ao Ministério da Justiça e Negõcios Interiores, os créditos especiais
que especifica, na importância total de Cr$ 13.894.737,70.
O Presidente da República, usando da autorização contida na Lei 3.404,
de 12 de junho de 1958, e tendo ouvido o Tl"ibunal de Contas, nos têrmos
do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade pública, decreta:

Art. LO Ficam abertos, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
os seguintes créditos especiais:
.
Cr$
Cr$
o-s
r~

Para pagamento, referente ao
exercício de 1956, de gratificação
de função (FG-3) aos Inspetores
Regionais da Policia Marítíma.
Aérea e de Fronteiras. em disponibilidade
Francisco Bastos

Monteiro, Severino Gonçalves da
Rocha, Mário Cavalcanti de Melo,
Antônio Coelho da Costa Guedes
e Clóvis Barbosa - devido em
virtude de sentença judiciária
(Froc. M. J. 9.319-57 anexo ao
Proc. M.F. 241.748)
.
2) Para pagamento de ajuda de
custo concedida ao Guarda referência 112{)" - Floriano Tenorio
da Silva "exvi" do artigo 127.
da .Lei n,v 1. 711 de 28-10-52
(Proc. M. J 46 596-56 anexo ao
Proc. M. F 241. 748-57)
.
3) Para pagamento. relativo ao. exercício de 1957, da pensão concedida, nos têrrnos do art. 242 da
Lei n.s 1. 711, de 28-10-52, a Ana

240.0'ÜO,OO

6.000,00
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Cr$

Cr$

Marcelina da Silva, mãe do Guarda Territorial ref , "2'0", da T.N.
do Território do Rio Branco Aderbal da Silva Ferreira - falecído em conseqüência de acídente no desempenho de suas
funções em 1955 - Proa M.J.
22.926. de 1957 anexo ao Proc.
M.F. 241.748-57)

"

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

56.784,00

4_

4) Para pagamento relativo ao exercícío de 1956, dos servidores da
Fundação Brasil Central do aumento de salários concedido nas
bases da Lei n. o 2.745. de 12-3-56
(Proc . M.J. 18.833-57 anexo ao
Proc. M.F.. 241 7748-57) . ........
5)

Cr$

8.195.600,00

Para pagamento de "Gratificação
pela execução de trabalho de natureza especial. com risco de vida
OU saúde", a que fazem jus nos
têrrnos da legislação vigente os
seguintes servidores (Proc. M.J.
9.316-57 anexo ao Proc. M.F.
241.743-58) :

-

Do Serviço de Assistência a Menores
- Artur Cícero Távares ...... , ..
- João de Deus Filho
- Maria Em ilia Brasil ...........
- Nircéa Vieira de Oliveira f. ,.
- José Pinto Soares
..

~

-

..

•••

•

...

4

~

'"

.....

4

...

,

••

4&.000 00

33.600.00
33 600,(10
39 840.00
55.200.00

210.240,00

62.400,00
52.200,00
36.000,()O

150.600,00

Da Penitenciária Central do Distrito Federal
-

Ayrton de Alcantara e Almeida Magalhães
.
Felix PorceI Garcia
.
Ney Queiroz
.

360.84{),00

6) Para pagamento, à Companhia de
Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, por fornecimento de enet
gia elétrica (fôrça). à Polícia Militar do Distrito Federal, no período de setembro a dezembro de
1955 (Processo M. J . 26.515-56
anexo ao Processo M. F . 241.748
de 1957)
.

151.270,70

7) Para
pagamento,
à
Sociête
Anonyme du Gás do Rio de Janeiro. por fornecimento. de gás
e energia elétrica (luz), à Policia
Militar do Distrito Federal, no
período de maio a dezembro de
1955 (Proc. M.J. 26.515-56 anexo
ao Proc. M.F. 241.748-57) •....

413.484,20

M
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Cr$

8) Para pagamento, ao pessoal do
Serviço de .Navegaçâo do Território Federal do Amapá. das seguintes importâncias que lhe são
devidas (Prac. M. J, 29.351-57
anexo ao proc. M.F. 241. 748~57) :
-

-

Abono de emergência
-

1953, a partir de 1 de julho

341.185,50

-

1.954

878.237,70

-

1955

-........

,

905.273,80

2.124,697,20

Abono especial temporário
-

1955

940.059.60

o ••••• o •••••••••••••

3.084.756.BO

S) Para

pagamento, à Companhia
Brasileira de Energia Elétrica, por
fornecimento feito ao Instituto
Governador Macedo Soares. do
Serviço de Assistência a Menores,
sito na ilha do Carvalho. nos meses de novembro a dezembro de
1952 - Proc M. J. 7.353-54 anexo ao Prac. M.F. 241. 748-57 .. '

4.811,20

10) Para pagamento à Casa Yolanda

de Máquinas Ltda., por fornecimentos e serviços prestados à
Agência Nacional (Proc . M. J.
32,979-52 anexo ao Proc. M. F.

241. 748-57)

o • ,

16.360,00

;

11) Para indenizar a Maria Joana
Barbosa de Carvalho, por serviços
como "Trabalhador", no período
de 1 de janeiro a 10 de março de
1956, no Hospital oentraí do Ser··

viço de Assistência a Menores e
no período de 10 a 24 de março
do mesmo ano, no Instituto Governador Macedo Soares, do mesmo Serviço (Proc. M J. 34.172-5$
anexo ao Pl'oc. M.F. 241.74-8-57).

12). Para índenízacâo do Doutor Pompeu Costa Lilna Leite de Albuquerque, por serviços médicos
prestados ao Serviço de Assistência a Menores, no período de 25
de janeiro a 23 de março de 1956
(Proc. M. J. 25.791 de 1956 anexo
ao Proc. M.F. 241.748-57) .....
13) Para pagamento, ao Patl"Onato
São José, de Juiz de Fora, Minas
Gerais, da importância que lhe
é devida pela internação de 20
menores naquele estabelecimento,
nos meses de setembro a dezembro de 1955, à razão de Cr$ 500,00
mensais, 4'per capita" '(Fraco ..
M ,J. 14.38,9-55 anexo ao Proc.
M.F. 241. 748-57)
o

.

~.657,8Q

9.150,00

40.000,00

Aros
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14) Para pagamento da ajuda de
custo concedida a pauxy Gentil
Nunes, por fôrça do art. 127, da
Lei n.o 1.711 de 28-10-52 (Proc.
M. J. 9 _262-56 anexo ao Pro c . ..
~

M.F. 241.748-57)

46.000,00

..

15) Para

pagamentos, relativos aos
exercícios de 1953 (abril a dezembro) e 1954 a servidores do Território do Amapá, da diferença
do valor das funções gratificadas
decorrentes do art. 2.° da Lei número 2.188, de 3 de março de
.1954, sendo Cr$ 284.400,QO (1953)
e o-s 379.200,00 (1954) (Proa.
M.J. 26.121·57 anexo ao Proc.
M. F . 241. 7.48-57)

Civil)

.

" Gratificação pela execução de
trabalho de natureza especial
com risco de vida ou saúde" .
- "~~ranumeràrios
aposentados
,
.
- "Gratificação adicional por
tempo de serviço" - (InatfVOS)

-

663.600,'ÚO

.

1:6) Para pagamento das seguintes
despesas que deixaram de ser líquidadas no exercício de 1956, por
insuficiência dos créditos orçamentários próprios atribuídos ao
Território do Acre (Proc. M. J.
43.608-56 anexo ao Proc. M. F.
241.748-57):
- "Salário-.familia~' (Pessoal

•••.••.••••••..•••••• , .•• ,

"Abono pr~!iSÓrio e novas aposentadorías
"

331.800,00
19.271,00
28.332,00
118.037,00
101.183,00

598.623,00

17) Para atender ao pagamento de
despesas efetuadas de acõrdo com
o art. 48· do Código de Contabilidade (Frac. M. J. 32.'111-57 anexo ao Prac. M. F. 302.141-57)
a saber:
-

Conselho Penitenciário do Dis-

trito Federal e Inspetoria Geral Penitenciária, com "iluminação, fôrça motriz e gás" ...
-

Procuradorias

da

5.<JOO,()O

República

nos Estados e Distrito Federal
(Para a Procuradoria da República, no Rio Grande do
Sul) com "Iluminação, fôrça
motriz e gás"
.

2.000,00

Subprocuradoria..Geral da República, com "telefone. telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal e assinatura
de caixas postais"
.

13.800,00

20.800,00

13.894.737.70
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Art. 2.9 Os créditos de que trata êste Decreto serão registrados pelo
Tribunal de Contas e automàttcamente distribuídos ao Tesouro Nacional.
Art. 3.° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1959, 138.° da Independência e
71.0 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Armanâo Ribeiro Falcão
S. paes de Almeida

DEORETO N'? 47.411 DEZEMBRO DE

DE

11

DE

1959

Autoriza
Leon Grunberg M otite
comprar pedras preciosas.
.

a

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o ar~
tigo 87, n'? I, da Constituição, e tendo em vista o Decreto-lei n'? 466, de
4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorízado Leon
Grunberg Monte, residente nesta
Capital, a comprar pedras preciosas
nos têrmos do Decreto-lei nv 466, de
4 de junho de 1938, constituindo titulo desta autorização uma via autêntica do presente decreto.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de
1959; 138<) da Independência e 71 da
República.
ç

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mercante do Rio de Janeiro, aprovado
pelo Decreto n.s 40.112, de 11 de outubro de 1956, constantes das alíneas
b, c, â, e e f do art, 36. e das alíneas
a, b e c do § 3.° do art. 42.
Art. 2.° Ficam, da mesma forma,
reduzidos de um ano, os tempos de
efetivo embarque exigidos pelo Regulamento para a Escola de Marinha.
Mercante ~o Pará) aprovado pelo Decreto n.s 44.233, de 31 de julho de
1958, constantes das alíneas a, b e c
do § 3.° do art. 1'3, e das alíneas b, c,
â, e e f do art. 23.
'
Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 11 de desembro
de 1959: 1389 da Independência e 71Q
da República.

S. Paes de Almeida.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do paço Mattoso Maia,.

DECRETO N() 47.412 - DE 11
DEZEMBRO DE 1959

DE

Reduz temporàruimente o tempo de
ejetivo embarque estabelecido par«
a concessão da Carta de Capitão-deLonga-Curso,
Capitão~de - Cabotagem, Primeiro Pilõto, Primeiro-Maquinisia- Motorista, Se[jundo-Maquimeta-Motorista, Primeiro Comissário
e Segundo Comissário da Marinha
Mercante.

o Presidente da Re,Pública, usando
da. atribuição que lhe confere o artigO 87, inciso I, da Oonstítuíção, decreta:
Art. 1.0 Fkam reduzidos de um
ano, em caráter transitório, os tempos
de efetivo embarque exigidos pelo Regulamento para a Escola de Marinha

DECRETO N9 47.413 - DE 11
DEZEMBRO DE 1959

DE

Declara de utilidade pública, para
efeito de desapropriação, um prédio no município de I tacoatuira,
no Estado do Amazonas e dá outras providências.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
tendo em vista os artigos 5~\ letra <m:', 69 e 10 do Decreto-Lei número 3.3'65, de 21 de junho de lS41,
alterado peja Lei nv 2.7,86, de 21
de maio de 1956. decreta:
Art. 19 Ê: declarado de utilidade
pública, para efeitos de desapropria-
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çâo, O prédio n'? 23[} da Avenída PUnia Coelho, antiga Avenida conse..
lheiro Ruy Barbosa, município de
Itacoatiara, no Estaáo do Amazonas,
de propriedade do 81'. Antonio' de
Araujo Costa, para nêle ser instalada a Agência da Capitania dos Portos do Estado do Amazonas e dos
Territõrios do Acre, Guaporé e Rio
Branco.
Art. 29 A despesa com a desapropríacão decorrente do presente decreto correrá à conta dos recursos
financeiros disponíveis do Ministério
da Marinha.
Art. '39 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, em 11 de dezembro
de 1959; 13'8Q da Independência e· n Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do Paço Mattoso Maia.

DEC'REI'O NQ 47,414 - DE 11
DEZEMBRO DE 1959

DE

Altera a reâaçao da alinea d do artigo 23 do Beaulemento para a Diretoria de Hidrograjia e Navegação.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 A alínea d do art. 23 do
Regulamento para a Diretoria de
Hidrografia e Navegação, aprovado
pelo Decreto n 9 3'2.582, de- 15 de abril
de 19{j!3, passa a vigorar com a seguinte redação:
I. d)
quatro chefes de Departamento (Hidrografia, Navegação, Sinalização Náutica e Geofísica), Capitãesde-Fragata, da atíva, do Corpo da
Armada, especializados em Hidrografia ou, para êstes dois últimos Departamentos, Capitães-de-Fragata, da
ativa. de reconhecidos conhecimentos técnicos sôbre os assuntos a êles
atinentes" .
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrá-

rio.
Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1959; 1389 da Independência
e 719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do Paço Mattoso Mai;3;.

DE0RJE'TO

N9

47 115 -

DEZ&~BRO

DE

DE

11

DlI1

1959

Altera a denominação de Henrique
Lage da Agência da Capitania ão«
Portos do Estado de Santa Catarina, pura jmottuoa,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, ds constituição, e
considerando que a Lei nv 446, de ti de
outubro de 1959, da Assembléia Legislativa do Estadb de Santa Catarina
(publicada no Diario O ticuü de 13· de
outubro de 1959) alterou para Imbituba a denomlnaçâo do município de
Henrique Lage, criado pela Lei nv 348,
de 21-6-1941, e conseqüentemente voltou o pôrto de Henrique Lage a denominar-se Imhltuba, decreta:

A!'t. 19 • Fica alterada a denominação de Henrique Lage da Agência da
Capitania dos Portos do Estado de
Santa Catarina, criada pele Decreto
-n? 42.805, de 13 de dezembro de 1957.
para Imbituba, continuando subordinada à Delegacia da mesma Capitania em Laguna.
Art. 29 • O presente decreto entrará
em vigor na data de sus publicação,
revogadas as díspostções em contrario.
Rio de Janeiro, em 11 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Jorge do Paço Mattoso Maia.

DECRETO

N9 47.41,5 DE
DEZEMBRO DE 195-9

11

D:l!

Cria o Colégio Militar do Recife

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
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art. 87, inciso I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 E' criado o Colégio Lv.l:llltar
do Recife (C ~ M. R.), cujo funcionamento deverá obedecer ao que pi escreve o Regulamento do Colégio Militar do Rio de Janeiro.
Art. 29 O Colégio de que trata o
artigo' anterior deverá ser instalado, provisoriamente, no prédio da
Faculdade de Medícina, no Der by,
cedido ao Ministério da Guerra nela
Universid2"de do Recife, - e oponunamente será transferido para a ,~cie
definitiva a construir-se na Fazenda
Tegipió, Município do Recife, doada
pelo Ministério da Agricuízura para o
fim acima especificado.
Art. 3<:> Fica o Ministro de Estado
dos Negócios da Guerra autorízaco a
tomar as providências necessárias
para que a instalação e o funcionamento do Estabelecimento de Ensmo
ora criado se processem no mais curto
prazo.
Art. 49 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 7lQ da
República.
JUSCELINO

Henrique

KUBITSCHEK.

t.ott,

N9 47.417 DE
DE DEZEMBRO DE 1959

DEORETO

11

Autoriza Minérios Brasileiros - Comércio e Exportação Lida, a comprar pedras preciosas.

Ainda -não foi publicado no D. O.,
por falta de pagamento.
DECRETO NQ 47.418 - DE 11
DE DEZEMBRO DE 1959
Autoriza estrangeiro a adquirir, em
regime de ocupação, fração ideal de
terreno acrescido de marinha que
menciona, no Distrito Federal.

Ainda não foi -publicado no D. O.,
por falta de pagamento.
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DECRETO NQ' 47.419 DE DEZl;."'MBRO DE

DE

11

1959

Autoriza a cessão gratuita do terreno
nacional interior que menciona, situado a montante da Estrada do
Sumaré, nos altos da Serra da' Carioca, no Distrito Federal.

Ainda não foi publicado no D. O.,
por falta de pagamento.
DECRETO

N9

47.420 -

DE

11

DE DEZE]dBRO DE 1959

Declara -de utilidade pública, para fins
de de§apropriação em favor da Petróleo Brasileiro S. A. - Petrooràs,
em caráter de urgência, áreas de
terras necessárias às obras de construção da Refinaria Duque de ca-,
XiC8 e Fábrica de Borracha Sintética.

Ainda. não foi publicado no D. O .•
por f2..lta. de pagamento.
DECRETO N9 47.421 IlZZEM.BRO DE

DE

11

DE

19'59

A uioriza a execução de obras complementares da Adutora de Boqueirão,
no Estado da Paraíba.
O Presidente da Repú.blica, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso l, da Constituição, e
Considerando a necessidade da
conclusão de obras complementares
da Adutora de Boqueirão, no Estado
da Paraíba, decreta:
Art. 19 Fica o Ministério da Viação
e Obras- Públicas autorizado a prosseguir pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas a execuçao
de obras complementares da Adutora
de Boqueirão, no Estado da Paraíba,
como medida de emergência e nas
mesmas condições vigorantes na execucão das obras da referida adutora.
Art, 29 As obras e serviços reterídos no artigo 19 correrão à conta da
reserva especial de que trata
artigo 29 da Lei nº 1. {){)4., de 24, de 'dezembro de 1949. fixando o limite das
respectivas despesas no corrente exercício, em Cr$ 8,OÚO.OOO,00 (oito milhões de cruzeírosr ,
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,

°
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revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de
1959; 138!? da Independência e 719 da
República.
JUSCELmo KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.
S. Paes de Almeida,

DECRETO Nº 47.422 DEZEMBRO

DE

DE

12

DE

1959

tigo 87, item I, da Constituição, de-

creta:
Art. 19 Fica sem efeito o Decreto
nv 47.023, de 14 de outub-ro de 1959.
Art. 29 tl:ste decreto ent':Drá em
vigor na. data de sua publícacão.
Art, 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de .raneíro, em 12 de dezembro
de 1959, 1389 da Independencia e 719
da República.

Torna sem efeito o Decreto n 9 47.023,
de 14 de outubro de 1959.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneçhetti,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arDECRETO NQ 47.423 -

Fernanão Nóbrega.
DE

12

DE DEZEMBRO

DE

1959

Exclui despesas aos restrições a que se relere o parágrafo único do art. 99
do Decreto n(J 45.363, de 29 de janeiro de 1959.

tigo

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar~7, item 1 da Constituição, decreta:

Art. 1\1 Ficam excluídas das restrições a que se refere o parágrafo único
do art. 99 do Decreto nl) 45.363, de 29 de janeiro de 1939, as despesas à conta das dotações de orçamento em vigor abaixo especificadas, até os limites

indicados, ficando, assim, o Ministério da Educação e Cultura autorizado a
efetuar despesas excedentes, com base no' parágrafo 19 do art. 48 do Código
de Contabilid'ade da União: 4.14 - Ministério da Educação e Cultura. 02 - Comissão Nacional de Belas Artes - Despesas Ordinárias - Verba
1.0.00 - Custeio - Consignação 1.6.00 - Encargos Diversos.
1.6.03 - Prêmios, diplomas, condecorações e medalhas
3)
Prêmios de viagens a artistas nacionais conferidos pelo Salão Nacional de Belas Artes e Salão Nacional de Arte Moderna (Lei n? 1.512, de 19-12-51
- art. 13)
'. ,
,............ ..
2.269.000
09.07 -

Serviço de Administração da Sede

Despesas ordinárias
Verba 1.0.00 - Custeio.
Oonstgnação 1.5.00 - Serviços de Terceiros.
1.5.05 -- Serviços d'e asseio e higiene; taxas de água, esgõto e
lixo . .
'
,
;
.
14 -

Colégio Pedro 11 -

500.000

Externato

Despesas Ordinárias
Vel'ba 1.0 00 ~ Custeio.

Consignação 1.3.00 - Material de Consumo e de
Transformação.
1.3.08 -- Gêneros de alimentação, artigos para fumantes
1)
Gêneros de alimentação .,
,
.

500.000

ATOS
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Consignação 1.5.00 - Serviços df Terceiros
1.5.05 - Serviços de asseio e higiene; taxas de água, esgôto
e lixo
oonsígnação 1.6.00 - Encargos Díversos
1.6.13 - Serviços educativos e culturais
2) Despesas de qualquer natureza com professôres
e auxiliares por exigência do ensino
4) Despesas de qualquer natureza dos novos anexos,
inclusive pagamento de professõres e auxiliares de
ensino .
15 -

Colégio Pedro 11 -

500.000

'4.487.600

27.252.200

Internato

Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 - Custeio.
Consignação 1.5.00 - Serviços de Terceiros
1. ~. 05 < - Serviços de asseio e higiene; taxas de água, esgôto
e lixo
.
Consignação 1.6. 00 - Encargos Diversos
1,.6.13 - Serviços educativos e culturais.
2) Despesas de qualquer natureza com protessõres
e auxílíarés por exigência do ensino
.
1.6.23 - ReapareJhamento e desenvolvimento de programas,
serviços e trabalhos especliicos
1)
Despesas de qualquer natureza com o fornecimento de refeições preparadas realizado diretamente
pela administração ou mediante convênio
.
16 -
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1.000.000

1.800.000

1.500.000

Departamento Nacional de Educação

Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 - Custeio.
Consignação 1.6.00 - Encargos Díversos
1.6.13 - Serviços educativos e culturais
4) Auxilias a viagens, excursões, congressos e competições estudantis (art. 29 do Decreto nl? 34.078,
de 6 de outubro de 1953)
.

2.000.000

19.03.01- Escola Técnica Nacional

Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 - Custeio.
Consignação 1.5.00 - Serviços de Terceiros
1.5.05 -, Serviços de asseio e higiene; taxas de água, esgôto
e lixo
.
Consignação 1. 6.00 - Encargos DÜ'ersos
1.6.23 - Reaparelhamento e desenvolvimento dê programas,
serviços e trabalhos específicos
1) Despesas de qualquer natureza com o fornecimento de refeições preparadas realizado diretamente
pela administração ou mediante convênio
.

120.000

2.254.610
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19.03.09 -

ExECUTIVO

Escola Técnica de Curitiba

Despesas Ordínárías
Verba 1.0.00 - Custeio.
Consignação 1. 6 .00 - Encargos Diversos
1.6.23 - Reaparelhamento e desenvolvimento de programas,
serviços e trabalhos específicos
1) Despesas de qualquer natureza com o rornecímen to de refeições preparadas realizado díretarnen te
pela administração ou mediante convento
.

1.000.000

19.03.11- Escola Técnica de Belo Horizonte

1.6.23 -

22.04 -

1.5.04 22.13 -

Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 - Custeio.
Consignação 1.6.00 -. Encargos D1"erS08
Reanal'elhamento e desenvolvimento de programas,
serviços e trabalhos espeetücos
1)
Despesas de qualquer natureza com o torneeimento de refeições preparadas realizado diretamente
pela administração ou mediante convênio
.

2.400.000

Escola Paulista de !lI eâicina

Despesas Ordínártas
Verba 1.0.00 - Custeio.
Consignação 1. 5.00 - Serviços de Terceiros
Ilumínaçâo, fôrça motriz e gás

"

.

230,000

Faculdade Fluminense de Medicina

Despesas Ordinárias

Custeio.
Consignação 1.5.00 - Serviços de Terceiros
TIuminação, fôrça motriz e gás
.
Outros serviços contratuais
1)
Contrato com o H9spital Antônio Pedro para utíIízaçào de suas enfermarias no ensino de clinicas
Verba 1.0.00 -

1. 5.04 1.5.14 -

24 -

30.000

3.500.000

Instituto Benjamin Constant

Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 - Custeio.
Consignação 1.5.00 - Serviços de Terceiros
1.5 .05 .- Serviços de asseio e higiene; taxas de água, esgôto
e lixo . .
.
Consignação 1.6.00 - Encargos Díversos
1.6.23 - Reaparelhamento e desenvolvímento de prog!'amas,
serviços e trabalhos especificas
1) Despesas de qualquer natureza com o fornecimento de refeições preparadas realizado diretamente
pela administração ou mediante convênio
.

700.000

1.500.000
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29

Instituto li acionai de Educação de Surdos

Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 - Custeio.
Consignação 1. 6.00 - Encargos diversos .
.:1.5.23 -- Reaparelhemento e desenvolvimento de programas,
serviços e trabalhos específícos
1) Despesas de qualquer natureza com o fornecimento de reteícões prepara-das realizado diretamente
pela administração ou mediante convênio
31 -

1.5.04 33 -

1.5.05 34 -

16.000.000

Museu Imperial
Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 - Custeio.
oonsignação 1.5.00 - Serviços de Terceiros
Iluminação, fôrça motriz e gás
,

.

74.331

Despesas Ordinárias
Verba 1 0.00 - Custeio.
Consignação 1.5.00 - SerViços de Terceiro&
Serviços de asseio e higiene; taxas de água, esgôto
e lixo . .
"
.

200.000

Obsertatôric Nacional

Serviço Nacional âe Teatro

Despesas Ordinárias
Verb~ 1 0.00 Custeio.
Consignaçâo 1.5.00 - Serviços de Terceiros
1.5.05 - Serviços de asseio e higiene; taxas de água, esgôto
,..........
148.440
e lixo . ..,
Art. 2(,) O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1959, 1389 da Independência e 7lQ
,q-a República.
JUSCELmo KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
S.

Paes de Almeida,

DEORETO N"! 47.424 - DE 14
DEZEMBRO DE 1959

DE

Dispõe sõbre o enquadramento do
pessoal da Superintendência das E'inprésas Incorporadas ao Patrimônio
Naciontü, por fôrça M art. 19 da
Lei n() 2.904, de 8 de outubro de
1956, eombiruuie com o art. 69, parágrafo 2C?, da Lei n 9 2.193, de 9
de março de 1954, e dá outras providências,

O Presidente da ltepública, usando
da atribuição que lhe confere
artí-

°

go 87, item I. da oonstituícão, decreta:
Art. 19 Integra a Tabela única de
Mensallstas Parte Suplementar,
do Ministério do T1'3Jbalho, In-dústria
e oomércío, uma função de Servente, referência 20, a ser ocupada por
Horácio Maurício da Silva.
Parágrafo único. Caberá recurso
para o Departamento Admínístratí'11'0 do Serviço Público (DASl?), dentro do prazo de 120 <cento e vinte)
dias, contados da publicação dêste
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Decreto, do enquadramento nominal
de que trata êste artigo.
Art. 29 O servidor enquadrado na
f\1l'ma dêste Decreto passa à condição de extranumerárío-mensalísta a
partir da data de sua publicação.
§ 19 A Divisão do Pessoaí do Mi~
nistério do Trabalho, Indústria e
Comércio expedirá- a portaria declaratória da nova situação.
§ 2(1 A Supel'intendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônío
Nacional providenciará, no prazo máxímo de 30 (trinta) dias, a apresentação do servidor enquadrado ao respectivo serviço de pessoal, ao qual
compete Iotá-Io de acôrdo com a necessidade e conveniência do serviço.
§ 39 Enquanto não se efetivar a
apresentação, o salário e demais vantagens continuarão a ser pagos pela
Superintendência.
Art. 39 Para compensar a despesa
decorrente do enquadramento de que
trata êste Decreto, o Ministério do
Tra'balho, Indústria e Oomércío deverá propor a supressão de funções
de referência inicial da respectiva
Ta;bela de Mensalistas.
Art. 49 No Anexo I do Decreto
n 9 47.211, de 10 de novembro de
1959, onde se lê:

Departamento de Imprensa Nacional
õ)

'l'.N.M.-P.S.

Quantidade - Funções - Referência
1
Impressor
27
Leia-se:
b) Ministério do Trabalho, Indústria e COmércio
T.U.M.-P.S.

Quantidade -

Funções - Referência
Impressor
27
Art. 50. No Anexo II do Decreto
nl) 47.211, de 10 de novembro de
1959, onde se lê:
Departamento de Imprensa Nacional
1

T.N.M.-P.S.

Funções de referência única
Impressor
Referência 27
1. Gilberto Durante

Leia-se:
Ministério do Trabalho, Indústria. e.
oomércío
T.U.M.~P.S.

Funções de rererêncía única.
Impressor
Referência 27
1. Gilberto Durante
Art. 60 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro
de 1959; 138 9 da Independência, 719
da Repliblica.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Armando Ribeiro Falcão.
Fernando Nóbrega.
DECF~ETO N9 47.425 DE
DEZEMBRO DE 1959

14 DE

Transfere, sem aumento de despesa,
junções de Tabela Numérica Especial de Extranumerária-mensalista
do Ministério da Guerra.
O Presidente da Repúblca, usando
da atribuição que lhe confere o art.

87, item I, da Constituição, decreta:
Art. lQ Ficam transferidas, com os
respectivos 'ocupantes, nove (9) funções de Trabalhador Braçal, da Tabela Numérica Especial de Extranumerárío-mensalísta da Fábrica de Juiz
de Fora para idêntica tabela do Quartel General da 4ª' Região Militar, a
saber;
1-- uma (1) função referêncía 20,
ocupada por Celisto Pereira
da Silva;
II - uma (1) função referência 19,
ocupada por Pedro de Medei-

ros'

In - um~ (1) função referência 18,

ocupada por Francisco de Brfto' e
IV - seis (6) funções referência 17,
sendo duas (2) em caráter excedente, ocupadas por Antônio
Alvim Corrêa, Henrique João
Evangelista, Agenor Luiz, Antônio Emidio de Souza, Saturnino Marques da Paixão e
José Luiz Maia.
Art. 2'? 1!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de J·aneiro, em 14 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 71<,)
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

DECRETO NQ 47.426 - DE 14
DEZEMBRO DE 1959

DE

Retifica o Decreto n lf 45.457, de 25 de
fevereiro de 1959, que alterou a lotação numérica das repartições atendidas pelo Quadro Permanente do
Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1Q :F'ica retificado o Decreto
n,v 45.457, de 25 de fevereiro de
1959, que transferiu da lotação permanente da Diretoria do Pessoal da
Aeronáutica para o Serviço de Administração do Edifício da Aeronáutíca,
constituindo idêntica lotacão desta
última repartição, um cargo de Escriturário do Quadro Permanente do
Míntstérío da Aeronáutica, ocupado
por Orkanda Corrêa de Souza, para.
declarar que é Orkanda Corrêa de
Souza Lima o nome da servidora em
causa, e não como constou daquele
ato.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de
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neíro de 1959, da quantia de Cr$ .••
5.000.0úO,OO (cinco milhões de cruzeiros), que se destina a aplicação
nas obras de acesso do Aeroporto de
Anápolís, com a classificação que se
segue:
4.12 - Ministério da Aeronáutica.
Verba 4.0.00 - Investimentos.
Subconsignação:
4. 1.03 - Prosseguimento e conclusão de obras:
7)

Díretamente em convênio com o DNER,
ou outro órgão do
Govêrno Federal, ou
colaboração com o
Estado a ampliação e
pavimentação de pistas, pátios, construção de e s t a ã o
de passageiros e obras
de acesso dos seguintes aeroportos: PLná-

o-s

ç

polís .

5 .000 .000,00

Art. 2.? O MinistéTio da Fazenda
promoverá as providências necessárias à leberação do crédito a que se
refer-e o artigo anterior.
Art. 3.l} i!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro
de 19M}; 138.C? da Independência e
71,1~

da. República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

1959; 138<l da Independência e 719 da

Francisco de Mello.

República.
JUSCELINO KUBITSC!-rEK.

DECRETO N.o 47.428 - DE 14
DEZEMBRQ DE 1959

Francisco de Mello.

DECRETO

N.9 47.427 DE
DEZEMBRO DE 1:9'59

14

DE

Autoriza a liberação de crédito contido no Plano de Economia.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, de-

creta:
Art. 1.1;1 Fica autorizada a libera-

ção no Plano de Economia para o
corrente
exercício financeiro, com
fundamento no inciso II do art. 3.C?
do Decreto n.C? 45.363, de 29 de [a-

Transfere
[uncões
peciais
lista do

DE

Sem aumento de despesa,
de Tabelas Numéricas Esde Extranumerário-MensaMinistério da Guerra, que

menciona:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da oonstítuíção, de-

creta:
Art. 1.0

Ficam transreridos, com

os respectivos ocupantes, as seguintes funções das Tabelas Numéricas
Especiais de Extranumerário-Mensalista, do Ministério da Gu-el'ra, abaixo indicadas:
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I - duas (2) funções de Artífice, referência 21, excedentes, ocupadas por Amilcar .f\nibal Cogliatti e
Hamilton Alves de Carvalho, uma da
Tabela Numérica Especial de Extranumerário- Mensalista do Parque Central doe Motomecanizaoâo e a outra
de Igual tabela do Parque Central do
Material de Oomunicação, ambas para
idênticas tabelas da 'Fábrka do Realenga e Campo de Provas da Marambaia;
II - uma (1) função de Aritifice.
reterêncía 19. ocupada por Antonio
Benedito da Silva, da Tabela Numérica Esp'ecial de ExtranumerârioMensalista da Fábrica do Andaraí
para idêntica tabela do Hospital Geral de R-ecife;
III - duas (2) funções de 8e1'v-ente, referências 20 e 18, excedente, a primeira, OCUPB.das, respectivamente, por Hip6lito Vieira Munhoz
e Zeny Medeiro,a dos Santos, sendo
a primeira da Tabe!a Numérica Especial de Extranumerário-Mensalistã
do Gabinete do Ministro para igual
tabela da Pagadorta Central de Inativos e Pensionistas e a segunda de
idêntica tabela dessa Pagadorla para
igual tabela daquele Gabinete;
IV - uma (1) função de Trabalhador Braçal, referência 17, excedente. ocupada por Jamil' Eduardo.
da Tabela. Numérica Especial de
Extranumerário-Mensalista da Ooudelaria de Minas Gerais, para idêntica tabela do Hospital Geral de Juiz
de Fora; e
V - uma (1) função de Servente, referência 21, excedente, ocupada por Paulíno Lopes Filho, da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-Mensalista do Serviço de
Embarque, do Pessoal para idêntica
tabela da Diretoria do Serviço Geográfico.
Parágrafo único As funções exce..
dentes a que se refere Os itens I, III.
IV e V dêste artigo. continuarão
como excedentes nas novas tabelas.
Art. 2.9 :tJ:ste Decreto entrará em
~tlgor na data de sua pubfícação,
Artl. 3.~ Revogam-se as disposições em contrário,
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro de 1959. 138.9 da Independência
e 71.9 da República.
JUSCE\!.INo

K.UBITSCHEK

Henrique Lott

N~ 47.429 DE
:üEZElV..BRO DS 1959

DECRETO

14

DE

Altera a lotação numérica das repartições atendidas pelo Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica.
.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, item I. da oonstítuíção Federal,
decreta:

Art. 1: Fica transferido da lotação
permanente do Serviço de Administração do Edifício da Aeronáutica
para a do Parque de Aeronáutica de
São Paulo, um cargo da carreira de
Escriturário.
Art. 2Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publíc ação,
revogadas as disposições em centrário.
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 11Q
da República.
JuSCE""LINO KUBIT:SGHEK,

Francisco de Mello.

DECRETO NQ 4'7,43ú DEZEl~BRO

DE

DE

14

DE

1959

Transfere junção da 1'abela Numérica Especial de Extranumerâriomensalista do Comando de Transporte Aéreo para a da Diretoria ao
Material da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
item L da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica transferida uma função de Auxiliar de Hangar, referência 20, ocupada por Abel Olíveíra da
Rocha. da Tabela Numêrica Especial
de Extranumerârio-mensalísta do CÚ'"'
mando de Transporte Aéreo para a
da Diretoria do Material da Aeronáutica.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da,
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Francisco de' Mello.
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DECRETO NQ 47.431 - DE 14
DEZEMBRO DE 1959

DE

.Fixa o número mínimo de vagas para
a cota comsnüsoria, no lv.linisierio
da Aeronáutica.

o Fresidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n'? I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no § 1ç
do art. 17 da Lei nº 2.370, de 9 de
dezembro de 1954, decreta:
Art. 19 Fica fixado, para o ano de
1959, no Ministério da Aeronáutica,
o número mínimo de vagas para os
postos abaixo, dentro dos seguintes
limites:
Major-Brígadeíro (l/7 do efetivo)
1
Brigadeiro-da-Ar (lJ7 ào efetivo)
3
8
Coronel Aviador (l/lO do efetivo)
Tenente-Coronel Aviador (l/2Q do
7
efetivo)
Major Aviador (l/3D do efetivo) ..
7
Coronel Intendente (l/lO do efetivo)
2
Tenente-Coronel Intendente (1/20
do efetivo)
2
Major Intendente (1/30 do efetivo)
2
Coronel Médico (l/lO do efetivo)
2
Tenente-Coronel Médico (1/20 do
efetivo) . . .
2
Major Médico (1/30 do efetivo)
2
Art. 29 ~ste decreto entrará em
"rigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 14 de dezembro
de 1959; 138º da Independência e 719
da República.

Art. 19 e o Serviço do Patrimô.nio
da trraao autorizado a aceitar a doação que à União fêz o Estado da Bahia
da área da Fazenda Ponta da Areia,
em Aratu, Munícípío do Salvador, Bahia, para a construção da Base Naval
de Aratu, no 29 Distrito Naval, observada a discriminação contida na escritura pública de 6 de setembro de
1947, lavrada em notas do Tabelião
do .59 Ofício da cidade do Salvador,
Bacharel Gilberto Bastos Vieira, a.
fls. 39 Livro n 9 178. E, referendada
pela Resolução nl? 13, de 3 de agôsto
de 1948, da Assembléia Legislativa do
Estado, publicada no respectivo Diário Oficial, de 6 de agôsto de 1948,
página 3,469.
Art. 29 A despesa resultante do
presente decreto correrá à conta dos
recursos financeiros dísponíveís do
Ministério da Marinha.
Art. 3Q O presente decreto entrará
em vigor na data de suá publicação,
revogadas as díspósições em contrário.
~
Rio de Janeiro, em 15 de dezembro
de 195-9; 138!? da. Independência e 71!?
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia
S. Paes de Almeida

DECRETO

N9 47.433 DEZEMBRO DE

DE

15

DE

1959

Dispõe sõbre os orçãos administrativos a serem instalados em Brasília,
define a situação do pessoal e dá
outras providências.

JUSCELINO KUB!TSC:n.EK.

Francisco

ae

Mello.

DECRETO Nl? 47.432 - DE 15
DEZEMBRO DE 1959

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação que o
Govêrno do Estado da Bahia, referendada pela Assembléia Legislativa Estadual, jêz de um iméoel
destinado à construção da Base
Naval de Aratu.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição e tendo
em vista o disposto nos artigos nvs
1.165 e 1.180 do Código. Civil, decreta:

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

Art. ll? A mudança das repartições
federais para Brasília será feita por
setores de trabalho, com grupos de
servidores que se incumbirão da instalação e do imediato funcionamento
das mesmas, segundo plano estabelecido.
Art. 2l? Até a completa instalação
das repartições, o pessoal civil e militar será mandado servir em Brasília
mediante ato da autoridade competente.
Art. 3'? O regime de trabalho do
pessoal das repartições federais em
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funcionamento em
Brasília será
prorrogado de duas horas diárias, exceto aos sábados, quando Sê adotará
o horário em vigor, suspensa, para
êste ereito, a restrição constante da
alínea b do art. 19 do Decreto número 5.062, de 27 de dezembro de
1G39.
Art. 4<? A lotação das repartlcões
federais em Brl:\-sília será fixada em
função de regime de trabalho a que
se refere o art. 3<'> dêste decreto, a
fim de se obter uma redução do número de servidores.
Art , SY O Poder Executivo encaminhará ao Congresso t\Tacíona} projeto de lei, criando quadro especial
de servidores na Nova Capital, tendo
em vista os artigos 39 e 49 deste
d.ecreto.
Art. 6Q Aos servidores civis mandados servir em Brasília ficam asseguradas as vantagens dos artigos 132
e - 135 da Lei nl? 1. 711, de 23 de
outubro de 1952, correspondendo cada
diária a l/3D (um trinta avos) do
respectivo salário ou vencimento ~,_{
função ou cargo de carreira, isolado
ou em comissão, e pagando-se-lhes
adiantadamente 60 (sessenta) diárias.
Parágrafo único. Nos casos de
acumulação, o cálculo da diária terá
por base, apenas, o salário ou vencimento da função ou cargo de nível
mais elevado.
Art. 7º Aos servvtores militares serão asseguradas, tendo em vista o
parágraro único do' art. 336 da Lei
n Q 1.31ü, de 20-1-51, vantagens pecuníárras equivalentes às que, para
os servidores civis, decorrem dêste
decreto.
Art. 8º O Grupo -de Trabalho de
Brasília diligenciará para que aos
servidores civis e militares, manô sdos
servir em Brasília, seja garantida residência compatível com a situação
de cada um e em condições de razoável proporcionalidade entre o vencimento ou salário e o valor da locação a ser fixado.
Art. 9\l Os servidores civis e militares, que possuírem terreno em Brasília e que forem designados :)ara
servir na Nova oapttal, terão preferência nos financiamentos imobiliários, destinados à construcão de residência naquela Iocalídade .
§ 19 Para os fins dêste artigo, as
instituições responsáveis por financiamentos
imobiliários
elaborarão

EXECUTIVO

plano especial para os dois próximos
exercícios, dentro de suas possibilidades financeiras,
§ 2Q OS financiamentos a que se
refere êste artigo somente serão concedidos mediante prova de que o
interessado foi mandado servir em
Brasília.
Art. lO, Ficam asseguradas prtoridade e gratuidade nos Oentros Oficíaís de Educação, de Cultura e de
Esportes aos dependentes diretos dos
servidores civis e militares que forem
mandados servir em Brasíh a,
Art. 11. Os estabelecímentos hospitalares oficiais em funcionamento
em Brastlía atenderão aos servidores
civis e militares mandados servir na
Nova Capital, bem como aos seus dependentes obrígatóríos, em bases proporcionais aos vencimentos ou salários de cada servidor ,
Art. 12. os exames de saúde previstos na legislação vigente serão feitos p'or médicos dos rererídos hospitais.
Art. 13. O transporte dos servidores civis e militares designados para
servirem em Brasílía, bem como o de
suas famílias e respectiva bagagem.
ficará a cargo do Grupo de Trabalho
de Brasília.
Art. 14. Êste decreto terá a vigência limitada ao ano de 1960.
Art. 15. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de dezembro
de 1959, 1381? da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSClfEX.

Armando Ribeiro Falcão.
Jorge do paço M attoso Maia

Henrique Lott;
Horácio t.ater,
S.

Paes de Almeida.

Ernani do Amaral Peixoto.
Mó.rio Menegh3tti.

Clovis salgado.
Fernando Nóbrega.
Frtancisco de Mello.
Mário PinoW.
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DEORETO N'? 47.434 - DE 16
DEZEMBRO DE 1959.

DE

Inciu: funções gratijicadas no Ministério lZO Trabalho, Indústria e Cóm{,rcio, e dá outras providêncil2s.

o Pl'es:1c:c;-'lte da Repúblic:1, usando
da atribl-ú7he que lhe confere o arti[w S'7, item 1, da Constituição, deereta :
Art. 19 Ficam incluídas no Ministério do Trabalho, Indústrta e Comércio, 6.S funções gratificadas abaixo discriminadas com os respectivos
símbolos, que integ1 arão a lotação da
Divisão de Higiene e Seguran\la do
'Tr~balho. do Departamento Nacional
do Trabalho:
1 -~ Chefe da Seção de Medicina do Trabalho (S.M.T.
-

D.N.T.)

.

FG-2

Chefe da Seção de Pesquisa e Divulgação (S.P .D.

1 -

-

D.N.'.r.)

.

FG-2

da Seção de
Inspeção Especial de Trabalho
(S.LE.T.

1 -

Chefe

D.N .T.)

FG-3

1 - Chefe da Seção de Administração
(8. A •
D.N.T.)

.

.

F'G-3

Art. 29 A despesa
resultante da.
execução dêste decreto corr~l'á P?r
conta, da dotação orçamentárra propría .
Art. 39 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Jan-eiro em 16 de dezembro
de 1959; 1389 da' Independência e 71q
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tígo 87, item I, da constituição, e nos
têrmos do artigo 23 do Decreto-lei n. 9
42,1, de ll,de maio de uma, decreta:
Artigo único. É concedida autortzaeão para o funcionamento do Curso
de~ B::wharelado da Faculdade de Di-

reito de caxias do Sul. mantida pela
Sociedade Hospitalar Nossa Senhora,
de Fátima e situada em Caxias do
Sul, no EStado do Rio Grande do sul.
Rio de Janeiro, 1$ de dezembro de
1~59; 138.9 da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCREK.

Clóvis salgado.
DEORililTO N}? 47.4.3-8 - DE
DSZEMJ3RO DE 1&59

1.~ DE

Concede autorização para o tuncicnamento do Curso de Bacharelado da
Faculdade àe Direito de suntu.
Maria.

o presidente da Repú_blic~l., usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r. da. oonstttuíção, e nos
têrmos do artigo 23 do Decreto-lei n.>
4211, de 11 de maio de 193-8, decreta:
Artigo único. É concedida autorlzacão para o funcíonamentc do Curso
de Bacharelado da Faculdade de Di1 cito de Santa. Maria, situada na cidade de santa Maria, no E..sta{l;) Cio
Rio Grande do Sul, e mantida pela
Soc~edade Meridional de Eduçaçac.
::IlO de Jal1eiro, 1-6 ele dezembro de
lt.~9, 138.9 da Independência e 7U da
R:ej,:ública.
JUSCELINO KUBITSCH~;:.

Clóvis sa.lgado.

da República.
JUSCELINO KUBrrscHEK

DECRETO N'l 47.437 DEZEMBRO

DE

DE

16

DE

1959

Fernando Nôbl'ega.
Concede reconhecimento aos Cursos
que indica.
DEOR,ETO N.9 47.435 - DE 16. DE
DEZEi,'l.13R,O DE 1959
Concede autorteação para o funcionamento do curso de Bacharelado
da Faculdade de Direito de caxias
do sul.

o

presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o ar ..

O Presidente da República, usando
da atríbuícão que lhe confere o artígo 8'7, item 1, da Constituição, e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 42t de 11 de maio de 1938, de-

creta.
Artigo único. E' concedido reconhecimento aos Cursos de História,
Geografia, Letras Neo-Latinas, Filo-

Aros
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Art.

2~

. Revogam-se as disposições

culdade de Filosofia, oíêncías- e Le-

em. contrário.

tras Imaculada conceição, mantida
nela Sociedade Caritativa e Literária
Zona Norte e situada em Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, em 16 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de
1950; 13S!? da Independência e 719 da
República.

São Francisdo de Assíe -

JUSCEL!J.~O KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO NQ 47.438 DE DEZE1~BRO DE

DE

Ernani do Amaral Peixoto.

DECRETO N9 47.440 - DE M DE DEZEMBRO DE 1959
Altera a lotação de repartiçõee atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

10

1959

Concede au.tOrização para funcionamento do Curso de EngenhMia Civil
da Escola de Engenharia da Universidade do Rio Grande do Norte.

Ainda não foi publicado no D. O.,
por falta de pagamento.

DECRETO NQ 47.439 - DE 16
DEZEMBRO DE 1959

JUSCELINO KUBITSCHEK

DE

Dá nova redação ao art. 16 das Instruções f'ara a elaboraçãa do programa anual de emissão de selos
comemorativos.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o art. 87,
n9 I, da Constituição e tendo em vista
o que dispõe o art. 81 do Decreto
n~ 14.722, de 16 de março de 1921,
que regulamenta os serviços postaís e
telegráficos, decreta:
Art. 19 Passa a ter a seguinte redação o art. 16 das Instruções aprovadas pelo Decreto n!? 44.745, de 24
de outubro de 1958:
"Art. 16. A Comissão Filatélica, Instituída de acôrdo com o
que dispõem as Porta.rias ns, 905
e 940, de 26 e 28 de setembro de
1949, respectivamente, do Departamento dos Correios e Telégrafos, será constítuída de nove membros, designados por portaria do
Ministro da Viação e Obras Públicas. "

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o art. 87,
item I, da Constituição, decreta:
Art. 1(> Fica. alterada a lotação
numérica de repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e Suple~
mentar, aprovada pelo Decreto número 37.583, de 11 de julho de 1955, para
efeito de ser transferido um cargo da
carreira de Químico Agrícola, ocupado
por Raul Dodsworth Machado, da
lotação permanente do Instituto de
óleos, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, para igual lotação do Jardim
Botânico. do Serviço FlorestaL
Art. 21) itste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam -~e as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 7l Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DECRETO N9 47.441 - DE 16
DE DEZEMBRO DE 1959
Renova a declaração de utilidade pública a que se retere o Decreto número 30.017, de 28 de setembro de
1951, para fins de desapropriação
pela li Manaos Harbour ""bimited" do
prédio do anUgo ".Trapiche Fernandes", na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas.

Ainda não foi publicado no D. O .•
por falta de pagamento.
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DE DE~

Renova a declaração de uiiluituie pública a que se refere o Decreto número 33.451, de 3 de açõsto de 195~,
para fins de desapropriação pelo
Departamento Nacional de Estradas
de Ferro, das áreas de terreno e respectivas benfeitorias, no Estado do
Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 5.211-59. do Departamento de
Administração do Ministério da víação e Obras Públicas, decreta:
Art. 19 Fica renovada a declaração de utíltdade pública a que se refere o Decreto nv ;:5.3.451, de 3 de
agôsto de 1953, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional
de Estradas de Ferro, das áreas de
terrenos e respectivas benfeitorias,
necessárias à construção dos seguintes trechos ferroviários, no Estado do
Rio Grande do Sul:
I - Cai-Nova Paris e Passo-FundoCasca, da ligação Caí-Passo Fundo
(projetos e orçamentos aprovados pelo
Decreto nv 26.578, de 12 de abril de
1949) ;

II - Variante João Rodrigues, entre
as estações de Ramiz Galvão e Barreto, quilômetros 184.885 e 265,232,
respectivamente, da linha Santa Marra-Pôrto Alegre, da Viação Férrea :lo
Rio Grande do Sul (projetos e orçamentos aprovados pela portaria número 647, de 14 de julho de 19.5(), do
Ministério da Viação e Obras Públicas) ;

Jerônimo
(projetos e orçamentos
aprovados pela Portaria nl? "'185, de 31
de agôsto de 1001, do re1erldo Minis~
térío) .

Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor a parttr da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Ja.neiro, 16 de dezembro de
19'5S; 138" da. Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

DECRETO NQ 47.443 - DE 16
DEZEMBRO DE 1959

DE

Cria o Ccmsuliuio Honorário do Brasil em Rucüa-Lumaur, Federação

Malaia.

o Presidente da RepúbUca, usando
da atríbuícão que lhe contere o art.
87, nv l, da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 16 do Decreto-lei nv 9.121, de 3 de abril de
1946, decreta:
Art. 1li Fica criado o Consulado
Honorário do Bresil em Kuala-Lumpur, Fed€xação Malaia.
Ari. 2'i Fica criado o oonsulsdo
Honorário. do Brasil em Salgon, Vietnam do Sul.
Art. 39 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publícação,
revogadas as dísposícões em contrário.

Rio de Janeiro, em 16 de dezembro

de 1959, 1389 da Independênda e 71'i

da República.

TIr _ Prolongamento da Estrada de

JUSCFJ.lNO KUBITSCHEK

Ferro Jacuí, de Pôrto do Conde ao
local da usina termelétríca de São
DECRETO

N9

47.444 -

DE

Horácio Lajer

16

DE DEZEMBRO DE

1959

Abre, pelo Ministerio da Viação e Obras públicas, os créditos especuns no
total de Cr$ 29.858.116,50, para o fim que menciona
O Presidente da Hepública, usando da autorização contida no art. 19
da Lei nl? 3.4.04, de 12 de junho de 19'58, e tendo ouvido o Ministério da
Faz;enda e o Tribunal de Contas, em cumprimento ao determinado no
art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:

Art. 19 Ficam abertos, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,

os créditos especiais no total de Cr$ 29.858.116,50 (vinte e nove mílhoes,

oitocentos e cinqüenta e oito mil cento e dezesseis cruzeiros e cinqüenta cen-
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tavos) , para, atender ao pagamento de diversas despesas Imprescíndíveis ao
funcionamento dos serviços é, cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas e das repartíções subordinadas e especificados nos itens 2, 5, 6, 8, 12,
14, 15, 16, 21 e 26 da relação anexa à Lei nv 3.404, de 12 de junho de' Ul58,
abaixo discriminados'
Cr$
2) Para atender despesas da Hêde de Viação Cearense,
por conta da arrecadacão dos Fundos de Melhoramentos e de HeLovaçãõ f'atrimonial, no período de
janeiro a agôsto de 1955 (Processo M. F. 244. 28u-57)
1. 683 .277,46
5) Para atender ao pagamento à Estrada de Ferro
Dona Tere.H, Cristina da. diferença verificada entre
a dotação constante do Orçamento para 1951 e a
arrecadação efetiva no mesmo exercício, das taxas
adicionais de 10 % de que trata0 Decreto-lei número 7.632, de 12 de junho de 1945. (Processo M.F.
~,

244.286-57) . ,

'

.

284.864,60

6) Para pagamento de alugueres de locomotivas e outros auxílios prestados pela Estrada de Ferro 80rocabana à Estrada de Ferro de Goiás. (Proc. M. F .
244. 28"ô-5-7)

.

.

,

.

1.3·86.954,7G

8) Para pagamento de despesas realizadas em 1950 e
1951 na construcâo do edifício dos Correios e Telégratos de São Paulo, ?nSSiID discriminando-se: (Processo M.I". 244.286.,57):

Miguel Cassi - Ind. e Comércio Ltda. ..
Metal - Arte . .
, .........•
Luiz Lieht
.
Lamínação Nacional de Metais S.A
Indústrias Petrarco Nicoli S.A. .
.
Cía , Industrial de Móveis
.
Construtora Bruno de Biaggí Irn~tws Ltda.
Sociedade Anônima Mármores BrasileirosSambra . ' ... ,'.
o'

o •••••••••••••••••••••••

Helmlínger S.A. .

, .....•.•...........

Francisco Fogliano ,
Caetano Giardiní
,.,
Pricoli l!'abri Ltda. . .. ,
Emprêsa Limpadora Paulista
Elevadores Elbo Ltçla

.
.

,

.

.
.

_

Lumína
Kaj. A. Svanhola

,

.

, ·0"' ••• , •••••••••
Com. Bras. de Eletric - Siemens Schuckart
S.

A

Fidel Peres . .
Soc4 Técnica Reforma Ltda. .

.

,

.
.

31.500,00
119.90
'19. 650,{}O

13.428,00
10.212.80
8.00u,OO
14.609,30

19.595,10
21.590,00
333.881.40
39.801,80
62.<JOO,O()
13.540,00
90.000,00
72.5'16,00
8.000,00:
205.764,70
31.094.&0
339.940,'JO

12) Para atender à regularização do pagamento do pessoal diarista empregado no serviço de custeio da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina à conta da
antiga Verba 4, no :período de novembro de 1955 a
dezembro de 1956. (Prac. M.F. 244.286-57)
.
14) Para atender ao pagamento da diferença de salários
a que têm direito servidores da Estrada de Ferro
Sampaio Correia em conseqüência da redução indevida de seus salários, nos meses de maio de 1949 a
julho de 1950. (Proc, 244. 286-57)
.
15) Para atender ao pagamento do aumento qüinqüenal
aos servidores dos Serviços de Navegação da Amazônia. e de Admínístração, do Pôrto do Pará
(SNAPP), na exercício de 1956. (Proc. M.F. 244.28S
de 19.57~
.

1.395.303,80

6.377.800,00

517.3"75,00

4.722.014,40
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16) Par,a .atend~r ao pagamento do abono especial tem-

porarro devido aos servidores da Estrada de Peno
Noroeste do Brasil no mês de dezembro de 1955.
<Proc. M.F. 2·1~.286-57)
.
21) Para atender à'l despesa.s com a construção de um
desvio da Estrada de Ferro Central do Brasil, em
Aparecida de Norte, para o transporte de material
destinado às obras da B~síIica Nacional de Nossa
Senhora Aparecida. (Proc. 1\1.F. 24:4.286-57) ....
26) Para atender ao pagamento de reajustamento de
preços para os serviços de limpeza e desobstrução
do 11.io Parnaíba a cargo da Construtora de Portos
e Estradas Ltd~ (Proc. M.F. 24.4.2SG-5-7)

7.272.252,70

1.000,000,00

5. Z18. 273,90

Art. 2q f1ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contr á rio .
Rio de Janeire, 16 de dezembro de 1959; 1389 da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto
S. Paes de Almeida

DECRETO NQ 47. 4i±5 - DE 17
DEZEMBRO DE 19&9

DE

Dispõe sôb1'e a organização e regula

as atritnucões das Secõee de Segu-

rança Nacional dos Ministérios Civis de que tratam os Decretos-leis
ns. 9,7'75 e 9.775-A, de 6 de setembro de 1946, e dá outras provi·
ãénctas . '

o Presidente da República, usando
da atribuição que Ire confere o art. 87.
Inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 As seções de f3egurança Nacional dos Ministérios Civis. órgãos
complementares d'J ConSelho de Segurança Nacional <CSN) , subordinadas diretamente aos respectivos Ministros de Estado, têm por finalidade,
no que tôr relacionado com as suas
atividades específicas e em estreita
cooperação com os órgãos da Se~
eretaría-Geral do Conselho de Segurança Nàcional participar no estabelecimento do Conceito Est1'atégteo Nacional e decorrente elaboração das Diretrizes Governamentais e dos planejamentos do Fortalecimento do potencial Nacional e da
Mobilização Nacional.
.
Art. 29 As Seções de Segurança Nacional (~SN) compreendem: Direção;
secl'etarl'8.; Corpo Técnico; Setor de
Informação e Setor de E.,studos e Planejamentos,

I
O Diretor será nomeado por
decreto do Presidente da República,
mediante proposta do Ministro de Estado, dentre os funcionários do Ministério.
II - O Secretário e o Assistente
T~cnico serão designados por Portaria do Ministro de Estado mediante
proposta do Diretor, dentre os servidores efetivos do Ministério.
ITI - Os Chefes de setores serão
designados pelos Diretores de Seção
de Segurança Nacional.
IV - O pessoa! necessário ao funcionamento das Seções será designado
por portaria do Ministro. mediante
proposta do Diretor. dentre os funcionários de reconhecida conduta exemplar e competêneia especializada.
V - Quando fór o caso, o Ministro
de Estado poderá requisitar servidores civis ou militares na forma da legislação vigente ou, para servirem
como consultor, convidar pessoas de
reconhecido saber e comprovada capacidade profissional,
.
Art , 3Q Compete às Seções de ~e..:
gurança Nacional. além das a tríbuíções que lhes confere os DecretosIeís ns. 9.775 e 9. 775-A, ambos de 6
de setembro de 1946:
J - estudar e dar parecer sõbre
as questões nue lhes submeta o Minis-

tro de EsfJado;
II - prestar tôdas as tntormacões
aue lhes forem solicitadas pelos órgãos da Secretaria~Geral do Conselho de Segurança Nacional;
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lI! - coordenar as atividades do
Ministério. dentro do âmbito do mesmo; nos assuntos ligados à Segurança
Nacional;
IV elaborar os planejamentos
p:overnamentais de potencial nacional
e da execução da mobilização nacíonal, decorrentes das diretrizes de
execução relativas ao setor de suas
atividades.
AI·t. 49 As Eecretarias das Seções
de Segurança Nacional constituídas
pelas Turmas de Expediente e Administração, compete:
I - através da Turma de Expediente (T-l), que tem a seu cargo O
Arquive-Geral, Oomunícaçôes, Mecanografía e Biblioteca documentário:
- processar a corsespondêncía oficial recebida e expedida;
- mecanografar os documentos da
Seção;
- man ter em dia e em ordem o
Arquivo Geral;
- desempenhar todos os demais
trabalhos relativos a comunica~ÕAS) arquivo e mecanografia, que
lhes forem determinados;
manter a Biblioteca-documentário. (T-2) :

-=

. TI
através da Turma de Admínístraçâo. (T-2):

- organizar o registro do patrimônio, anotando o valor, depreciação ou valorização em acôrdo à
legislação vigente;
- manter em dia a situação do material de consumo da Seção;
- organizar os boletins de merecimenta dos funcionários em exercício na Seção;
- organizar e Instruir os processos
administrativos em geral;
- manter em dia a escrituração regular dos recursos financeiros
distribuídos à Seção;
- registrar a freqüência dos servidores da Seção.
Art. 59 O Corpo Técnico (C T) é
constituído por membros designados
em portaria por lívre escolha 00 Mínístro, em principio, dentre os Diretores do Departamento, de Divisão e
Chefes de Serviço do Ministério Rem
prejuízo das suas funções norm~i~.

Parágrafo único. Ao Corpo Técnico,
que se reunirá em sessões secretas.
cabe:
I - desempenhar as funções de
órgãos consultivos das Seções de Segurança N'aclonal, nos assuntos a elas
pertinentes:
Ir - estudar as questões técnicoadmínístratívas de ínterêsses da Segurança Nacional.
Art. 61? Ao setor de Informação. especificamente, cabe:
I - manter em dia todos os dados
e informações que interfiram ou se
relacionem no levantamento das possibilidades e limitações do Poder NJ.1cionaI: .
II - apresentar sugestões e elaborar
estudos conclusivos sõbre o resultado
de suas pesquisas;
m - realizar ínvestígações, em CD.sos esneeíaís:
nT - ter a seu cargo o Servico
Criptográfico de
correspondência.
quando rõr o caso:
V - cooperar na organização da Biblíoteca-documentárto da Seçãe).

Art. 7~ Ao Setor de Estudos e Planejamentos, especificamente, cabe'
I - realizar estudos e a avaliação
da Conjuntura Nacional no campo de
suas atividades;
II - executar os trabalhos neeessàríos aos planejamentos do 2Q grau
(Fortalecimento do Potencial Nacional e Mobilização Nacional);
IU - cooperar na organização da
Biblioteca-documentário da Seção.
Art. 89 Ao Diretor compete:
I - orientar, dirigir e fiscalizar OS
trabalhos da Seção;
TI - estabelecer normas, diretrizes
e programas de trabalho;
IH - distribuir os assuntos para
estudo, exame ou. parecer aos órgãos
competentes;
IV - baixar portarias, instruções e
ordens de serviço:
li - convocar. de ordem do Ministro
d~ Estado. as reuniões do Corpo Tée··
mco:
VI - estabelecer, de ordem do Ministro de Estado, grupos e subgrupos
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v - executar o serviço de Protocolo-Geral, controlando a. entrada,
distribuição e expedição da documentação;
VI - orientar e fi$callzar o serviço
de mecanografia, arquivo-geral, documentação e biblioteca-documentárro:
VII - zelar pela boa ordem nas
dependências da Seção.
Art 11. Aos membros do Corpc!
Técnico cabe:
ma:
I - realizar os trabalhos e estudos
que lhes forem atribuídos;
IX - entender-se diretamente com
entidades- públicas ou privadas que
TI - comparecer às sessões quando
exercerem atividades correlatas;
convocados:
X assegurar estreita e permaTI! - emitir parecer nos processos
nente ligação da Seção com os órque lhes forem distribuídos;
gãos da Secretaria-Geral do Conserv - cumprir as determinações que
lho de Segurança Nacional e. do ESficarem estabelecidas nas sessões;
tado-Maior das FÔrças Armadas;
V - manter ligação com o Dire·
XI - solicitar, de ordem do Ministro de Estado. os dados. informes e
tal' da Seção:
as providências de que necessitar dos
VI - distribuir ao assessor ou asdepartamentos subordinados ao Misessores, se fôr o caso, o material de
nistério:
pesquisa necessário aos trabalhos que
lhes forem cometidos;
XII - distribuir, de acõrdo com fi,
conveniência do serviço, o pessoal deVII - dar prioridade, assim como
signado para a Seção;
os seus assessores, aos trabalhos e
atividades
da Seção sôbre os demais
XIII - assinar o expediente da seencargos decorrentes de suas funçôes
dia.
normais;
Art. 99 Ao Assistente Têcnico inVIU - fornecer, procurar e identicumbe:
ficar nos trabalhos fontes fieis de
I substituir o Diretor nos seus
consulta, instrução e informação.
impedimentos;
Art. 12. Aos oneres de setores InII - auxiliar o Diretor na orientacumbe:
ção e fiscalização dos trabalhos íneI -- dirigir, coordenar e fiscalizar
rentes à Seção de Segurança Nacioas atividades do seu setor;
nal;
Il - submeter à consíderacão ce
In - relacionar os documentos siDiretor os assuntos de seus encargos;
gilosos e ter sob sua guarda e responsabilidade o protocolo e arquivá
III - praticar, em relação ao pesdêsses documentos.
soal de setor, os atos que recaírem
sob sua alçada;
Art. 10. Ao Becretário compete:
IV - estabelecer instruções e norI - dirigir o expediente diário da
mas, de acôrdo com as diretrizes do
Seção, organizando e fiscalizando os
Diretor da Seção de Segurança Natrabalhos da Secretaria;
ctonal, para realização dos trabalhos e
boa marcha do serviço:
TI - executar estudos e trabalhos
que lhe tenham sido confiados pelo
V - exercer as atividades não ezDiretor:
pressamente previstas neste Regimento e que lhe sejam determinadas pelo
TI! - trazer em dia o livro espeDiretor;
eíal do histórico da Seção;VI - propor medidas para o bom
IV - providenciar a escrituração
andamento e aperfeiçoamento dos tradas alterações ocorridas com funciobalhos.
nários em serviço na Seção;

de trabalho dentro do Corpo Técnico,
designando nos mesmos um de seus
membros para dirigi-los;
VII - designar um funcionário para secretariar o Corpo Técnico em
suas reuniões;
VIII - solicitar ao Ministro de E-stado as providências imprescindíveis
à organização, ao funcionamento e
cabal desempenho das atribuições da
Seção, mantendo-o constantemente informado sôbre as atividades da mes-
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Art 13. Aos Auxiliares de Setol't:::>
comnete ;
I - tomar conhecímen to das ínstruções que lhes sejam dadas 'peíos
respectivos Chefes:
11 -- tratar diretanlente com o
Chefe do Setor sôbre as questões distribuídas pelo mesmo;
TI! - receber, estudar e pesquisar
sôbre os assuntos que lhes forem confiados, dentro das instruções fornecidas;
IV - procurar, fornecer e Identificar nos trabalhos fontes fieis de consulta, mstruçâo e ínformação:
V - cumprir o calendário estabelecido ou na impossibilidade de seguílo, levar ao conhecimento do Chefe.
Art. 14. Aos Assessores, em número
variável. de acôrdo com as necessidades do serviço, incumbe:
I - cooperar nas atrtbutções dos
setores, quando designados;
II - executar os trabalhos que lhes
forem cometidos pelo Diretor ou Chefe imediato:
IrI - Assessorar, quando designados, membros do Corpo Técnico nos
trabalhos e pesquisas que sejam atnbuidos aos mesmos.

Art. 15. O Ministro de Est?ado expedirá Diretrizes ou Instruções oerats
que regulem o funcionamento e fixem
a orientação geral das atividades e
trabalhos a serem desenvolvidos pelas
Seções de Segurança Nacional, nos
campos específicos das responsabilidades de seu Ministério. de modo a manter atualizados os planejamentos e
encargos de execução.
Art. 16. Os estudos e pareceres
que encerrem conclusão opinativa,
parcial ou não, e recomendação de
medidas a serem adotadas, só deverao
ser encaminhados. pelas Seções de
SegUl'ança Nacional com o "aprovo"
do Ministro de Estado ou pelo mesmo
assínadoa.

Art. 17. Todos os membros e auxiliares das seções de Segurança Nacional são obrigados ao absoluto sígilo e reserva sóbre os assuntos e trabalhos das Seções, cumprindo as de....:
terminações sobre as classificações sigilosas; tomando
conhecimento da
Lei que regula sua manipulação.
Art. 18. Tôdas as organízações ondais da União, as entidades autárquicas, paraestatais, concessionárias ou
usufrutuárias de serviço público e ~n
tídades subordinadas aos Ministérios,
em geral. são obrigados a fornecer às

Seções de Segurança Nacional elementos e ínfcrrnaçêes que lhes sejam
solicitados.
I - Os F..stados. Municípios, emprêsas privadas ou indivíduos serão solicitados a colaborar, quando fôr o
caso.
U - A utilização de dados, ínrormacões ou documentos que se encontrem. na Secretaria ou em aridamente
processual é privativa das S~ões ele
Segurança Nacional.
Art. 19. A correspondência oficial
das Seções de Segurança Nacional
gozará de franquia postal e telegráfica.
Art. 20, Os casos omissos serão re-

solvidos pelo MInistro de Estado.
Art. 21. As Seções de Segurança
Nacional terão instalação própria. e
privativa no edifício-sede do respectivo Ministério, assim como disporão de
elementos para guarda de documentos
sigilosos e os indispensáveis ao funcionamento e movimentação do ser-

viço.

Art. 22. Os funcionários ou Sel'VIdores públicos designados para servirem nas Seções de Segurança N acíonal não acarretarão aumento dos
quadros a que pertençam.
parágrafo único. O exercício nas
Seções de Segurança Nacional será
considerado, para todos os efeitos legais, título de merecimento na vida
funcional, não acarretando prejuízo de
qualquer vantagem de que goze o
funcíonárto no seu cargo efetivo.
Art. 23. O horário de expediente
das Seções será o normal fixado para
o Ministério,
Art. 24. O presente decreto entra
em vigor na data da sua puoucacão.
Art. 2,5. Revogl3,m-se as disposições
em contrárío .
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
Renúblíca.
JUSCELINO KUBITSCrrnK.

Armando Ribeiro Falcão.
Horácio Lafer .
S. Paes âe Almeida.
Ernani do Amaral Peixoto.
Mário l'/IenegheUi.
Clóvis Salgado.
Fernando Nobreça,
Máno Pinotti.
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DECRETO N9 47.446
DEZEMBRO DE 1959

DE

17

-Cria o Pal'qUe Nacional de Apartuios
da Serra, no município de São
Francisco de Paula, no Estado do
Rio Grande do Sul,

O Presidente da RepúbJIea, usando
das atribuições que lhe são' conferidas pelo art. 87, ítem I, da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no seu art. 175, em combinação com os arts. 5.0 , 9.°, 10~o e 55.0 d.o
Código Florestal em vigor, decreta:
Art .. 1.0 • Fica criado, no município
de São Francisco de Paula, no Estaj:}
do Rio Grande do Sul, em terras já
declaradas, por lei estadual, de utilidade pública pelo Govêrno do Rio
Grande do Sul, o Parque Nacional de
Aparados da Serra (P. N . A. S. ), subordinado diretamente à Seção de
Parques Nacionais do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura.
Art. 2.°. A área destinada à instalação do referido Parque será aproximadamente de 13.000 hectares com
a seguinte delimitação: a oeste: pela queda do córrego do Facão, na
extremidade sudoeste do respectivo
Taimbé (ponto A); dai, em reta sulnorte até encontrar a cabeceira local
~,2- Rio Camisas, (ponto B), numa extensão aproximada de 2,230,00 metros,
e pela cabeceira local do Rio Oamísas, águas acima, até a confluência
com um arroio, seu tributário da margem direita, e cujo por.to de confluênda (ponto C), dista da estrada para
Oambará, em linha reta, na direção
dêste arroio, de mais ou menos 3.200,00
metros; ao Norte:
pelo citado
arrôío, tributário da mesma cahecetra
do Rio oamísas, águas acima, até as
suas nascentes (ponto D), dai, em direção Oeste-Leste, numa extensão de
mais ou menos 400,00 metros, até encontrar o arroio das Perdizes (ponto
E) e pelo arrôío das' Perdiz-es, águas
abaixo, numa extensão aproximada
de 85:0,'00 metros, até encontrar um
afluente, na margem esquerda dêste
arrôío (ponto F), que dista do cruzamento. da estrada Cambará-Praia
Grande com o arroio das Perdizes, de
mais ou menos 4.300 metros; dêste [ponto F, em linha reta, cem direção aproximada Sudeste," até encontrar a que-
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da da nascente setentrional do arroio Malacara (ponto G), numa dístância de mais ou menos de 6,580,00
metros: a Leste e Sul: - pelas escarpas limítrofes com o Estado de . Santa. oatartna, desde ? oueda da nascente setentrional do Ma!acara, (ponto G), até a queda do córrego - Facão, (ponto A).
Art. 3.°. FIca o Ministério de, A~~,.l~
cultura por intermédio do S::rviço
Florestal, autorízado a entrar em entendimento cem os propríetâríos particulares de terras e Prefeitura lo~a1,
para o fim especial de promover doações. bem como efetuar as desapropriações indispensáveis à Instalação do
Parque.
Art. 4.°. As terras, flora, fauna. e
belezas naturais das áreas constitutivas do Parque; inclusive as propriedades particulares, nelas existentes,
ficam desde logo sujei-La-s ao regime
especial estabelecido pelo Código Florestal em 'Vigor.
Art. 5.0 • A adentnístração do Parque será exercida por servidores e
técnicos lotados no Serviço Florestal
do Ministério da Agricultura e, na falta dêsses, por outros servidores, em
idênticas condições, pertencentes ao
Quadro de Pessoal do referido Ministério.
Art. 6.°. As despesas a serem realizadas com serviços preliminares de
criação e instalação do parque Naeíonar de Aparados da' Serra (P. N. A, S. )
correrão à conta da verba própria
existente no orçamento do Ministério
da Agricultura para o corrente exer-

I

cicio. "
Art. 7.°. O Ministério da Agricultura baixará, dentro no prazo de 9Q (noventa) dias, contados após a publícação dêste Decreto, o Regimento e
as instruções necessárias para o seu

cumprimento .
Art. 8.0 • ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário"
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de
195D; 138<:> da Independência e 71Q da

República.
Juscelino Kubitschek
Mário M eneçhetti
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DECRETO N9 47.447 DEZEMBRO DE

DE

17

DE

1959

Vincula recursos do Fundo Federal
de Bletriticaçtu) e autoriza a aquisiçiio de açôes da "Termoelétrica
de Charqueadds S. A .1>

O Presidente da República, usando

da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87. I, da Constituição, e tendo
em vista
art. 71? da Lei nv 2.994,

cruzeiros) uma em março e outra em
junho de 19'60 .
Art. 4 9 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
Art. 5-9 Revogam-se as disposições
em con trarío ,
Rio de Janeiro, em 1'7 de dezembro de 1'959; 1389 da Independência e
719 da Republica.

°

JUSCELINO KUBITSCHEK.

de '8 de novembro de 195:6. decreta:

integrantes
do Fundo Federal de Eletrificação.
criado pela Lei n? 2.30.8, de 31 de
agôsto de 1!:'64, fica vinculado ao
projeto termoelétrico de Charqueadas. no Rio Grande do SUl. aprovado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, e em execução pela uTermoelétrica de Charqueadas S. A. ". o montante de ...
Or'S 331.Ü:()O .()üO,QO (trezentos e oitenta e um milhões de cruzeiros).
Art. 29 Fica o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE)
autorizado a adquirir. em nome e
por conta da União. com os recursos
ora vinculados. 381 mil ações da
"Termoelétrica de Charqueadas Sociedade Anônima" de acôrdo com o
conjunto de medidas apropriadas já.
aprovado por êsse Banco. para a
conclusão do mencionado projeto.
Parágrafo único. O plano de aplicação dos recursos
decorrentes da
aquisição de ações de que trata êste
artigo será acertado entre o -Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e a "Termoelétrica de charArt.

S. Paes de Almeida.

19 Dos recursos

queadas S. A . ,. •
Art. 3'? O Ministro da Fazenda expedirá ao Banco do Brasil S .A . os
atos complementares à execução do
presente decreto, mediante transferência. à ordem do Banco Nacional

do Desenvolvimento Econômico, e
para o fim específico a que se refere êste decreto, da importância de
Cr$ 381. O{l() ,000,00 <trezentos e oitenta e um milhões de cruzeiros) à
conta do Fundo Federal de Eletrificação.
Parágrafo único. A entrega dos
recursos referidos neste artigo será
feita em uma parcela imediata de
o-s 19ú. O()'O. O(}O..O{) (cento e noventa
milhões de cruzeiros) e mais duas
parcelas de Cr$ 95.500.000,00 (noventa. e cinco milhões e quinhentos mil

DECRETO N.9 47.448 - DE 17
DEZEMBRO DE 1959
Retifica

a redação do artiço

DE

l.Q do

Decreto n.o 17.2<l8, âe 9 de novem-

bro de 1959.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo.
87, número I, da constituição decreta:
Artigo V.,. O artigo prímeíro (1.Q)
do Decreto número 47.203, de 9 de
novembro de 1959. publicado no Díá-

rrc OflC!i.t, da mesma data, passa a
ter a seg nmte redação:

ll'Ficz protoída, até 10 de ja-

neiro do an.. próximo vindouro, a
ac. isíçâo de n:.. aterial perma.iente
e de -onsumo, exceto gên» 'os de
alimentação, .nedícamentos, tom-

bustíveis, lubrificantes, vestuários

em geral, Iivros em geral bem
como os materiais estritamente
ligados à arrecadação, e os qu.~ forem considerados de aoso.uta essencía.toade"
Art. 2.9 • O presente decreto entrara

.em vigor na data da sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 17 de dezembro
de 19-59' 138.° da Independência e

da República

7V~

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Ribeiro Falcáo.
Jorge do Paço Mattoso
Maia.
R enrique iou,
S. Paes de Almeida.
Ernanz do Amaral Peixoto~
Mário MenegheUi.
Clóvis Salgado.
Fernando Nóbrega.
Prancieco de Mello.
11:2 Círio Pinotti.
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DECRETO N9 47.449 - DE 18
DE DEZEMBRO DE 1959
a reâação do artigo 255 do
Decreto n(J 45.422, de 12 de fevereiro de 1959.

Altera

O Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o
artigo 87, nv r, da Constituição Federal e nos têrmos do artigo 49 da Lei
n Q 3.520, de 30 de dezembro de 1958,

decreta:
Art. 19 O artigo 255 do Decreto
nl? 45.422, de 12 de fevereiro de 1959,
passa a ter a seguinte redação:
"Aplicam-se aos fabricantes,
importadores e comerciantes dos
produtos do inciso 3 as disposições previstas nos artigos 145 a
147 e parágrafo único
do artigo 208".
Art. 29 'ftste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 1959; 1389 da Independência
e 7l() da República,
JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida
DECRETO N9 47.450 - DE 18
DEZEMBRO DE 1959

DE

Altera o Regulamento do Impôsto de
Consumo aprovado pelo Decreto número 45.422, de 12 de fevereiro de
1959.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

87, número I, da Constituição e nos
têrmos do art. 4Q da Lei nv 3.520, de
30 de dezembro de 1958, e tendo em
vista que o Congresso Nacional manteve os dispositivos constantes das Alterações 2'\ item 29, 15:)., art. 1<> e inciso 6 da alínea IX da Tabela "A" da
oi tada lei, decreta:
Art. 1<> O art. 69 do Decreto número 45.422, de 12 de fevereiro de
1959, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 69 São isentos do ímpôsto de consumo, nos têrmos do artigo 15, § 1\1, da Constituiçâo, os
seguintes produtos considerados

como o mmimo lndlsnensável à
habítacão, vestuaría, aiimentação
e tratamento médico das pessoas
de restrita capacidade econômica:
a)
Quanto à habitação:
I - Telhas e tijolos de barro
bruto, apenas umedecido e amassado, cozidos, não prensados;
rI - Aparelhos índtspensáveís à
instalação sanitária em suas habitações, até
preço máximo de
Cr$ 400,00 por unidade;
IH - Cal, virgem ou não, areia
e barro;
IV - Fossas assétícas ou líque-

°

fatoras;
V

Fechaduras, dobradiças,
ferrolhos e torneiras, até Cr$ 60,00
por unidade;
VI - Copos para água até ors
12,00 por unidade e a louça ordínária de pó de pedra, granito ou
semelhante, não decorada, assim
como pratos, açucareiros, canecos
dI" ferro esmaltado ou alumínio;
VII - Pecas de talheres com
cabos de ferro, madeira ou outra
matéria. até o preço de Cr$ 20,00
por unidade;
VIII - Pane18.s de barro e artefatos rústicos de uso doméstico
fabricados de barro bruto, apenas
umedecido e amassado, com ou
sem vidramento de sal;
IX - Panelas de qualquer tipo,
chaleiras e bules de ferro esmaltado ou alumínio, até Cr$ 80,00
por unidade;
X - Cadeiras, bancos e cavaletes de preço máximo de venda no
varejo, marcado pelo fabricante
até Cr$ 240.00 por unidade;
XI - Berços para crianças,
camas, mesas e sapateíras de preço máximo de venda no varejo,
marcado pelo fabricante, até Cr$
400,00 por unidade;
XII - Carrinhos-berços, armários, guarda-roupas, guarda-louças, guarda-comidas, cômodas e
sofás de preço máximo de venda
no varejo, marcado pelo fabricante, até Cr$ 1.000,00 POr unídade ,
b)
Quanto ao vestuário:
I - Tecidos (excetuados os de
lã), crus ou tintos, de uma só cõr
e tonancade, lisos. sem listra. desenho ou qualquer outra fantasia,
com a largura máxima de 60
cms ., de preço máximo de Cr$' ..
30,00 por metro;
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II - Tecidos de lã, de uma só
eôr e tonalidade. lisos, sem listra,
d:esenho ou qualquer outra tantasía, de largura máxima de 80 cms.
e de preço máxímo de 01'$ 240,00
por metro;
IH -

Chapéus dê palha nu fi-

bra, de produçâo nacional, sem
carneira, tôrro ou guarníçâo;
IV - Ohapeus, roupas e oroteção de couro, próprios parã tropeiros;
V - Cha.péus para homem, de
preço máximo de venda no .varejo,
marcado pelo fabricante, até Cr$
240,00 por unidade;

VI - oaiçados populares, como
tal definidos no artigo 10 e de
preço máxímo de venda no varejo,
marcado pelo ia,cl'ícante, não excedente a:
1 -

2 3 4 -

quanto 20GS tamancos e chinelos ..

Cr$
80,00

quanto aos sapatos e bo tinas para
homem .
400,00
quanto aos sapatos para senhoras 320,OG
quanto aos sapatos e botinas para
crianças .
200,00;

VII - Camisas e outras roupas
interiores para homem ou mulher,
de preço máximo de venda no varejo, marcado pelo fabricante, até
ors 240,00 por unidade;
VIII - Cuecas, de preço máximo de venda no varejo, marcado
pelo fabricante, até Cr$ 80,00 por
unidade;
IX - Roupas (calças e paletó
ou saia e casaco) prontas, de preço máximo de venda. no varejo,
marcado pelo fabrícante:

crs
1 -

2 -

x -

de algodão até . 1.400.00
de lá, até
. 2.800,00;
Meias, de preço máximo

de venda no varejo, marcado pelo

fabricante, por par:

1 - de algodao, até
2 -- de lã, até

eis
40,00

.

80,'ÜO.

c)
Quanto à alimentação:
I - Carne verde ou fresca de
qualquer animal, assim vendida
ao consumidor;

n - Carnes, vísceras e miúdos
salgados, secos, salgados-secos, defumados ou cozidos - a granel,
ou em caixas, caixotes, barricas,
sacos e recipientes semelhantes,
de capacidade superior a 15 quilos;
IH - Peixes, orustàceos e moluscos, congelados, resfriados, salgados, secos, saígados-secos, defumados ou cozidos - a granel, ou
em caixas. caixotes, barricas, sacos
e recipientes semelhantes, ' para
comércio par grosso;
IV - Frutas e nortalícas frescas, o leite fresco beneficiado, modificado ou não; o leite ccndensado ou concentrado, em emulsão,
em pó ou em qualquer outro estado; o queijo e o requeijâo;
V - Cereais em grão ou moídos,
farinhas e semoltnas; farinha de
trigo vítamínada: cereais em flocos, escamas ou lâminas, não
acondicionados em latas ou potes
para venda a varejo;
VI - Línguíça, toucinho, chouriço, morcela, Iínguas sêcas ou defumadas, quando a granel;
VII - Açúcar de qualquer qualidade, exceto o refinado e o em
tabletes, a ghcose, maltose, lactose
e outros açúcares, mesmo em xarope, tributados pela Alínea 1, inciso 4, da Lei nl? 3.520, da 30 de
dezembro de 1958 (Alinea I, inciso 6, dêste Regulamento) ;
VIII - Chá e mate não acondicionados em latas, caixas, saquinhos ou outra embalagem próprta
para venda a varejo e chocolate
em pó;
IX - Doces chamados de confeitaria e os que não forem acondicionados em recipientes de metal, madeira. papelão ou qualquer
outra matéria:
à)
Quanto ao tratamento
médico:
I
óleo de rícino em geral,
água ínglêsa, água oxigenada, injeções antiofidicas;
II -- Medicamentos destinados
ao combate às verminoses, malaria, ehistosomose, paralisia infantil e .ou tras endemias de maior
gravidade no pais, inclusive inseticidas e germicidas necessários à
respectíva profilaxia, segundo lista
que Iôr organizada pela Diretoria
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das Rendas Interna s, ouvido, para
êsse fim, o Ministério da Saúde;
IH -

Os aparelhos ortopédicos

de qualquer matéria ou tipo, Importados ou produzidos no pais,
destinados à reparação de parte
do corpo humano e adquiridos
pelo Interessado. para seu uso. ou
por entidades assistenciais devidamente registrados no Conselho
NacíO:Lal do Serviço Social .do Ministério da Saúde".
Art. 29 É acrescentado ao item XI,
nv 2'7, de art. 89 :
as máquinas de costura, de uso
domestico" ;
Art. 39 o inciso 1 da alínea X da
Tabela "A" passa a vigorar com a
seguinte redação:
"1 - Tubos e respectivas conexões, bem como chapas lisas ou
onduladas e seus pertences, de cimento simples ou misto".
Art. 4,9 Revogam-se as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, em 18 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
li

JUSCELiNO KVBXTSCHEK.

S. Paes de Almeida.

DEORE"TO

N.O

47.451
19-59

DE;

18

DE

DEZEMBl{O D~

Autoriza a inclusão dos engenheiros
civis, nas condições que especifica,
na Reserva do Corpo de Engenheiros
e T écnicos Navais.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, deCl'eta:
Art. 1.° Os Engenheiros Civis de
Construcão Naval, bolsistas da Marinha, que terminarem o curso em 19.19
e çue tiverem assinado o compromisso de servir à .Marinha do Brasil durante 3 anos serão nomeados, se requererem Segundos-Tenentes da Reserva do. Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais após o estágio de adaptação ao Oficialato.
Art. 2.° Para ser nomeado Segundo-Tenente da Reserva o bolststa de-
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verá satisfazer as seguintes exigências:
a}
ser brasileiro nato, ou nor opção, comprovada neste caso pelo ~o
cumen to de opção;
b)
ter menos de 35 anos a 31 de
dezembro do ano da nomeação;
c) ter bons antecedentes de conduta, comprovado por documento há011;
d)
ter idoneidade moral para a situação de futuro oficial;
e)
ter as condições físicas exigidas
para a nomeação, verirícadas pela
Junta de Saúde competente:
f)
possuir O curso de Engenheiro
Civil de Construção Naval.
Art. 3,() ~sses Ofioiais só servirão
em funções técnicas dos órgãos e E,stabelecimentos da Marinha do Brasil.
Art. <l." O Oficia! que não cum~l'ir
integralmente o compromisso do artigo 19 terá sua; nomeação anulada.
§ 1.° Se o cornoromísso não tive!'
sido cumprido per -motivo de saúde. o
Oficial terá um período de até 12
meses de interrupção para reiniciar o
seu compromisso,
§ 2.<) Só é permitida uma única interrupcão e somente por motivo de
saúde.
Art. 5.° Durante o período nas
[unções de iatívidade êsses Oficiais ficarão sujeitos à legislação em vigor.
Art. 6.0 Após o cumprimento do
compromisso êsses Oficiais serão dispensados das funções de atividade,
continuando a pertencer à reserva da

Marinha.

Art. 7.° Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacâo, 16vogadas as disposições em con trarío .
Rio de .laneiro. em 18 de dezembro
de 1959,: 138.° da rnde)et'.vdGllCía e 71.n
dti· República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia

DECRiE'TO

N.O 47.45'2
DEZEMBRO DE

-

DE

18

DE

1959

Altera disposições do Regulamento de
Promoções para O iictaie da li! atinha.

o Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o al'-
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Ego 87, inciso r, da Oonstítuíção. deore.ta:
Art. 1.0 São introduzidas as seguintes alterações no ~egLtla.nentAj ae
Promoções para Oficiais da M.arinha.
aprovado pelo uecreso n.> ::12.80S, de
:·3 de dezembro de 1957:
1)
no artigo 95. onde se lê: Segundo-Tenente. ieia-se Prlmeiro-Tenanj.e
II) suprímír Q artigo ~6;
lI!) a alínea c) do artigo 98 passa
a vigorar com a seguinte redação:
<ci um ano de embarque no posto
de Primeiro-Tenente ou no de CaP1tão-Tenente" ;
IV) acrescentar:
"Art. 127. Para os efeitos da letra
C) do art. 96, o tempo de embarque
reito como Segundo-Tenente, antes da
publicação da Lei n.s 3. 39g, de 11 de
junho de 195,g. é consíderado como
tempo de embarque de Primeiro-Tenente" .
Art. a- O presente Decreto entrará em vigor na data de .ua puhlícacão, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, ern 18 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
.J USCELINO

KUBITSCHEK

Jorge do Paço Mattoso Maia

Rio Grande do Sul. consideradas de
relevante ínterêsse público.
4,12 - Ministério da Aeronáuttca.
Verba 4.0.00 - Investimentos.
Consignação 4. 1,00 -- Obras.
SUDconsignação 4.1.03 - Prosseguimento e conclusão de obras.
7) Diretamente em convênio com o
DNER ou outro órgão do oovérno F'ederal ou colaboração ~orn o Estado a
pavimentação de pistas, pátios, construção de estação de passageiros e
obras de acesso dos seguintes aero-

portos:

o-s

Bagé •........•... ,",.

IDrechim
".,
Guaíba
,
Pelotas .. ,
Santa Maria
Uruguaíana

.
.
.
..

,",

TOTAL

DE

10.000.000,00
3O. llOO . GCO,00
5, DOa. MO,CO

10.000 000,00

ooo.ee

.

J O,OuO,

.

70. DOO. 000,00

Art. 2.0 O Ministério oa Fazenda
promoverá as provídêneias neeessárías
à liberação das parcelas a que be retere o artigo anterior ,.
Art. 3.0 &te Decreto entrará em
vigor na data de sua publica-ção, revoga-das as disposições em contrário .
Rio de Janeiro, €!!11 18 de dezembro
de ~959; 138.° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO

DEQR.ETO N.o 47.453 - DE 18
DEZEMBRO DE 1959

5, úOO. 000,00

KVBITSCHEK

Francisco de M eUo
S, Paes de Almeida

Autoriza a liberação de créditos contidos no Plano de Economia

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fka autorizada a liberacão no Plano de Economia para o corrente exercício financeiro,' com fun...
darnento no inciso II do art. 3 o do
Decreto n.s 45.3'63, de 29 de janeiro
de 1959. da quantia de
.
o-s 70. {)OO. 000.00 rsetenta milhões de
cruzeiros), que se destina à aplicação
nas obras a serem executadas em aeroportos de rnunícípios do Estado do

DECRETO

N.O 47.454 - DE
DEZEMBRO DE 1959

18

DE

Suprime caraoe extintos

O Presidente da Repúo1ica. usando
da atribuição Que lhe confere o artigo B7, item r, da Oonstítuíção, e nos
têrmos do art. 1.0, alínea n, do Decreto-lei n.O 3.195, de 14 de abril de
1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam suprímídos, no Quadro Suplementar do Ministério da
Aeronáutica, os seguintes cargos ex...
tintos, devendo a dotação correspon-

ATOS DO PODER

dente ser levada a crédito da Conta
Corrente do Quadro Permanente do
mesmo Ministé"i.:>;
a) um cargo da classe ""li" da .carreíra de Artífice, vago em virtude da
aposentadoria de 'Heráclito Bispo Cle
Sá;
b) um cargo da classe "G" da carreíra de Auxiliar de Portaria, vago
em virtude da promoção de Eugenio
Luiz Daniel L1Va.l'oti;
C) dois cargos da classe UI" da carreira de Operário de Aviação, vagos
em virtude das promoções de Claudio
Ramos e Nicanor Queiroz Sobrinho.
Art. 2.° :Ê1ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as díspcsíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 18 de dezembro
de 1959; :38.° da Independência e 71.°
da RepúbHca.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Francisco de Mello.

DECRETO NQ 47.455 DE

DEZEl~BRO DE

DE 18

1959

Transfere à Televisão Excelsior Sociedade A nõnima a concessão outorgada . à Rádio Bxceisior sociedade
Anônima, para estabelecer uma eE~
tação de raãioteieoieão na ~idade
de São paulo, Estado de S. PaUtf)

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n9 I. da Consttiuíçâo, atendendo ao que requereram a Rádio
:Excelsior Sociedade Anônima e a
Televisão Excelsior Sociedade Anônima e tendo em vista o disposto no
art. 59, nl? XII, da mesma Constltuíção, decreta:
Art. 1Q Fica transferida à Televisão ExceIsior Sociedade Anônima a
concessão outorgada, pelo Decreto
nQ 28.933, de 5 de dezembro de 1950,
à Rádio Excelsior Sociedade Anômma,
para estabelecer uma estação de radíotelevísão na cidade de São Paulo,
Estado de Sáo Paulo.
Art. 29 A Televisão a:xcelsior Sociedade Anônima deverá assinar, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data da publicação deste
decreto no Diário Oficial, têrmo aditivo ao contrato assinado em 11 de
janeiro de 1951 e seu aditivo de 4
de abril seguinte, sob pena de ser
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considerado sem efeito, desde Jogo,
o presente decreto, assumindo todos
os - direitos e obrigações decorren.tes
da concessão, cujo prazo de VIgência
expirará a 27 de abril de 198!.
Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de
lB59; 138{~ da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

DEORETO N./? 47.456 DEZEMBRO

DE

DE

18

DE

1959

Modifica o Decreto n. Q 47.208, ãe 9
de novembro de 1959.

O Presidente da República, usando
da atribuição que ihe confere o artigo
37, número I, da constituição, e tendo
em vista a necessidade de preservar o
atendimento de situações de emergência e de alto interesse nacional, decreta:
Art; 1Q - Fica acrescentado ao artigo
LO do Decreto n. 9 47,208, de 9 de
novembro de 1959, o seguinte parágrafo:
Parágrafo único. Fícam, ainda, excluídas da proibição as aquisições de
material destinado a atender a situações de emergência, obras essenciais
e inadiáveis e de interesse da defesa
nacional, a critério do Presidente da
República.
Art. 2.9 • Revogam-se as disposições
em contrárío ,
Rio de Janeiro, em 18 de dezembro
de 1959' 138.9 da Independência e 715'
da Hepublica.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Ribeiro Falcão.
Jorge do Paço Mattoso
Maia.
Henrique Loti.
Horácio t.ater .
S. Paes de Almeida.
Ernani do Amaral Peixoto.
Mário Meneghetti.
Clóvis Salgado.
Fernando Nóbrega.
Francisco de Melo.
Mário Pínotti.
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DECRETO

N9 47.457 DE
DE~BRo DE 1959

18

DE

Autoriza concessão de suprimento de
recursos à Comissáo de j";Jarinha
Mercante.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processo n9 1.200-59, do Departamento
de Administração do Ministério da
Viação e Obras Públicas, decreta:
Art. 1Q Fica a Comissão de Marinha Mercante excluída da restrição
do parágrafo único do art. 9Q do Decreto nv 45.363, de 29 de janeiro de
1959. podendo o Ministério da Fazenda conceder-lhe suprimento de recursos. nos têrmos do § 1Q do artigo
48 do Código de Contabilidade da
Vníão, até .O limite de CI'$- •..... " ..
1G1.295.358,80 (cento e um milhões
duzentos e noventa e cinco mil trezentos e cinqüenta e oito cruzeiros e
oitenta centavos), para ter' aplicação
na Companhia de Navegação Bahiana, na forma seguinte:
1) Cr$ 13.5$0.000,00, a fim de
permitir a cobertura de diferenças de óleos no exercício de 1959,
entre o valor vigente em janeiro
de 19505 e janeiro de 1957, despesa não amparada pelo Acôrdo
de 13 de maio de 1957;
2) Cr$ 87.735.358,80, a fim de
permitir a cobertura do deficit
operacional no exercício de 1959,
nas linhas de navegação, por
inexistência de recursos orçamentários próprios. ex-vi do art. 2?,
letra
do Decreto-lei nÇ 3.100,
de 7 de março de 1941.
Art. 2Q Cumpre ao Ministério da
Viação e Obras Públicas nrovidenciar
no sentido de que seja aberto crádíto adicional para a regulartzacãc da
despesa de que trata o Art. lI? dêste
Decreto.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de
1959: 138Q da mdeoendêncía e 719 da
República.
â

JUSCELINO

Ernani

âo

KUBITSCHEK

Amaral Peixoto

S. Paes de Almeida

DECRETO

N9 47.458
DEZEMBRO DE

-

DE

18·

DE

1959

Libera dotação incluída no Plano de
Economia do Ministério da Viação-e Obras Públicas.

O Presidente da República, usando
das atribuições, que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição. f! de
acôrdo com o art. 3<>, n 9 II, do Decreto
n9 45. 3ú3, de 29 de janeiro de 1959,
decreta:
Art. 19 Fica liberada a parcela de
01'- 2.700 000.00 (dois milhões e setecentos mil cruzeiros), relativa à dotação de Or$ 12.201.700,()O, incluída no
Pl ano de Economia instituído pelo.
Decreto nl? {fi _363. de 29 de [aneíro de
1958, sob a seguinte classificação:
Anexo 4 - Poder Executivo
Subanexo 4.22 - Ministéri.1J da
Viação e Obras Públicas
06 - Departamento dos Correios.
e Telégrafos
Despesas de Capital

Verba 4. O.00 -

Investimentos,
Obras

Oonsígnação 4.1.00 -

Subconsignar:ão 4. 1 .(}3 ~ Prosseguimento e conclusão de obras
$) Par atender a despesas com
aquisição, início de construção•.
prosseguímento, etc.
Item 25 - São Paulo
1 - Prédios
1) Barretos, Casa Branca, etc ..
-

Cr$ 12.201.700,00.

Art. 29 O Ministério da Fazenda
promoverá M provídêncías necessárías.
à liberação da parcela a que se retereo artigo anterior.
Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas ae disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de-

1959: 1389 da Independência e 71 da
ç

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Ernani do Amcrtü Peixoto,
S. Paes de Almeida
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DECRETO NQ 47.459 DEZE'MBRO

DE

DE

18

DE

1959

Libera âotacão incluiâa no Plano de
Economia' do Ministério da Viação

e Obrtss públicas.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e de
acôrdo com o art , 39 , nv II, do Decreto
n 9 4·5. 3B3, de 29 de janeiro de 1959,

decreta:
Art. 19 Fica liberada a parcela de

Cr$ 2.700. COQ,(}O (dois milhões e sete-

eentos mil cruzeiros), relativa à notação de Cr$ 12. 2l)1. 7'00,00, incluída no
Plano de Economia instituído pelo

Decreto nv 45.363, de 29 de janeiro de
1959, sob a seguinte classífícação.

Anexo 4 - Poder Executivo
Subanexo 4.22 - Ministério da
Viação e Obras Públicas
06 - Departamento dos oorreros
e Telégrafos
Despesas de Capital
Verba 4. 0.00 - Investimentos
Consignação 4,1.00 - Obras
Sub consignação 4.1. Q3 - Prosseguimento e conclusão de obras
6) Para atender a despesas com
aquisição, início de construção,
prosseguimento, etc.
Item 25 - São Paulo
1 - Prédios
1) Barretos. Casa Branca, etc. -

c-s

12,20'1.700,00,

Art. 2Q O Ministério da Fazenda
promoverá as providências necessárias
à liberação da parcela a que se refere
o artigo anterior.

Art. 3Q tl:ste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República,
JUSCELINO KUBITSCHEK
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DECRETO

N.O 47. 4S{) DE
DEZEMBRO DE 1959

19

DE.

Autoriza o Ministro da Eaeetuia a [(ar
o aval do Tesouro Nacional às operações de crédito entre a Prefeitura
do Distrito Federal e entidades ti-

tumcuuiôras,

o Presidente da República, usando
da atrtbuícão que lhe confere o artigo 87, n,o 1, da Constituição e nos
têrmos da Lei n.O L 518, de 2-~ de dezembro de 1'1)51, decreta:
Art. 1.0 Fica autorízado o Ministro
da Fazenda, em conformidade do artigo 2.° da Lei n,o 1.518, de 24 de dezembro de 1951, a conceder a g~.rantia
do Tesouro Nacional às operações de
financiamento decorrentes da aquisíção, pela Prefeitura do Dístríto Federal, de material destinado à instalação de um sistema de transporte coletivo, por ônibus elétricos. no Dist.rito
Feder«.l e de que é objeto o contrato
adítívn assinado, em :1 de agôsto de
1959. entre a precitada prefeitura e o
consórcio representado pela firma
~'SADE" Sul Americana de Eletl'i!ic8Jção S.A .• publicado no Diário Municipal de 19 do mesmo mês e ano.
Art. 2.° A garantia do Tesouro Nacional será expressa em contrato a ser
lavrado na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional dentro das normas e
limites já consignados no contrato a.ditivo mencionado no artigo anterior,
íncluíndo-se cláusulas de garantia ao
Tesouro Nacional no que tange ao
serviço de juros e amortízaçao em
moeda nacional.
§ V' Fica autortzado o Ministro da.
Fazen-da a delegar competência a funcionário subordinado para. os atos de
avaliação de títulos.
Art. 3.° O contrato em aprêço será
submetido, p-ara os efeitos legais, ao
registro do Tribunal de Contas ela
União,
Art. 4.° ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publícação.
Art. 5.° Revogam-se.as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em. 19. de dezembro
de 1959; 138.° da IndependênCia e 71.°
da República.

Ernani do Amaral Peixoto

JUSCELINO

S, Paes de Almeida

S. Paes de Almeida

KUBITSCHEK

&30
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DEORETO NQ 47.461 -

DE

22 DE

DEZEMBRO DE 1959

Declara sem efeito o Decreto núme~
ro 46.58'1, de 13 de auõsto de 1959.

o Presidente da República: usando
tia atríbuíçãc 'que lhe confere o art.
87, nQ I, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 0", n9 XII, da
mesma Oonstitutçàc, e o que consta
do Processo n<:' 7.117-59, do Departamento de Arlministra.ção do Ministério da Viação e Obres Públicas, decreta:
Art. 19 Fica declarado sem efeito
o Decreto n\' 46.587, de 13 de agôsto
de 1959, que outorgou concessão à
Brasus Rádio, '- Televislio SOciedad,}
Anônima, para estabelecer, a título
precário, urna estação de radíotelevísãc na cidade de Pôrto Alegre, Eshd J)
do Rio Grande do Sul, em face do
disposto no § 29 do art. 19 do mesmo
Decreto.
Art. 2q Revogam"se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de
1959; 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

DECRETO NQ 47.462 DEZEMBRO DE

DE

22

DE

1959.

Outorga concessão à Rádio Di/usara
Põrto Alegrense Limitada para estabelecer uma estação de radiotelevisão na ciõaae de Pôrto Alegre,
Estado (lo Rio Grande da Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 59, n Q XII,
da mesma Constituição, decreta:
Art. 1Q • Fica outorgada concessão
Rãdio Difusora Pôrto-Alegrense
Limitada. nos têrmos do art. 11 do
Decreto nl;l 24. 655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, a titulo precário, na cidade de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, sem
exclusividade, uma estação de radíotelevisão, de aeôrdo com as cláusulas
que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos Negócios
da ViaÇão e Obras Públicas.
à
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§ 1Q• A referida estação de rádiotelevisão e suas instalações .omplementares deverão obedecer às normas
constantes do Decreto n Q 31.835, de
21 de novembro de 1952.
§ 2,9 O contrato decorrente da presente concessão deverá ser assinado
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste decreto no Diário Oficial, sob pena de
fiL _ sem efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de
1959; 138!? da Independência e 71~
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto

DECRETO N9 47.463 -DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1959

Concede à safra de agave ou sisal de
1959/60, de produçtio nacional, a
garantia de preços mínimos.

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

87, n 9 I da Constituição, e de aeôrdo
com o parágrafo único do art. 19 da
Lei n,> 1.506, de 19 de dezembro de

1951, decreta:
AJ:t. 1" Fica assegurada à agave
ou sísal, de produção nacional, da
safra de 1959/1960, a garantia de
preços mínimos, prevista na. Lei n~
1.506, de 19 de dezembro de 1951,
nas seguintes condíções:
a) aquisição do produto doe fibras
sêcas, classificado, acondicionado em
fardos de trezentos quilos de densidade por metro cúbico, posto em armazéns que ofereçam condições de
perfeita conservação e segurança, ao
preço básico de Cr$ 17,00 (dezessete
cruzeiros) por quilo liquido, para O
tipo 1, classe de fibras médias. das
específicações baixadas pelo Decreto
UI' 46.794", de 4 de setembro de 1959,
FOB portos do país, livre e desembaraçado de quaisquer ônus;
b) financiamento do produto, apresentado como no item anterior, na
proporção de oitenta por cento dos
preços mínimos fixedoo neste Decreto.
Parágrafo 1Q 06 ágios

e deságios

para as diversas classes e tipos de

sísal ou agave, não rerertdos neste

Aros

artigo e constantes dos artigos 30 e
4 0 da padroniz-ação aprovada pelo
Decreto 46.794. já citado, serão fixados em instruções baixadas pelo Sr"
Ministro da Fazenda. Presidente da
Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 20 Nas operações de financiamento ou aquisição efetuadas nas zonas de produção, os preços serão determtnados de acôrdo com o art. 4°
da Lei no 1.506 de 1951.
AJ-t. 30 O Ministério da Agricultu-

ra,

intermédio de seus órgãos
nos Estados produtores,ou através dos acôrdos de serviÇOs firmados com êsses Estados, pr~
tará a cole boracão necessáría para a
boa execução dêste Decreto, nos têrmos do que dispõe o art. 10 da Lei
no 1.506, de 19" de dezembro de 1951,
a fim de evitar misturas de tipos e de
fibras. quer no seu beneftciamento,
quer no enfardamento e, assim, obter
segura classificação.
Art. 4<7 O presente D-ecreto será
posto em execução pela forma estabelecida no art. 5Q e seu parágrafo
único, da L-ei li? 1. 506. de 19 de dezembro de 1951, já referida.
Art. 5" ÊJ3te 'Decreto -entrará em
vigor na data de sua publicação, r<;vogadas as disposições em contrário.
Rio de L.ianeiro, 22 doe dezembro de
1959; 138~ da Independência e 7l Q

Cruz da extinta Tabela Numérica
Especial de .ExtranuIn-ê1'ário-mense.lista da Rêde de Viação Oearense
para a Parte Suplementar da Tabela única de EAtranumerário-mensaliste do Ministério da Saúde.
Art. 20 2ste decreto entrará em
vigor na data de 6Ua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Jliilleiro, em 22 r1e dezembro
de 1959; 138.° da Independênnia e '7 LO
da HepúbUca.
JUSCELINO

por

especíalízados

de República.

-

JUSCELINO

S,

-

KUBITSCHEK

Paes de Almeida

Mário Maneghetti

Ernani

N0

47.464 - DE 22 de
1959

DEZEMBRO DE

Transfere função da extinta Tabela
Numérica Especial de Extranumerário-mensalista da Rêâe de Viação
Cearense para a Parte Suplementar da Tabela única de Extranumerário-mensalista do Mínistério da
Saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição qu-e lhe confere o art.
87, i tem I, da Consti tuíção Federal,
decreta:
Art. 10 Fica transferida uma função de Atendente,
referência 20,
ocupada por Maria Terem Ga6Par

KUBITSCHEK

do Amaral

Peixoto

Mário Pinotti

DEORETO NQ 47.465 DEZEMBRO DE

DE

22

DE

1959

Disuõe sõbre a lotação àe servidores
cedidos à R.F.F.S .A,

o Presidente da República, em cumprimento ao disposto no artigo 15. §
40, da Lei n 9 3.115, de 16 de março
de 1957, de acõrdo com o artigo 51?
do Decreto n 9 43.542, de 1() de abril
de 1953, e usando da atribuição que
lhe contere o artigo 87, item 1, da
ocnstítutcão, decreta:
Art. 19 Ficam lotadas, no Departamento dos oorreíos e Tel~!'aÍcs, os
seguintes servidores cedidos à Rêde
Ferroviária Federal Socielfude Anôníma:
a)

'

na Diretoria Regional de Uhe-

raba:
I -

DECREl'Q
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do Quadro VII do Ministério

da Viação e Obras Públicas:
1 - Ubirajara Amaro de Siqueira,
Escriturário, classe G;
II -

da Tabela Numérica de Ex-

tranumerários Mensalistas da Estrada de Feno de Goiás:

1 - Almerindo Gomes, Agente, referência 18;
2 - Aureliano Nunes da costa, Artífice, referência 19;
3 - Antonio Lopes de Matos, Artífice, referência 21;
4 - João de Sousa Rosa, Auxiliar
Ferroviário, referência 18;
5 - Dirceu Maciel Marra, Auxiliar
F'erroviário. referência 20;
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6 - Sérvulo Ve:dssimo Rosa, Condutor, referência 18;
7 - Jovíano da Silva Troncha. Condutor, referência .2-G:
.
8 - Aleida Borges Marra. Esc:'ecrevente-Dactílógrata, referência 18;
9 - C~Trene de Moraes Gomes. Esvente-Dactilógrafa, referência 18;
10 - Ilka Duarte Guimarães, Eserevenbe-Dactilógrafa, referência 20;
11 _ Francisco Alves, Guarda, referência 18;
12 - Gabriel Teixeira, Gua~da, referência 16;
Tertuliano de Sousa,
13 - João
Guarda, referência 18;
14 - Graciano Alves, Maquinista,
referência 20:
15 - Sebsstião dos santos Lima,
Maquinista, referência 20;
16 - M~,noel 0adíma, Maquinista,
referência 21:
17 - Pedro de Souza, Telegr3.fista,
referência 18;
18 - Felix Ferreira, Trabalhador,
referência 17;

19 - João Luiz Torres, Trabalhador, referência 18;
20 - JOM Pereira Rodrígues, Trabalhador, referência 18;

21 - Jorge Alves Martins, Trabalhador, referência 18;
22 - Luis Barbosa, TrabgJhador,
referência 18;

23 - Antonio Barbosa dos Santos,
Trabalhador, referência 20:

24 - José Eva.risto de Melo, Trabalhador, referência 20;
UI - da Tabela Numéricl1 Especial
de Ex!lranumerários Mens3ilistas da
Estrada de Ferro de Goiás:
1 - Belge Barbos~-'J Aprendiz. referência 15;
2 - Manoel Antonio ouerra. Artífice, referência 18;
3 - João da Silva. Auxiliar de artífice, referência 15;
4 -

Oalímérío Alves Rodrigues, Au-

xiliar de artífice, referência 17;
5 - Gers,ldo Jaime oaetanó, Auxiliar de artífice, reterêncía 17 i

6 _ João Batista Gomide, Auxiliar
de ~..r tífice, referência 17;
7 - Orozímbo de Carvalho, Auxiliar
de artífice, referência 17;
8 - Alfeu de Araújo, Auxiliar de
artífice, referência 18;
9 - Aristides lN'ogueira Braga, Auxiliar de artífice, referência 18;
10 Oelermando Vieira Carrijo,
Auxiliar de artífice, referência 12;
11 - Joaquim Ferreira, Auxiliar de
artífice, referência 18;
12 - Juvenal Marques da Silva.
Auxiliar de artífice, referência 18;
13 - Manoel Ribeiro Cavadas, Auxiliar de artífice, referência 18;
14 - Geraldo Marques Povoa, Condutor auxiliar, referência 16;
15 - João Henrique Alvarengn Filho, Condutor auxiliar, referência 16;
16 - Jcsé Caroila de Almeida, Condutor auxiliar, referência 16;
17 Vicente -Ooelho de Bcusa,
Condutor auxiliar, referência 16;
18 - Geraldino Olímpio de Amorím,
Condutor auxiliar, referência 17;
19 - Vtcente Fabiano Cardoso,
Condutor auxiliar) referência 17;
20 - Agostinho Santana, Condutor auxiliar, referência 18;
21 - Aviria Silva, Foguista, referência 16;
22 - Abel Marques, Guarda, reterêncía 18;
23 - Geraldo olímaco da Costa,
Guarda, referência 18;
24 - José Teixeira, Guarda, referência 18;
25 - Maurílio Cardoso, Guarda, re-

rerêncía 18;

26 _ Leovaldo Ferreira Marques,
Maquinis ta auxilíar, referêncía 17;
27 - Antonio Ferreira Trindade,
Servente, referência 18;
28 - Benedicto Carlos de Alarcâe,
Servente, referência 18;
29 Hamilton Aguiar, Servente,
referência 18;
30 Adernar Oarríjo da Cunha,
Trabalhador, referência 13;
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31 - Alirio Rangel Borges, Trabalhador, referência 13;
32 - Antonio Alexandre Cardoso,
Traba!hador, referência 13;
33 - Antonio Olimpio Borges, Trabalhador, referência 13;

34 - Idalino Ferreira da Silva, Trabalhador, referência 1:3;
35 - João Batista' Gomes, Trabalhador, referência 13;
36 João Martins. Trabalhador,
referência 13;
37 - João da Silva, Trabalhador,
ref erêncí a 13;
38 - Joaquim
Martins
Trabalhador, referência 13;

Coelho,

39 - José Germano de Freitas.
Trabalhador, referência 13 ;
40 - José Gomes dos Santos, Trabalhador. referência 13:
41 - José Marques da Sílva. Trabalhador. referência 13;
42 - Romeu de Castro, Trabalhador, referência 13;

43 - Sebastião dos Reis. Trabalhador, referência 13;
44 - Geraldo Camilo de Almeida,
Tr::>..balhadar, referência 15;
45 - Jerõnil'n.o Santana, Trabalhador, referência 15;
46 - JOl'ge Martins, Trabalhador,
referência 15;
47 - Olímpio Teodoro de Oliveira, TrabalhadOl', referência 15;
48 - Joaquim Nunes de Oliveira.
Trabalhador. referência 16;
49 - - José Delfino de Sousa,
Trabalhado!, referência 16;
50 - José Manoel da Costa, Tl'abalhador, referência 16;
51 - Prancísco Costa, Trabalhador,
referência 17;
52 - Francisco da Costa Macedo,
Trabalhador, referência 17;
53 - Jesus Teixeira, Trabalhador,
referência 17;
54 - João de Almeida, Trabalhador, referência 17;
55 - João oarríjo Ferreira, Trabalhador, referência 17;

55 - Joaquim Emergêncio, Trabalhador, referência 17;
5'7 - José Pedro da Silva, Trabalhador, referência 17;
53 Paulo Borges. de Oliveira.
Trabalhador, referência 17;
59 - Antonio Continjo Filho, Trabalhador, rereréncía 18;
60 - Antonio Teixeira, Trabalhador, referência 18;
61 - João Batista Teixeira. Tra,balhador, referência 18;
62 João Pereira. Trabalhador,
referência 18;
63 - Joaquim Felipe, Trabalhador,
rei erêncía 18;
64 - José Caetano da Silva, Trabalhador, referência 18;
65 Ladislau Silvério do Prado,
Trabalhador, referência 18;
6ô - Lívertino Domingos da Silva, Trabalhador, referência 18,

Art. 29 Os vencimentos, salários e
quaisquer vantagens a que tiverem
direito os servidores lotados por êste
decreto, continuarão a ser pagos pela
Rêde Ferroviária Federal Sociedaàc
Anônima, enquanto a entidade em
que ficam lotados não dispuser de
dotação orçamentária suríciente.
Art. 3~ A Rêde Ferroviária Federal Sociedade Anônima contabílísara, discriminadamente, as Importâncias pagas aos servidores a que se
refere êste decreto, lançando-as à
conta da União, para liquidação mediante abertura de crédito especial,
cuja iniciativa lhe é reservada.
Art. 49 O Ministério da Viação e
Obras Públicas promoverá junto ao
DeDartam€mto
Administrativo
do
Serviço Público a inclusão na proposta orçamentária das dotações sundentes ao pagamento dos vencimentos, salários e vantagens do pessoal
lotado por éste decreto,
Art. 59 í!:ste decreto entrará em VÍgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro
de 1959; 1389 da Independêncía e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto
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Artigo 87, item I, da Constituição.
decreta:
Art. 19 . Fica incluída na Parte
Dispõe sõbre a exibição de filmes naPermanente da Tabela do Pessoal da
Admínístracâo do Pôrto do Rio de
ciotuii«,
. Janeiro (A'.p R.J.), aprovada pelo
o Presidente da República, usan- Decreto nQ 40.227, de 31 de outubro
de 1936, uma função, de provimento
do da atribuição que lhe confere o
em comissão, de Ajudante Técnico
art. 87, n Q I, da constituição, decreda Dtvísão do Tráfego. padrão OC-4.
ta:
Art. 29. A função de que trata o
Art. 19 • O art. lQ do Decreto nl?
artigo anterior sô poderá ser exer3{) .179, de 19 de novembro de 1951,
cida por engenheiro, legalmente hapassa a ter a seguinte redação:
bilitado para o exercício da profissão, servidor. ou não; da autarquia,
I' Art.
1Q. .Todos· os cinemas
de livre escolha do Superintendente
existentes no pais ficam obrígada A.P.R. J ..
dos a exibir filmes nacionais de
Art. 39 O presente decreto entrará
longa metragem durante, pelo
em vigor na data de sua publicação,
menos, quarenta e dois dias por
revogadas as disposições em contráano, compreendendo, obrtgatõrtario.
mente. por quadrrmestre, quatorRX1 de Janeiro, em 22 de dezemze dias, e, neste total, dois sábabro de 1959; 1389 da Independência
dos '" dois domingos.
e 719 da República.
~ lI? No caso da exibição de
programas duplos em que conste
JUSCELINO KUBITSCHEK
além de filme nacional. um ruErnani do Amaral Peixoto
me estrangeiro, a contagem do
tempo, para os efeitos dêste artigo, ficará reduzido à metade.
DECRETO NO 47.468 - DE 22 DE
§ 29 As exibições obrigatórias
DEZEMBRO DE 1959
de filmes nacionais tar- se-ão pelo prazo mínimo de permanência
Abre, pelo Ministério. da Viação e
normal dos fnm(.1~ ostrangeiroa,
Obras Públicas, o crédito especial
em cada casa exíbídora.
de Cr$ 340.511.455,00 para o fim
§ 3.° De aeôrdo com o desenque menciona.
volvimento da produção nacional,
será. modificado o número de dias
O Pr-esidente da .{epúbliC<3" usando
de exibição obrigatória de filda autorfzaeão contida no art. 1«;1
mes de que trata êste decreto"
da Lei n.O 3 ~475. ':e 1.0 de dezembro
de 1958, e tendo ouvido o Ministério
Art. 29. :H:ste decreto entrará em
da Fazenda e o Tribunal de Contas,
víar na data de sua publicação, fiem cumprimento ao determinado no
ca"Ddo revogadas as disposições em
art. 93 do Regulamento Geral de
contrário.
Contabilidade Pública, decreta:
Rio de Janeiro, em 22 de dezemArt. 1º Fica aberto. nelo Ministério
bro de 1959: 1389 da Independência
da Viacão e Obras PÚblicas. o créQ
e 7l da República.
dito especial de o-s 340,511. 455.00.
\trezentos e quarenta milhões quiJUSCELINO KUBITSCHEK
nhentos e onze mil quatrocentos e
Clóvis Salgado
cinqüenta e cinco cruzeiros) para
a cobertura do âetictt da exploração
industrial da Viação Férrea do Rio
Grande do Sul no exercício de 1953.
DEORETO N9 47.467 - DE 22
Art. 29 ~ste decreto entrará em
DE DEZEMBRO DE 1959.
vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrário.
Inclui junção na Parte Permanente
Rio de Janeiro, 22 de dezembro.
da Tabela do Pessoal da Adminisde 1959; 138,° de Independência e 71.<'
tração do Pôrto do Rio de Janeiro
da República.
DECRETO N,o 47.466 - DE 22
DE QEZEMBRO DE 1959.

(A.P.R.J.) .

JUSCEUNO

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto
S. Paes de Almeida
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DECRETO NQ 47.469 DE DEZEMBRO DE

PoDER ExECUTIVO

1959

Excluí a aquisição de material para
o Departamento dos Correios e
Telégrafos da proibicão de aue trata o Decreto n.o 47.208, de 9 de
novqmbro de 1959.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item l, da Constituição,
Decreta:
Art. 1Q Fica a aquisição de material permanente e de consumo destinada aos serviços do Departamento
dos Correios e Telégrafos excluída
da proibição de que trata o Decreto
nv 47.208, de 9 de novembro de 1959,
Art. 29 :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
.,Art. 39 Revogam-se as- disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro
de 1959; 138.0 da. Ir.dependência e 71.0
da República.
JUSCELINO
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Art. 2.<1 As retíücações a que se
refere êste Decreto prevalecerão a
partir de 17 de março de 1954.
Art. 3.0 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro
de 1959; 138.° da Independência e n.O
da República.
.JUSCELINO KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO NO 47.471 - DE 22
DE DEZEMBRO DE 1959
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóveis destinados à Fazenda Experimental da Escola de Agronomia da Universidade
do Ceará.

Ainda não foi publicado no D. O .,
por falta de pagamento.

KUBITSCHEK
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DECRETO NI? 47.472 - DE 22
DEZEMBRO DE 1959
DECRETO N.9 47.470 DEZE~BRO DE 1959

DE

22

DE

Corrige o Decreto n5 J 36.599, de 11 de
dezembro de 1954, que retificou o de
n. 9 35.000, de 3 de fevereiro de 1954,
atrapes do qual foi definida a composição dos Quadros e Tabelas do
Ministério da Educação e Cultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo '87, item r, da Constituição, de-

creta:

Art. 1.9 Ficam retificadas as relações numérica e nominal que acompanharam o Decreto n.v 36.599, de 11
de dezembro de 1954, referentes à série funcional de Médico, a fim de ser
reposta na Tabela Uníca de Extranumerário-mensalista do Ministério
da Educação e Cultura, uma funcão
de referência 27 da citada série túneional, ocupada por Jayme de Sá Menezes, que anteriormente à vigência
do Decreto n.o 35.0ÚO, de 3 de te ,~
retro de 1954. já integrava a lotação
da Escola Técnica de Salvador do
mesmo Ministério.

DE

Institui a Comissão de Administracão
de Sistema Educacional de BrasfUa
(C.A.S,E.B.)

O Presidente da República, usando
da atríburçào que lhe conrere o artigo
87, inciso r, da ocnstttutcêo Federal,
decreta:
Art. 1Q Fica instituída, no Ministério
da Educação e ouítura,' a Comissão
de Administração do Sistema Educacional de Brasília (C.A.S.E.B.)
Art. 21? A C.A.S.E.B. será constituída do Diretor Geral do Departa
mento Nacional de Educação, que a
presidirá, do Diretor do Departamento
de Administração, do Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, dos Diretores do Ensino Sem,1:"\liário, do Ensino Comercial e do Ensíno
Industrial e de um representante da
NOVACAP.

Art. 39 A execução das decisões da
C.A.S.E.B. ficará a cargo de um
Diretor Executivo, coadjuvado por um
coordenador do ensino prtmárío. um
coordenador do ensino médto e um
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coordenador da educaçao fis~ca e recrt::açao.
An. 49 Os recursos destinados, no
Orçamento da uniao, a consuuçao e a
manutençao do sistema euucacionaí
ae .tlL'a:>wa, serao depositados em conta
especial I no Banco do Brasií ti. A. e
ncara a disposiçao ca (j. A. ti E. B .
Art. 51? o MUllstw de Estado da
Educação e ourtura aaíxarà as normas e instruções necessárias à execuçao deste decreto.
Art. 6? Êste decreta entrará em vigor na data de sua punncaçâo, revogadas as disposiçoes em conürarfo ,
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de
19'bl:l; 1389 da Independência e 719 da

República.
JUSCEL1l."'lO

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
S. Paes de Almeida

DEORETO N.<> 47.473 - DE 22
,
DEZEMBRO DE 1959

DE

Instituí o Plano Nacional da Indústria
de Tratores Açriccta«

o Pl'esidente da R€\p-Úb1ica, no uso
das atnnuiçoes que lhe contere o inciso 1 co art. ar, da ooasutuícão e
de acôrdo com os têrmos do Decreto
n.v 39.412, de 16-6-56.

oonsíderanuo que a mecanização da
agrrcuitura, aumentando a proautívída.a.e sem expansão na area cuiuvada,
tem repercussão mucamente antíint'laciona·na, DOl'que, barateando a aíím.e!l~~-i.çaO,

contribui para ponoeraveí

me.ncria do sararío real;
Considerando que a dimensão do
rnerca.,o brasileiro, conjugada com a
expansao <la índústrra auccmobrhscica
na-cional, já oferece condições tavoráveis para a taorícação roca. de tratores agrícolas requeri-dos pelo curso
normal do processo de desenvolvimento econômico e da produção agrícola
e EC> interesse também da própria segurança nacíonal;
Considerando ç.ue os favores conced:Cil)$ no Decreto n,v 40.260, de V dê
novembro de ISc6, aos lmportadores
de equipamentos agrícolas, 'estão condicionaaos à partícloação progressiva
(;3. mcústría nacional no pêso das má-

ExECU'I'IVO

quinas importadas e à utilização,
sempre que possível, de ímpíementoe
Iabricados no País:
CO!lSiderando que a índústrta automobíiistíca nacional, pela experíêncía
técnica já adquirida e por sua estruturação em sentido horizontal, já está
em condições de contrib-uir pará a rápida nacionalização do trator, decreta:
Art. 1.0 É instituido o Plano Nacional da Indústria de Tratores Agrícolas, segundo as normas e atos executivos previstos neste Decreto, no que
tange à fixação dos níveis de estímulo
à respectiva atívídace fabril e às exigências de realizações manuíatureíras

impostas aos beneficiários.
Art. 2.<> Caberá ao Grupo ~e.cuti
vo da In d ú s t r i a Automobilística
(GElA), criado pelo Decreto número
39.412, de 16 de junho de 1956, promover e coordenar as medid-as neces~
sárlas à execucão do Plano Nacional
da. Indústria dê Tratores.
Parágraro único. A composição do
GELA, quando estiver sendo examinado assunto relacionado com a fabricação de tratores, será acrescida de um
representante do Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Aoo favores previstos neste
Decreto só poderão habilitar-se os tabrícantes de tratores cujos mo-delos
tenham sido aprovados pelo Ministério da Agricultura, obedecídas as demais exígêncías neste ato estabelecidas.
§ L" SOmente serão examinados
projetos de 'fab·ricaçâo de tratores e:e
potência a partir de 25 c. v. na barra,
nos ti,fJQS leves, médios e pesados.
§

2.0 Oada fábrica se obrigará a

enviar. para ensaios na Fazenda Ipanema, do Ministério da Agrícultura,
um trator rabncado no País, em cada
etapa de nacionalização; e, anualmente, d$pols de ating1do o índice
máximo nrevísto. Cada modifícação
executada" no mocêlo do trator será
também objeto de testes completos.
Art. 4.° A produção nacional de
tratores agrícolas deverá iniciar-se no
decorrer de 1960, com uma nacíonaiízação mínima de 70% do pêso total,
incluindo o motor com pelo menos
60% do seu pêso ou, alternativamente, a caixa de mudança com 70% do
seu pêso, devendo atingir, até as datas

Aros
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.fíxadas neste artigo, os seguintes níveís ae reauzação, como percentagem
ponceral <las peças fabricadas no
PalS:

l.a. etapa - De 1-7-6D a 31-12-6ú ~
7ü%, mciusíve 60% do pêso do motor
ou alternativamente, 70% da caixa de

muoanca,

2.a eliapa -

De 1-1-61 a 30-6-61 -

85% meiusíve, obrigatOriamente, mo-

(80%)
e caixa de mudança
(80%) .
3.a etapa - De 1-7-61 a 31-12-61
90%.
4.9. etapa - De 1-1-62 em diante
95%.

tor

§ 1.0 Não se levarão em conta, no
cáícuio das percentagens, 05 implementas adaptáveís aos tratores, com
.nnancade especifica.
§ 2.° AB percentagens se referem ao
pêso do trator propriamente dito, inClUSIve suas partes integrantes essenciais, de acôrdo com OS planos de raoricaçào aprovados, sem terraenentas
e contrapesos. sob-ressalentes, agua,
combustível e lubrificantes.
§ 3.° No cálculo das percentagens.
serão consiceradas apenas as peças e
componentes de produção própria dos
fabricantes de tratores e dos suhcontratadores, levando-se em conta, em
qualquer caso, sõenente as partes e
componentes efetivamente produzidos
no País.
§ 4.0 Será também levado a crédi to
dos rabríeantes, de tratores agrícolas,
para o cálculo das percentagens, o
valer ponderai
correspondente M
.custo OIF, em moeda estrangeira, das
operações ce industrialização realizadas em seenímanuíaturas importadas
§ 5.° Os órgãos de contrôle de execução dos projetos singulares referentes à fabricação de tratores poderão
tolerar desvios nas percentagem; de
nacionalização, por prazo não superior a 90 dias, e com o valor máximo
de 3% do pêso do trator como unidade
motora.
Parágrafo 6(1 O motor do trator
para os fins dêste Decreto compreenderá o respectivo
bloco completo
(com todos os seus órgãos íntemos) ,
desde o ventilador até o volante, mcluíndo os suportes e os seguintes
acessórios; bomba injetora, injetores,
bomba dágua, órgãos elétricos normais do motor (exceto bateria), pu-
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rífícador de ar, filtros de óleo e tubuiaçao ,
Paràgrato 7(1 Entende-se por caixa.
de muuanças a carcaça com tampa,
todas as engrenagens, eíxos, arvores,
rolamentos, garfas, hastes, alavancas
de mudanças, juntas. veaadores, ouchas, retentores, parafusos, arruelas e
outras pequenas peças componentes.
Art. 59 A responsabilidade, perante os órgãos de concrore da execução
dos projetos aprovados, pela ranncaçáo de peças ou componentes sob
rorma de suocontratos, sera excrusivamente dos ranncantes oenencianos
das disposições deste Decreto.
Art. 69 Em ocasião da aprovaçàe
de cada projeto espscítrco, o ü.iW.h
estabelecera em caua caso o numero
tratores a ser produzido semestralmente, pelos titulares dos projetos aprovados, orientando-se
'para
isso, príneipalmente por consideracoes de ordem econômica relatavas à
produçáo rntentaaa, aos
encargos
cambiais decorrentes da execuçao dos
programas propostos e as necessicades estimadas do mercado a aoastecer.
Parágrafo 19 A limitação lia produção será fixada em termos de demanda cambial para M várias etapas
de desenvoívimento da nacionauzacao dos tratores.
Parágrafo 2<J f: assegurada aos titulares de cada projeta a liberdade
de aumentar o número de tratores
produzidos anualmente, desde que
ultrapassem, na fase de integração
da indústria, os índices íntermedíàrios de nacionalização previstos no
artigo 49 , respeitado o límite da necessidade de divisas, prefixado na
'aprovação dos projetos respectivos.
Art. 79 Nos têrmos da lei nv 3.244,
de 14 de agôsto de 1957, os mvestimentes destinados à indústria nacíonal de tratores são considerados essenciais ao processo de desenvolvimento econômico e à segurança nacional e, como tais. aos fabricantes
que tiverem projetos de produção
aprovados pelo GELA poderao ser
concedidas as seguintes vantagens ou
estímulos, atendidos os dispositivos da.
legíslação e regulamentos em vigor:
a) ímportaçao, sem cobertura
cambial, como investimento de
capital estrangeiro no PàIS, nos
têrmos do Decreto n'? 42. B2'O, ele

de
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6-12-57. capítulo V, máquinas e
quípamentos, sem similar nacíc.al, para a Instalação ou ampliaão da indústria:
b)
em favor das firmas que
.ão trouxerem a totalidade do
eu equipamento industrial, como
investimento estrangeiro no Pais.
na forma da letra a, ímportacãc
de máquínas e equipamentos sem
similar nacional, até a equi~alen
da dos capítaís brasileiros nelas
efetivamente aplicados, mediante
financiamento em moeda estrangeira, atendidas as e'xlgências da
Superintendência da Moeda e do
Crédito e com o benefício cambial previsto na Lei. 3 .244, de 14
de agôsto de 1957, Art. 51, § 1~
inciso III, letra b, e § 2~ e sud
regulamentação;
c) proposição, pelo Poder Ex~4
cutívo, ouvido o Conselho de Ponttca Aduaneira, de Mensagem
ao Congl'esso Nacional, com o
objetivo de assegurar 3,té 31-12-.')1,
isenção da tarifa
alrandegáría
incidente sôbre as máquinas e
equipamentos importados e destínados à realização do projeto,
complementares da unldade a ser
bem como sôbre as partes e ~'}eças
produzida no País. importadas de
acôrdo com o esquema de nacíonaíízação previsto no artigo 4·Q
dêste Dem'eto;
d) reserva de quotas em dívísas, dentro das possibilidades do
balanço de pagamentos, a nartlr
do segundo semestre de 1960
para importação de peças o~
partes complementares da broducão nacional, com obrígatortedade de financiamento externo a
praao mínimo de 12 meses, a
partir das datas dos embarques,
e com as vantagens estipuladas
nos parágrafos 1Q e '2P do Artigo
67 do Decreto nv 42,820, de l<l
de dezembro de 195-7:
e) para as amorttzacões e 'vros de financiamento estrangei;o
previsto na alínea 11 d", acima, 110
que se refere às quotas destruadas à execucão da 1l.l. e 2:t- etanas
de nacionalização (Art. 49 - do
presente
Decreto).
tratamento
cambial favorecido a ser fixado
pelo Conselho da SUDel'intendên~
ela da Moeda e do Crédito.
Art; 8Q Para efeito do desernnaraço nas Alfândegas, compete a o

ExECUTIVO

GElA atestar, nas respectivas ücenças de importação, o direito à isenção ou reduções' do imposto aduaneí1'0 at:r!buido ao fabricante, nas importações de que trata o artigo precedente,
Art. 9Q Para gozar dos benefícios
dêste Decreto, os projetos de fabricação de tratores deverão ser apresentados ao GElA até 31 de janeiro
de l!}OO.
Parágrafo umco , Os projetos de
fabricação devem enquadrar-se 110 esquema regulamentar adotado
peloG~IA. estabelecido ainda que os fabrícantes de tratores, ao submeterem
seus planos de fabricação, assumem
o compromisso de atingir os nlvels
mínimos de realização fixados.

ATt. 10. No exame em conjunto'
dos projetos apresentados, o GELA,
tendo em vista a limitação :l tual do
~eEcado, levará em consideração, C0m
V!s..,as a conceder aprovação prioritá-·
n~, Os programas de tabrícacão que,
alem dos requisitos preliminares nara
~co1~imento das propostas, a serem
estabeleetdos em instruções do GElA:
a) possam prescindir, no todo
ou em parte, de dísuêndíos cambiais para a realízacão do empreendimento;
.
b) disponham seus titulares de
r~de. pré-existente de assistência
técnica aos adquirentes de seus
tratores;
o) requeiram na . ma catezorla
P?l' veículo, menor dispêndio ~am~
bíal para ímportação de partes
complementares, de tal modo que
~ss~ dispêndio
não exceda, na
ú.tíma etapa de, nacionalização,
percentagem de 5% do valor total FDB do veículo CKD;
d) refiram-se a tipos ou modêlos. de trator que apresentem
maior grau de aceitação no merCEJ.ÓO brasileiro, mensurável pelo
volume de unidades postas em
servíoo e pelo tempo de existência da organtzscão da assistência
aos compradores;
e) assumam o compromisso de
prestar assistência técnica aos
fabricantes nacionais de implementas agrícolas, mediante providências
objetivamente definidas;
t) ofereçam, ainda, direta ouindiretamente, à lavoura, assís-
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têncía financeira adequada, para

acutsícão de seus tratores, com-

plementar ao financiamento normal do sistema d<:.. crédito oficial
e privado.

Art. 11. A continuidade da concessão dos beneficios assegurados aos
fabricantes de tratores, nos têrmos
dêste Decreto, ficara condicionada à
verificação pelos órgãos competentes,
do exato cumprimento dos compro
míssos assumidos por êsses fabricantes, até que seja atingido o índice final de nacionalização fixado no Artigo 49.

Art. 12. O GElA colaborará com
os órgãos de contrôle de intercâmbio
comercial com o exterior, nas providências que garantam a boa aplicação das disposições dêste Decreto e o
fiel cumprimento dos compromissos
assumidos pelos beneficiários dessas
disposições.
Art. 13. Aos .fabrlcantes que deixarem de cumprir as obrigações assumidas, mediante têrmo de responsabilidade previamente assinado, em
seu plano de industrializaçáo aprovado, serão cassados os benefícios conDECRETO N'J 47 A74 -

cedidos, sem prejutzo de outras sanções previstas na legislação em vigor.
Art. 14. A partir de 1-7-60, nenhuma importação de tratores completos e montados será autorizada com
benencios cambiais e fiscais.
Art. 15. O GElA baixará as instruções necessárias à execução do
Plano Nacional da Indústria de Tratores Agrícolas, resolvendo os casos
omissos.
Art. 16. Revogam-se as disposições
em contrário e especificamente os artigos do Decreto Federal 40.260, de
lI? de novembro de 1956, que colidirem com as disposições do presente
Decreto, que entrará em vigor na
data de sua' publicação.
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro
de 1959; 1381? da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

S. Paes de Almeida.
Ernani do Amaral Peixoto.
M ária M eneçhetti .

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1959

E:I;clui despe8(J-s das. restriçõee a que se retere a paraarato único do artigo
99 do Decreto n(,l 45.363, de 29 de janeiro de 1959 e dá outras providências.

O Presídente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1I? li".J:~Q,n' exciuídas das restrições a que se refere o parágrafo único
do art. 99 do Decreto n 9 45.363, de 29 de janeiro de 1959, as despesas à conta
das dotações d: orçamento em vigor abaixo especificadas, ~té o 1im~te d.e
Cr*, 127.122.616.00 (cento e vinte e sete milhões cento e vmte e dOIS mil
seiscentos e rtezessets cruzeiros), ficando, assim, o Ministério da Saúde autorizado a eretuar a,:: despesas excedentes com base no parágrafo 19 do Art. 48
do Código de Contabilidade da União:
cr$
4.20 - Ministério da Saúde
01 ' - Gabmete do Ministro

Verba 1. O 00 - Custeio.
Consignação 1. 5 .00 - Serviços de Terceiros
Subconsrgnação ;
1.5.11 - 'I'êlMone, telefonema, etc
05.07 - 8crviço de Administração da Sede.
Verba 1 0.00 - Custeio.
Oonsígnaçâo 1.5.00 - Serviços de Terceiros.

.

100.000

..

1.116.000

Subcolls.1gna~ões.

L5.05 -

Serviços de Asseio, etc
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08 - Departamento Nacional da Criança.
08.01 - Departamento Nacional da Criança (órgão
Centrai)
Verba 1, O 00 - Custeio.
Oonsignaçâo 1.5.00 - Serviços de Terceiros,
Subconsrgnaçôes :
1.5.04 ílumína(,,'8.0, etc. .
.
1. 5.11 - T0Ie'fm'.e, telefonema, etc. .
.
::"5.12 - Aíugucl, etc. .
.
Consignação 1.6.00 - Encargos Diversos.
Subconsigns.ção:
1.6.23-1 -- Despesas de qualquer natureza, etc.
10 -

90.376

2.500,000

Departamento Nacional de Saúde.

10.01 ,- lJé~partamento Nacional de Saúde
Centrai I
Verba 1 O !)O - Custeio.
Consignação 1.5.00 - Serviços de Terceiros.
Subco nsignaeão:
1.5.05 - Servig')s 'de asseio, etc,
10.03 -- Serviço de Biometria Médica.
Verba 1. o. 00 .; Custeio.
Consignação 1.5.00 - Serviços de Terceiros.
Bubconstgnuçóes:
1 .5.05 - Gervl~os de asseio etc. .
1,5.12 -

102.000'
33.000

Atl!gt,el, (;tc

(órgão

.

173.240

.

100.000

..

258.000

.

685.000

10.05 - S~rviço Nacional do Câncer
Verba j 0.(10 - Custeio.
Ccnslgna/.áo 1.5 OlJ - Serviços de Tercei:ros

Subconsignacêea:
1.5.04 - ruminação, etc. .
10.06 - Serviço Nacional de Doenças Mentais
Verba 1 O 00 -- Custeio
ConsigT,lacào 1.5.00 - Serviços de Terceiros

S,ubconsignações:
1.5.04 -

Iluminação, etc

.

1. 5.11 -

Telefone, telefonema, etc. .

.

145.000
368.000

.

113.400 . 000

oonstanação 1.6.00 -

Encargos Diversos

SúbcDnsi~naç6es:

::'.9.23-1 -

Despesas de qualquer natureza, etc

10.07 - S~rviço Nacional de Educação Sanitária
Verba 1 0.00 - Custeio
Consígnaçào 1. Ó 00 - Serviços de Terceiros

Subcoll;.jignações:
1.5.05 - 8erviçoci de asseio, etc. . .. ~
.
10.08 - Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina.
e Farmánía
Verba 1. O 00 - Custeio
Oonsígnacâo 1.5.00 - Berviços de Terceiros
Subcon~i(.r'1açóes.
1.5.05 - Servi;?"3 de asseio, etc
.
1 .5.12 - Aluguel, etc. .
.

160.000

342.000

2.160.000
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10.10 .- Serviço Nacional de Lepra
Verba l.Ú.OG - Custeio
Oonsígnaeão -I .5. 00 - Serviços de 'I'erceíros
Subconsí15nações:
SerlJiçüs de asseio, etc. .

1 .5.05 -

..

600.000

.

25.000

.

10.000

.
.

700.000
155 000

.

4.000.000

10.11 - Serviço Nacional de Tuberculose
Verba 1.0.00 -. Custeio.
Consignação 1.5 00 - Serviços de Terceiros
Subconsig-naoão:
1.5.11 - Telefone, telefonemas, etc. .
,
Serviço de Saúde dos Pôr tos
Verba 1 0.00 - Custeio
oonsígnaçâo 1.5.00 - Serviços de Terceiros
Bubconstgnaçào:
1.5.04 - ·U:uninação, etc
ll' - Inetituto Oswaldo Cruz
Verba 1. O•00 - Custeio
oonsignacao 1.5,00 - Serviços de Terceiros
Bubeonsígnaçôes:
1.5.04 - ílurnir.h.çâo, etc
1 5.11 - Te\efone, telefonemas, etc. .
lO .12 -

Consignação 1.(;.00 - Encargos Diversos
S ubconsígt iaçào:
1.6.23-1 - Despesas de qualquer natureza, etc

127.122.616
29

Art.
O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de dezembro de 1959; 1389 da Independência e 719
da. Republic.3,.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Mário Pinotti
S. Paes de Almeida

DECRE"TO NA? 47.475 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1959

Aprova a Retificação do Orçamento do Instituto Nacional de Imigração
e Colonização e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe comere o
art. 87. item I. da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. lO,
da Lei nQ 2.163, de 5 de janeiro de 1954. decreta:
Art. 19 Fica aprovada a Retificação do Orçamento para o corrente
exercício, discriminada no Processo D. A. S .P. nQ 24.407, de 18 de novembro
do corrente ano, compreendendo:
Cr$
ois
1.0 - Receita Efetiva
1.1 -

Renda Parafiscal ........•....

1.2 1.3 1. 4 -

'Renda Patrimonial
Renda Industrial

Rendas Diversas

.

7.000.00'Ü,OO
800.000,00

..
.

5.3'50.000,00

50.0-00,00
13.200 .OOl},OO,
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2.0 -

Receita Transferida
2.1 2.2 -

3.0 -

ExECUTIVO

Auxílios e Subvenções Federais 373.206.621,'ÜO
Auxílios ê Subvenções Estaduais
1. 000. o(}(},OO

Receita de Capital
3.3 -

3.4 -

Alienação de Bens Patrimoniais
Produto da Revenda e Abastecimento de Materiais

20.000.000,'ÜO

387.380,50

Total.

20.387.3'80.50
407.'(94.001,50

"Deficit" previsto

.

Total Geral
1.0 -

374.206.621,00·

9.833.188,70
417.62'.. 190,20

Despesa Efetiva
1.1 -

Custeio
pessoal . .
. 135 .445 . 444,00
Material de consumo e
de Transformação .,. 39.148.868,70
1.1.3 - SerViços de Terceiros .. 13,2.561. e93,80
68.352.121,70 37'5.508.128,20
1.1.4 - Encargos Diversos .,.

1. 1.1 -

1.1.2 -

1.2 -

Transferências . .

.

2.040.631,50
377.548.759,70

2. O -

Despesa de Capital
2.1 -

Investimentos
Equipamentos e Instalações
.
2.1.3 - Material Permanente.
2.1.5 - A/C de Fundos Especiais
.

2.1.2 -

2.2 -

6.519.250,00
3.111.800,00
30.000.000,00

39.691.050,00

3-87.380,50

40.078.430,50

Operações Financeiras
2.2.4 -

Material pa-ra
Abastecimento

Revenda

Total Geral

e
.

417.627 .190,20

§ 1Q O 1/ deficit" previsto será coberto com os recursos provenientes
dos saldos financeiros verificados em exercícios anteriores, transferidos para
a conta patrimonial nos têrmos do item V, do art. 23, do Regulamento
aprovado pelo Decreto nl? 3$ .193, de 20 de setembro de 1954.
§ 29 A discriminação das dotações globais constará do relatório das
atividades do Instituto, a ser apreciado pelo Ministro da Agricultura, nos
têrmos do item IV, do art. 14, do Regulamento do Instituto Nacional de
Imigração e Colonização.
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Art. 29 A taxa de imigração, referida na Lei n9 2.163, de 5 de janeiro

de 1954, será depositada, pelos órgãos arrecadadores, no Banco do Brasil S.A.,

ou em suas agências, em conta do Instituto Nacional de Imigração e
Colonização.
§ 1<:> Os órgãos que arrecadarem a taxa referida neste artigo comunicarão, mensalmente, ao Instituto Nacional de Imigração e Colonização, as
importâncias recolhidas, mencionando:
I - número e datas das guias de recolhimento;
II - locais de recolhimento;
III - agências do Banco do Bra-sil S.A., onde foi feito o depósito.
§ 29 O Banco do Brasil S.A., mensalmente, enviará ao Instituto Nacional de Imigração e Colonização relação de todos os depósitos feitos e
provenientes da Taxa de Imigração.
Art. 31? A aplicação da-s dotações para obras, consignadas sob a rubrica
14
2 . 1. 5 . 01 - Obras", fica. condicionada à prévia aprovação presidencial dos
projetos e especificações, na forma da legislação em vigor.
Art. 4Q A aplicação dos recursos constantes de "Fundos Especiais",
2.1. 5.05 - Disponível, somente poderá ser efetuada mediante previa e
expressa autorização do Presidente da República, exarada nos respectivos
planos de trabalho.
Parágrafo único. Os planos a que se refere êSte artigo deverão subordinar-se à rigorosa especialização de despesa, objetivando ao desenvolvimento das unidades de colonização existentes ou a fundação de novas,
nos têrmos do art. 28, do Regulamento aprovado pelo D-ecreto nl? 36,.193,
de 20 de setembro de 1954.
Art. 59 Os recursos provenientes de sald.os financeiros, apurados nos
exercícios anteriores, transferidos para conta patrimonial nos têrmos do
item V, do art. 23, do Regulamento do Instituto Nacional de Imigração c
Colonização, somente poderão ser utílísados mediante prévia e expressa
autorização presídencíal, exarada nos respectivos pedidos de abertura de
crédito.
Art. (lI? Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de i959, 1389 da Independência e 71º
àa República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário 'Meneghetti.

DECRETO N.o 47.476 DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1959
Prorroga o prazo a que se refere o
artigo 4.° do Decreto n. 9 43.101, de
24 de janeiro de 1958,.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição, decreta.:
Art. 1.0 Fica. prorrogado, até 31
de dezembro de 1960, o prazo a que se
refere o art. 4.° e parágrafo único
do Decreto n,e 43.101, de 24 de janeiro de 1958.
Art. 2. l'::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
0

Art. 3.°

Revogam~se

em contrário.

as disposições

Rio de Janeiro, em 23 de dezembro
de 1959, 138.° da Independência e 71.9

da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Armando Ribeiro Falcão
Jorge do Paço Matoso Máia

Henrique Lott
S. Paes de Almeida

Mário Meneghetti
Fernando Nóbrega
Francisco de Mello
Mário Pinotti
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DECRETO NQ 47.477 DEZEMBRO DE

DE

23

DE

1959

Autoriza o Ministério da Marinha a
realizar despesas nos têrmos do artigo 48 do Código de Contabilidade
da União e dá outras proVidências.

O Presidente da República, usando

fia. atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87, item r, da Constituição Federal, decreta:

Art. 1.0 Fica o Ministério da Marinha autorizado a realizar, no corrente exercício, com apoio .no artigo
48 do Código de contabilidade da.
União, despesas, além dos créditos
orçamentários próprios, até o limite
de Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentos e
oitenta e três milhões de cruzeiros)
constantes do crédito suplementar pe~
dído, obedecendo à seguinte classificação =

EXERCíCIO DE 1959
Ministério da Marinha

verba 1.0.00 Consigo 1.3.00 -

S/C 1.3.04 S/C 1.3.08 -

SlC 1.5.01 -

Material de consumo e de transformação

Combustíveis. etc
Gêneros de alimentação, etc

Consig. 1. 5.00 S/C 1.5.04 -

Custeio

.
.

o-s

60.000 .000,00
400.00.0.000,00

Serviços de terceiros

Acondicionamento. etc. .
Iluminação, etc. .
Total

Art. 2.0 O Ministério da Fazenda
fica autorizado a conceder, ao da Marinha, suprimentos de recursos para
atender às despesas acima indicadas.
Art. 3.° O presente Decreto entra:rá em vigor na data de sua publicatão. revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de dezembro
ele 1959; 138.0 da Independência e 71.9
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Jorge do paço Mattoso Maia

S. Paes de Almeida
DECRETO N.o 47.478 DE 23 DE
DEZEMBRO DE

1959

Abre, pelo. Ministério da Viaçáo e
Obras Públicas. o crédito especial
de cr$ 17.213.859,40, para o fim que
menciona.

o Presidente da República, usando

da autorização contida no art. 1.0 da
Lei n.o 3.472, de 1.0 de dezembro de

1958, e tendo ouvido o Ministério da
Fazenda e o Tribunal de Contas, em
cumprimento ao que determina o ar-

.
'0

•••••••••

9.000.000,00
14.oo0.úOO,OO

483.000.000,00
tigo 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crêdito especial de o-s 17. ~13. 859,40 (dezessete milhões duzentos e treze mil
oitocentos e cinqüénta e nove cruzeiros e quarenta centavos)· parte da.
parcela de ors 180.159.682,50, constante do item 20 do anexo correspondente ao Ministério da Viação e Obras
Públicas, para pagamento do reajustamento dos preços de tarefas firmados com o Departamento Nacional deEstradas de Ferro para serviços realizados nos exerc'eíos de 1954 e 1955.
Art. 2.0 O crédito de que trata êste
decreto será registrado pelo Tribunat
de Contas e automàticamente distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 3.9 :tl:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 23 de dezembro.
de 1959; 138.° da Independência e 71.°·
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida
Ernani do Amaral Peixoto·
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DECRETO NÇI 47.479 - DE 23
DEZEMBRO DE 1959

DE

Autoriza a liberacão do crédito no
'Plano de Económia a fim de efetuar depósito para dar cumprimento à ação de desapropriaçáo.

Marinha, na rubrica 4.3.02 - Prosseguimento e conclusão de desapr<;-príaçâo, etc. que se destina ao depôsito referente à ação de desaproprieção da Fazenda Meireles, no Estado
da Bahia, em cumprimento a decisão

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso l, da Constituição, decreta:
Art. 10 Fica autorizada a liberação
no Plano de Economia, com apoio no
inciso rI do artigo 39 do Decreto numeto 45.365, de 29-1-1959, da parcela
de três milhões, quatrocentos e sessenta e um mil setecentos e noventa e
doís cruzeiros (Cr$ 3.461.792,00), à
conta do crédito orcamentário do corrente exercício para o Ministério da
C')

neestruna« o
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DECRETO N.o 47.480 -

jjudicial.
Art. 2'1 O Ministério da Fazenda

promoverá as providências necessárias
liberação da parcela a que se refere
c artigo anterior.
Art. 39 '$ste decreto entrará em vi-.
gor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de J aneíro, em 23 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
à

JUSCELINO KUlIITSCHEK.

Jorge ão Paço Mattoso Maitt.

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1959

cnuutro do Pessoal âa Comissão de Marinha Mercante e dá

outras 1J1'Ovidéncias.

o Presidente da Repú:':>lica usando da atribuição que lhe confere o
artigo .g,o, item r, da Con~tituição Federal, e tendo em vista o item b do
artigo 14 do Decreto n.O 4ô. 9CJ, de 26 de setembro de 1959, decreta;
Arf.. V~ Fica aprovado o Quadro do Pessoal da Comissão de Marinha
Mercante, e a respectíva Tabela Numérica na forma do anexo.
Art. 2.° As nomeações para o Quadro de que trata êste Decret~
ficam sujeitas a prévia. habílítaçâc em concurso de provas ou títulos.
Art. 3.0 Quando ri. nomeação para 05 cargos de Presidente, Chefe de
Gabinete, MembJ'os t onere, de Departamento recair em funcionário
público ou n.ilitar. poderá o mesmo optar pelo vencimento do pôsto ou
cargo que vinha exercendo, recebendo, neste caso, uma gratítícação de
representação arbitrada pelo Ministro da Viação e Obras Públicas.
Art. 4.° Para os efeíto do Decreto n,s 9.696, de 2 de setembro de
1946, serão considerados âl:. caráter militar os serviços prestados por militar
à Comissão de Marinha Mercante.
Art. 5.° Além de pessoal do quadro anexo, a Comissão de Marinha
Mercante pode reqmsrtai funcionários públicos, civis e militares, autárquicos e de sociedade de economia mista, os quais poderão optar pelo vencimento do pôsto ou cargo que venham exercendo, recebendo, neste caso, uma.
gratificação de representação arbitrada pelo Presidente da Comissão.
Art. 6.0 Todos os atos relativos ao pessoal da Comissão de Marinha
Mercante serão publicados no Diário Oficial, Seção I.
Art. 7.0 As U:3,ga.~ que ocorrerem na classe inicial da carreira de Oficial
Administrativo, ate o um.te de 50%, serão preenchidas pelo critério de
merecimento absoluto pelos ocupantes da classe G da carreira de Escriturário.
Art. 8.'? Af!- despesas decorrentes da execução dêste Decreto correrão
por conta dos prôprtos recursos da Comissão de Marinha Mercante, observado o limite fixaóo na Lei n.O 3.381, de 24 de abril de 1958,
Art 9.c> O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcslções em contrário.
Rio de JaneIro, 23 de dezembro de 1959; 138.° da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Ernani do Amartü PeiXoto
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ATOS DO PODER

DECRETO Nl,l 47.431 DE DEZEMBRO DE

DE

23

1959

_4.bre, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o créâiio especial ãe
Cr$ 22.681. 154,80, para o fim que
menciona.

o Presidente da República usando
da autortzacão contida no art. 19 da
Lei n Q 3.472, de 1l,l de dezembro de
1958. e tendo ouvido o Ministério da
Fazenda e o Tribunal de Contas, em
cumprimento ao que determina o art.
93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério da Viacão e Obras Públicas. o
crédito especial de Cr$ 22.681.154,80
(vinte e dois milhões seiscentos e oitenta e um mil cento e cinqüenta e
quatro cruzeiros e oitenta centavos),
constante do item 7 do anexo correspondente ao Ministéric da Viação e
Obras Públicas para pagamento do
auxilio de CrS 20.00 por tonelada de
carvão tipo "Lavador" entregue à
Companhia Siderúrgic::~, Nacional por
diversas emprêsas carboníferas catarínenses, nos períodos de 14 de Ianeíro a ô de [ulho de 1949 e 4 de janeiro de 1951 a 31 de dezembro de
1952.
Art. 29 l1:ste Decreto entrará em
vigor na data ~" sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 23 de dezembro de
1959; 138Q da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto
S. Paes de Almeida.

DECRETO N° 47.482 DEZEMBRO

DE

DE

23

DE

1959

Revoga o Decreto ns 40. 7M, de 31 de
dezembro de 1956, que aprovou o
Regulamento Geral dos Serviços de
Praticagem.

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

creta:

Art. 1Q Fica revogado nesta data o
URegulamento dos Serviços de Praticagem", aprovado pelo decreto número 40. 7M de 31 de dezembro de
1956.
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Art. 29 Enqu.anto não fôr baixado
um decreto aprovando o novo Regulamento que será elaborado pela Comissão Interministerial criada pelo
decreto :n9 47. 300 de 30 de novembro
de 1959, os serviços geraís de praticagem serão regulados mediante atos
~e caráter transitório baixados pelo
títuíar da pasta dos negócíos da Marinha.
Art. 31? A Comissão lnterministerial de que trata o artigo anterior deverá concluir os seus trabalhos no
prazo de trinta (30). dias,
Art. 4° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. em 23 de dezembro
de 1959: 1389 da Independência e 7lQ
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

_Jorge do Poço Matoso Maia.

DECRETQ N.!? 47.483 -

DE

24

DE

DEZEMBRO DE 1959

Altera o Estatuto da Universidade do
Parát.

o Pr~sidente da República. usando
da atribuição que lhe contere o artigo -87, item l, da constituição, e de
aeôrdo com o art. 2.!? da Lei n.!? 20,
de lO de fevereiro. de 1947. d-"reta:
Art. 1.Q Ao art. 4.9 do Estatuto da
Universidade do pará; aprovado pelo
Decreto n.l,l 42.427. de 12 de outubro
de 1957, é acrescida a seguinte alínea:
"8) Instituto de Higiene e Medicina Preventiva".
Art. 2.l,l Fica alterada, para 4.9 , 5.9
e 6.9 , respectivamente, a numeração
dos §§ 2.l,l, 3.9 e 4.!? do art. 17 do
memo E-statuto, cujos §§ 15" 2,9 e 3.9
passam a ser os seguintes:
"§ 1.9 O representante da unidade integrante será seu Diretor.
que servirá pelo prazo de um ano,
feito o rodízio na ordem relacionada no parágrafo imediato.
§ 2.Q O rodízio obedecerá à seguinte ordem:
1 - Faculdade de Medicina;
2 - Faculd.l,de de Direíto;
3 - Faculdade de Odontologia;
4 - Faculdade de Farmácia;
fi - Instituto de Higiene e Medicina Preventiva.
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§ 3.<> Os demais estabelecímentos de ensino, relacionados no
art. 4.Q, somente se representarão no Conselho de Curadores,
obedecido o rodízio, quando nomeados e empossados seus Diretores, proressôres catedráticos efetivos" ,
Art. 35) l!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, em 24· de dezembro
de 1959; 138.9 da Independência e 71.c?
da República.
JUSCELI:NO

referência 18, da Tabela Numérica
Especial de Extranumerário-mensalista da Comissão de Recebimento de
Material do Estrangeiro para ídêntíca Tabela do Hospital da Guarnição da Vila 'l\tIi1itar, ambas do Ministério da Guerra.
Art. 29 tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 24 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Henrique Lott

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado

DECREI'O

N9

47.487 -

DEZEMBRO DE

DECRETO NQ 47.484 DE DEZEMBRO DE

DE

24

1959

Concede autorização para o funcionamento dos Cursos que indica,

Ainda não foi publicado no D.
por ralta de pagamento.
DECRETO NQ 47.485 ...,....

DE DEZEMBRO DE

O.~

DE 24

1959

Concede reconhecimento aos Cursos
de Pintura, Escultura e Desenho
Aplicado da Escola Goiana de Belas
Artes, da Universidade de Goiás.

Ainda não foi publicado no D. O .,
por falta de pagamento.
DECRETO

N9 47.486 DE
DEZEMBRO DE 1959.

24

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
junçao da Tabela Numérica Especial de Extranumerário-mensalista
da Comissão de Recebimento de
Material do Estrangeiro para iâéntica TabeLa do Hospital da Guarnição da Vila Militar, ambas do Ministério da Guerra.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
r, da Constituição, decreta:
Art 19 Fica transferida, com o respectivo ocupante, Sandoval Bosco de
Carvalho, uma função de Servente,
87, item

DE

24

DE

1959.

Transfere, sem aumento de despesa,
função da Tabela Numérica Especial de Extra.numerário-mensalista da Coudplaria de Pouso Alegre para idêntica tabela da Couâeuiri« de campinas.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, decreta:
Art , 1Q , Fica transrerída, com o
respectivo ocupante, Benedito Pereira da $il va, uma runção de Trabalhador-Braçal, referência 17, excedente, da Tabela Numérica Especial
de
Extranumerário-mensalista
da
ooudelaría de Pouso Alegre, em Mínas Gerais, para idêntica tabela da
Coudelaria de Campinas. em São
Paulo, tambérr, em caráter excedente,
ambas do Ministério da Guerra.
Art 29 . gste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 . Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 24 de dezembro
de 195·9; 1389 da. Independência e 71li'
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

H enrique Lott
DECRETO NI? 47.488 DE DEZEMBRO DE

DE 24

1959

Aprova o Regulamento do Departamento de Produção e Obras (DPO).

Ainda não foi publicado no D. O.
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DEORETO

N9 47.489 DE
DE DEZEMBRO DE 1959

ções de vida do povo, a União dis-

24

Dá nova reãacão à letra h do art. 39
e do art. 13~3, do Regulamento para
os Centros de Preparação de O ficuüs da Reserva (Decreto n9 22.392,
de 31 de dezembro de 1946).

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO

N9 47.490 DE
DE DEZEMBRO DE 1959

24

Transfere, sem aumento de despesa,
junção da Tabela Numérica Especial
de Extranumerárío-mensalista da
Divisão de Fomento da
Produção
Vegetal, para idêntica tabela da
Inspetoria Regional de Fomento
Agrícola no Estado do Espírito San~
to da mesma Divisão de Dep., ambos do Ministério da Agricultura.

Ainda não foi publicado no D. O.

DECRETO

N9 47.491, DE
DEZE:MBRO DE 1959

24

525
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DE

Regula o abastecir/}'en'to de trigo, ~s
tabetece normas para sua comerciatização e industrialização e adota
providéncias relacionadas com a
âefesa da produçáo nacional.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art. 87,
n Q 1, da Constituição Federal:

Considerando que o pão e as massas
alimentícias se incluem entre os alimentos básicos da população;
Oonsíderando que compete ao Governo Federal 'assegurar o abastecimento do pais e promover o bem
estar e a paz social do povo;
Considerando que o desenvolvimento da conjuntura econômica nacional
-e as contíngênciás do comércio exterior levam o Govêrno Federal a efetuar diretamente a importação do
trigo;
Considerando que é programa do
Govêrno da União desenvolver e protege!' a triticultura nacional;
Considerando que, com o objetivo
-de assegurar a melhoria das condi-

pensa tratamento especial para o
trigo, a rim de tornar
seu preço
mais acessível à população;
Considerando que a situação atual
da indústria moageira apresenta excesso de capacidade de moagem em
relação às necessidades de consumo;
Oonslderando que o preço do pão
e massas vem sendo fixados pelos
órgãos incumbidos do contrôíe dos
preços, em função elo ,custo ~a .matéria prima e do da índustrralízaçâo,
que é onerado pelo não aproveitamento integral das máquinas que
compõem as unidades moageíras;
Considerando, finalmente, que, em
face dos motivos expostos impõe-se
ao Govêrno Federal a necessidade de
alterar o sistema e o regime atualmente existentes, com o propósito de
enquadra-res na realidade econômícosocial do pais. visando aos interêsses
gerais da coletividade, decreta:
Art. F' O trrgo ele produção nacional, adquirido com a intervenção o~
diretamente pelo Banco do BrasIl
S, A . e o trigo estrangeiro, importado de Govêrno para Govêrno, ou
com cám oic especial por intermédio
da Carteira de oomércío Exterior, do
Banco do Brasil S. A" destinam-se
ao abastecimento do País e sua dístríbutcào será feita pelo Serviço de
Expansão do Trigo, observadas a? necessidades de cada zona consumidora
e dentro desta, na proporção da capacidade industrial dos respectivos
moinhos definida no presente De-

°

creto.

Parágrafo único. Entende-se por
moinho para os efeitos dêste Decreto,
unidade rnoageíra com capacidade industrial reconhecida e homologada e
que possua ativid,ad~ técn~co-ind':ls~
tríaí autônoma aplícada na índustríalização do trigo em grão.
Art. 29 A industríansação do trigo
será feita visando precipuamente ao
benefício do custo de vida das populações, de forma a estabelecer um
justo equilíbrio entre as necessidades
do consumo e a capacidade industrial
em cada zona, objetivando a estabilização das condições econômicas do
parque rnoageíro nacional.
Art. 39 A distribuição do trigo adquirido e caracterizado na forma do
artigo 19 , será feita de aeôrdo com
as necessidades do consumo das zonas
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geo-econômicas estabelecidas no presente Decreto, prevalecendo, dentro
de cada zona, o critério de rateio em
runçào da capacidade industrial de
cada moinho.
§ 19 A distribuição para fins de industrialização do trigo adquirido na
rorma do art. 19, dêste Decreto, será
feita, exclusivamente, aos moinhos
que, na data da sua publicação, estejam registrados ou autorizados pelo
Sel'víço de Expansão do Trigo, nos
termos do art. 19 do Decreto-lei número 6.17Ú, de 5 de janeiro de 1944,
alterado pejo Decreto-tei nl? 8, B73, de
24 de fevererro de 1946.
~ 29 Aos moinhos autorizados na
data da publicação dêste Decreto
será. assegurado o direito à distribuição de trigo de que trata o parágrato
anterior, após a competente homclogaçâo de seu registro no Serviço de
Expansão do Trigo,
§ 39 A distribuição do trigo, para
fins de industrialização, a moinhos
que venham a ser autorizados a se
instalar após a publicação dêste Decreto, só poderá ser feita quando
o volume básico do consumo anual
ultrapassar de 3,000 .úOO de toneladas;
em tal caso, bem como na eventualidade de ocorrer, em data posterior
à publícaçâo do presente, aumento
de capacidade industrial de moinhos
já regtetraoos, a cota que fôr atribuída ao novo moinho ou a quota correspondente ao aumento de capacidade,
será calcula apenas sôbre as quantídades excedentes daquele índice de
consumo básico e dêsse rateio também
partteíparâo, proporcionalmente, todos
os moinhos do pais.
Art; 49 Para os efeitos da distribuição de que trata o art. 30, o país
é dividido em quatro (4) zonas, a
saber:
1 - Zona Sul - compreendendo
os E:stados do Rio Grande do sul e
de Santa- Catarina;
2 - Zona Centro sul - abrangendo
os Estados de São Paulo, Mato Grosso,
Goiás, Paraná e Minas Gerais (sómente Triângulo Mineiro);
3 - Zona Centro Norte - incluindo
o Distrito Federal e os Estados do
Rio de Janeiro, Espírito Santo e
Minas Gerais (exclusíve o Triângulo
Mineiro); e
determinada
4 - Zona Norte pelos Estados da Bahia, de Sergipe,
ele Alagoas, de Pernambuco, da Pa--

EXECUTIVO

ratba, do Rio Grande do Norte, da.
Ceara, do Piauí, do Maranhão; do
Pará, do Amazonas e dos Territôrios.
Federais.
§ 1Q O Ministro da Agricultura
fixara, ouvidos os Sindicatos da Indústria cio Trigo, anualmente, CQm
fundamento no levantamento estatístico do consumo regional, o volume do
consumo básico do país para cada
exercício e com nase neste volume,
as quantidades de trigo atribuídas a
cada zona consumidora.
§ 29 Para o exercício de 1960 ficam
previstas, desde já, as seguintes quantidades de trigo atribuídas a cada
zona consumidora:

Zona
Zona
Zona
Zona

Sul

'

Centro-SUl .,.,
Centre-Norte .,
Norte

450.000 tono
1. 1.:20. eco tono
5;~O . ÜCO tono
40Q.COO tono

Art. 50 Não serão permitidas operações de revenda, cessão, permuta e
transferência de cotas de trigo em.
grão entre os moinhos, exceto aquelas
previstas e reguladas pelo presente
decreto.
Art. 6Q A capacidade industrial de
cada moinho a que se refere o art. ll?~
será fixada pela média aritmética
apurada entre a capacidade mecânica de moagem e a capacidade de
ensílagem, correspondendo esta a
uoze avos da capacidade anual de
300 dias de moagem, na forma determína da pelas normas do presente Decreto,
§ 19 Na fixação da capacidade industrial de cada moinho, não serão
consideradas, sob nenhum pretexto.
as quantidades excedentes da ensílagem sôbre a capacidade moageíra.
§ 29 Os silos só poderão ser considerados, para os efeitos do presente
decreto, se construídos de ferro ou
concreto armado, obedecendo às especificações do Instituto Brasileiro de
N armas Técnicas e aprovadas pelo
Ministério da Agricultura.
S 39 Os moinhos situados nos Estados produtores de trigo, ficarão dispensados da obrigação de construção
de silos, se possuírem capacidade de
armazenamento próprio, construídos e
aparelhados os seus armazéns, de
acôrdo com as normas estabelecidas
pelo Ministro da Agricultura.
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Art. 7C} Somente as dimensões internas das células principais dos silos
e os espaços intercelulares conseqüentes, excluídos os funis e outros
locais, servirão para determinar a
capacidade de ensilagem de cada
moinho.
§ 1C} Os silos de descanso, instalados no interior dos moinhos não
serão consideradbs para os efeitos da
capacidade de ensílagem de cada moinho.
S 2C} A capacidade de ensílagem será
calculada, tomando-se como base para
cada metro cúbico (ms) oitocentos
quilogramas (800 kgm) de trigo em
grão,
S 31? Os moinhos deverão remeter
ao Serviço de Expansão do Trigo cópias autenticadas das plantas dos silos
aprovadas e arquivadas nos Depar..;;
tamentos de Obras das Prefeituras
de sua localização, as quais servirão
de base para as vistorias, que deverão
ser realizadas com participação da
Divisão de Obras, do Ministério da
Agrícul tura.
Art. 89 A capacidade dos silos construídos pelo moinho nos portos de
descarga é considerada para os efeitos dêste Decreto, no cômputo da
capacidade industrial do moinho respectivo.
§ 1{l Para melhorar e facilitar as
condições de descarga e armazenamento, as emprêsas moageiras poderão construir, inclusive, em condomínio, ou sob a forma jurídica de sociedade anônima ou de responsabilidade
limitada, silos nos portos e no interior da jurisdição dos moinhos, sendo
computada a cota equivalente da participação na sociedade, na determinação da capacidade de ensílagem do
respectivo moinho.
§ 29 Em se tratando de sociedade
anônima, para os efeitos de comprovação da participação na cota de
ensílagem, as ações ordinárias deverão ser contabilizadas em titulo próprio e sua aquisição e transferência
deverão ser comunícadas ao Serviço
de Expansão do Trigo dentro do
prazo máximo de 15 dias da sua efetivação; sob pena das sanções que
resurtarão no inadimplemento.
Art; 99 A capacidade mecãníca de
moagem será calculada mediante a
aplicação das normas técnicas que
se seguem para as máquinas integrantes do diagrama de moagem e

em condições de funcionamento individual e conjunto:
a)
classificacão dos moínhos, Os moinhos são classificados em automátícos e não automáticos. Para
êstes últimos os índtces determinados. para a fixação das capacidades
por superfície de contacto, peneiracão e purificação serão aumentados
em setenta (70) por cento;
b)
Capacidade por superfície de
contacto. - Fica estabelecida na
base de trinta e cinco (35) mm. 001'
cem (100) quilogramas de trigo 'em
24 horas, sem levar em conta a velocídade periférica .dos rolos. A medição se fará pelo comprimento da
superfície de contacto de cada par
de rolos. Nos moínhos de tipo soâer
a medição será feita na base do
comprimento do rôlo, acrescido do
raio; nos moinhos de pedras horizontais, pelo raio das pedras e nos
de pedras verticais. pelo diâ-metro;
C) Capacidade de peneiração . Fica estabelecida na base de 0,25 m2
por 100 kgs. de trigo em 24 horas,
feitas as medições da seguinte maneira:
Plcnsitters comuns área pelas
medidas externas das caixas menos
10 %.
Plansijters de alta capacidade -

(sem impelídores e trabalhando pelo
princípio de peneira cheia) - área
pelas medidas externas das peneiras
individuais, multiplicada pelo fator
2,5 (equivalente a 0,100 rn2 por roa
quilos em 24 horas).
Peneira centrífuga
área do
tambor acrescida de 10%, por possuirem batedores.
Peneiras rotativas
área do
tambor.
Terminadores

metálicos de

farelo

- área do tambor multiplicada por
10.
Capacidade por puriticaçtio (sassares) .
d) Fica estabelecida na base de 4(quatro) milímetros de largura por
100 kg , de trigo em 24 horas, sem
tomar em consideração o comprimento das peneiras. A medição será
feita pela largura líquida das peneiras. Os purificadores duplos serão
considerados com 25% de aumento e
os triplos com 40%, sempre na base
da largura líquida de um andar de
peneiras. Purificadores duplos ou
triplos são aquêles que tiverem dois
ou três andares de, peneiras, respectivamente.
e) A capacidade moageíra definitiva do moinho automátíco será a
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média aritmética direta das três ca-

pacidades somadas (capacidade de
contacto + capacidade de peneiração + capacidade de purificação);
no caso em que a média resultar superior em mais de 5% (cinco por
cento) da capacidade por superfície
de contacto apurada, a capacidade
definitiva ficará limitada ao máximo da capacidade por superfície de
contacto acrescida de 5%;
Os moínhos não automáticos terão
a sua capacidade calculada pela média aritmética da capacidade por superfície de contacto mais a capacidade por penetração, ficando a capacidade definitiva limitada ao máximo da capacidade por superfície
de contacto acrescida de 5 %" .
Art. 10. Em face do disposto no
artigo 9, letra "b" do presente decreto, ficam revogadas as portarias, instruções, homologações ou quaisquer
outros atos que tenham fixado ou
concedido capacidade poi superfície
de contacto em índíces inferiores ou
superiores ao índice estabelecido neste decreto.
Parágrafo único, O Serviço de
Expansão do Trigo, dentro de' trinta
(30) dias, a contar
da publicação
dêste, fará a revisão da capacidade
de moagem, em face dos documentos
adaptando o parque
arquivados,
moageíro ao índice referido na letra
ub" do art. 99 dêste decreto.
Art. 11. A distribuição do trigo
aos moinhos para 1959-60 será feita
de acôrdo com a capacidade industrial prevista neste Decreto, devendo os moinhos registrados requererem, dentro de 30 (trínta) dias. da
publica-ção dêste, a fixação da citada capacidade, instruindo o requerimento nos têrmos do § 39 do art. 79.
§ 19 Nos casos em que essa capacidade não esteja atingida nos têrmos do art. 69 e seus parágrafos,
fica concedido aos moinhos o prazo
improrrogável de 24 meses" a contar
da data da publícação dêste Decreto,
para completarem as suas instalações de silos, ficando entendido que,
no . término dêsse prazo, as novas
instalações estejam em funcionamento.
§ 29 Os moinhos que, decorrido o
prazo fixado no' parágrafo 19 , não
tenham concluídas as tnstalacões de
ensílagem ou de armazenagem, nos
têrrnos estabelecidos no art. 69 e
seus parágrafos, terão suas cotas
reduzidas ao nivel da capacidade índustrial então verificada como eretiva.
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§ 3Q OS moinhos que, até 16 de
março de 1960, não comprovarem já
terem requerido à repartição competente a aprovação da planta para
construção dos silos a que estão
obrigados pelas condições estabelecidas no art. 69 e seus parágrafos,
terão suspensas, até o cumprimento
da exigência prevista neste artigo, as
suas participações na distribuição de
qualquer quantidade de trigo.
Art. 12. O equivalente de trigo,
resultante da reducâo das cotas
pela aplicação da fórmula da capacidade industrial estabelecida ao artigo 69 e seus parágrafos, até a data
de 16 de novembro de 1960. será rateado entre os moinhos que comprovarem já .terem atingido a relação
estabelecida no citado art. 69 dêste
decreto.
Art. 13. As autoriza-ções para
instalação de novos moinhos e as
de aumento de capacidade mecânica
dos existentes, concedidas pelo Serviço de Expansão do Trigo e vigorantes na .da ta da publicação dêste
DecJ'eto, ficam mantidos e prorrogados os respectivos prazos de completa instalação por 24 meses da data
do decreto, sujeitos, entretanto. ao
cumprimento integral do disposto no
art. 69 e' seus parágrafos, para homologação de sua capacidade industrial e conseqüente registro.
Parágrafo único. O prazo concedido neste artigo não poderá ser; de
modo nenhum, prorrogado.
Art. 14. Dentro do prazo de 24
meses da publicação dêste decreto. o
Serviço de Expansão do Trigo, em
conjunto com os Sindicatos da Indústria do Trigo do pais. realizará
a revisão da capacidade industrial do
parque moageíro para sua fixação
definitiva.
S 19 Para os moinhos cuja capacidade de moagem foi homologada
pela Portaria nl? 1.077, de 10 de outubro de 1957, do Ministro da Agricultura, a revisão a que se refere
êste artigo será feita à base dos documentos arquivados constantes dos
laudos da Comissão Orientadora da.
Revisão do Parque Moageiro, e da
vistoria prevista no art. 79 e seus
parágrafos.
§ 2 9 Os moinhos cuja capacidade
de moagem tenha sido aumentada
ou fixada, em data posterior à da
Portaria Ministerial 1. 077, de 10 de
outubro de 1957, serão revisados nos
têrmos da Portaria 519, de 10 de
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abril de 1957, ·obedecendo às normas
do presente decreto, para fixar a
capacidade industrial definitiva.
Art. 15. A ríxacão dos límites
máximos e mínimos da extração de
farinha de trigo em grão, bem como
a percentagem de mistura de sucedâneos, espécie e qualidades dêstes,
bem como os respectivos preços, será
feita pelo Serviço de Iiixpans.ão do
r.rrigo.
Art. 16, O preço da farinha de
trigo e dos subprodutos será fixado
pelos órgãos incumbidos pelo Govêrno, ouvido sempre o Serviço de Expansão do Trigo, que obedecerá ao
princípio de
uniformizar,
tanto
quanto possível, o preço em todos
os portos do litoral, bem coma estabelecer índices para fixar uniformemente os elementos de despesa da
producão para tôda a indústria moageíra do país.
Art 17. Os moinhos instalados
ou que venham a instalar-se, como
única unidade, com fábrica de massas alimentícias, biscoitos e outros
derivados, desde que utilizem a farinha de trigo, por êles produzida, exclusivamente na sua própria indústria, com a fínalídade de contribuir
para o abastecimento do mercado
consumidor, em condições econômicas satísfatórías, poderão solícitar ao
Serviço de ~pansão <::;0 Trigo uma
quota adícíonal de trigo em grão, que,
somada à quota normal, nào pocera
ser superior à média das quantidades
realmente moídas, nos três anos anteriores à instalação da fábrica, não
ultrapassando, em hipótese alguma, a
atual capacidade mecânica de moagem.
Art. 18. À produção de trigo nacional fica assegurada prioridade na
sua colocação; bem como ao seu imediato aproveitamento industrial.
Art. 19.
Para garantir o rápido
escoamento da safra de 'trigo nacional fica asseaurada- prioridade absoluta em tôdas as emprêsas de transporte, devendo o Ministério da Viação
adotar tôdas as providências necessárias, em colaboração com o Setor de
Coordenação e Transporte do Serviço
de EXPansão do Trigo.
Art. 20. O preço de venda aos moinhos de trigo de qualquer procedêncía, bem como as normas para garantir o equilíbrio do preço da maté.ría prima, serão fixadas, anualmenY

te, elXl Portaria do Ministro da Agricultura.
Art. 21. A operação de compra e
venda do trigo nacional será feita
com a intervenção ou diretamente
pelo Banco do Brasil S. A., que pagará ao produtor o valor do trigo
negociado, observado
disposto no

artigo anterior.

°

Parágrafo único. Para efeito do
disposto neste artigo, o Serviço de
Expansáo do Trigo baixará, com o
Banco do Brasil S. A., as instruções
que se fizerem necessárias, disciplinando a operação.
Art 22. Para os efeitos legais, não
serão' consideradas as operações de
compra e venda de trigo nacional,
efetuadas sem
a ínterveníência do
Banco do Brasil S. A.
Parágrafo único. O Banco do Brasil S. A. poderá, sempre que julgar
necessário, exercer fiscalização quanto
à fiel execução das disposições dêste
Decreto, no que se relaciona com as
operações de compra e venda do trigo nacional.
Art. 23. AS operações de compra e
venda de trigo em grão serão realizadas por intermédio do Banco do B'rasi! S. A. Carteira de Comércio Ex~
teríor, na forma do que dispõe o ítem
IV do art. 86, do Decreto n 9 42.820,
de 16 de dezembro de 195'1.
Parágrafo único.
Essas operações
serão registradas em conta especial,
cuio saldo apurado disponível será
utilizado pelo Ministério óa Agricultura no desenvolvimento e amparo
da tritícultura nacional, ouvido o
Ministério da Fazenda. mediante prévia autorização do Senhor Presidente
da República.
Art. 24. O Banco do Brasil S, A.
dará absoluta prioridade ao paga~
menta do trigo nacional adqui:tldo pelos moinhos às Cooperativas de triticultores, desde que devidamente registradas no Servico de Economia Ru...
ral, do Ministério da Agricultura.
Art. 25. O Ministro da Agricultura
fixará, em portaria, o período de
importado, até a colocação total da
proibição de entrada no país de trigo
safra de trigo nacional.
Art. 26. Será permitida a incorporação de um ou mais moinhos, bem
como sua transferência de um ponto
a outro do território nacional, desde
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que seja para zona onde houver necessidade de melhor abastecimento à

-população e que não haja qualquer
aumento da atual capacidace ~uLal
de moagem.
Art. 27. As quotas dístríbuídaa e ad..
judicadas a cada moinho são íntrans...
rerfveís, exceto por venda total dO
moinho, por rncorporacàc, ou quando
se tratar de moinhos pertencentes à
mesma emnrêsa e situados na mesma
zona consumidora.
Art. 28, A homologação definitiva
<ia quota a ta vor do moinho compracor
ou incornorador só poderá ser feita
após a verificação, nos têrmos da Portaria 519, de 2'Ú-4-57, do Ministro da
Agricultura. que as instalacôes foram
desmontadas e montadas no novo local. bem como reajustada a capacidade de ensilagem à quota de moagem
adquirida ou incorporada.
Parágrafo UUlCO. Será concedido
um prazo de 18 meses para a construção dos silos necessários ao reajuste
da capacidade índustrtal nos têrmos
do presente decreto, dentro do qual o
momho receberá, normalmente, a
quota em incorporação.
Art. 29. As quotas ,je '--l'í:;;o em grã..o
já comprovadas como excedentes do
consumo da zona e acumuladas em
crédito aos respectivos moinhos até
31 de dezembro de 1958. pcded>'0 S1:'r
l'etistríbuÍ'das pelo Serviço ae Expansão do Trigo aos moinhos ías demais
zonas consumidoras, visando ao melhor abastecimento do país.
Parágrafo Primeiro. O Ministro da
Agricultura poderá exigir a manifestado dos Sindicatos da Indústria do
Trigo das zonas cedentes e baixará
as Instruções necessárias à regulamentaçâo da operação prevista neste
artigo.
Parágrafo Segundo,
Quando, porém, houver necessidade de utíttzar
quotas excedentes em outras re~j6es
do pais. que estejam em falta absoluta de trigo em grão. e ficar constatado que ernprêsas moageiras estejam
criando obstáculos para provocar aumonto nos preços da farinha, a redistribuicão das cuotas indis,p'et1s:s.ve~!,! à
normalízacão do abastecimento deverá ser compulsória.
Art. 30. Cabe ao Ministério da Agrícultura coordenar e dirig-ir o transporte do trigo em grão de produção
nacional, bem como tôdas as opera-

ções relacionadas com o escoamento
da safra nacional e o abastecimento
regular do pais, pelo Setor de Coordenação de Embarque e Transportes,
instituído no Serviço de Expansão do,
Trigo.

Parágrafo único,
A programacão
dos embarques do trigo estrangeiro,
contratacão e fretamento de navios
serão feitos pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.
A,. ouvida, sempre, a Comissão de
Marinha Mercante do Ministéi'io da
Viacão e Obras Públicas. e observado
o disposto no Decreto n 9 47.225, de 11
de novembro de 1959.
Art. 31. O Ministro da Agrku!tura baixará as instrucõea necessárías
para o funcionamento do Setor de
Embarques e Transoortes do Sel'viço·
de Expansâo do Trigo.
Art; 32, Fica estabelecido o prazo
de oito (~n dias. da data da atracação do navio. para o p~qamento. pelos moinhos. da parcela dI" trtzo que
lhes tôr rateada em cada carregamento,
Paráarafo único, O
moínhc que
n~o eretuar o pacamento nos têrrnos
d~~te artipoo pel'dpfl'í o direito 9, '1:'-::1.:1'cela oue lhe
tenha 5;01) at"'h ll í i1q"
abatendo-se em ~pn crédito a ouantídade correspondente.
Art.. 33. Funcionarão. corno órg·qos
consnttívos do 8p.rviflO de EXlJans'io
do Trigo, do Ministério da Agricul-

tura;

1) Um Oonaelho da Indúst,.,.ja, composto de um Deleeado QE' indic(:l/'õo de
cada Sindicato da rnrh'lsh'üt MI1Q.q-ojra do Trigo do pais, sob a pr~sinê"1n)a
do flil'Aior do Serviço de Expansão

de Trigo.
2) Uma Assessoria Tê<::nica. presídida pelo Diretor do Serviço de Expansão do Tl'igo, a qual será composta
dos seguintes membros:
Um Delegado da Indústria' Moageira de cada zona geoeconômica do
país. deftnidas no artigo 4Q~
Um representante da Com iss 6 o de
Orgamza-âo da TritiC1l1hp'}1 Nqclonal
e A fP"" ~,"'Ó'1S Cp.Ts.is (nOTP IN AO) :

Os Chefes das Secões de Comércio,
de Indústria e de Pl'odnri5 0, do Servíco de Expansão do Trigo, e
Um Assessor .rurtdíco.
Parágrafo Primeiro. Os íntegrantes da Assessoria Técnica, não perten-,
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centes ao Ministério, com exceção do
Assessor Jurídico, serão de livre nomeaç.io do Ministro da Agrtcultura,
escolhidos dentre os indicados em
lista tríplice, elaborada pelo Sinjicato da Ine ústria Moageíra do Trigo, de
cada zo-na º·0M·~"Y\;;·"'''üca do pais, de_~::ltdas no artigo 4.°.
Parágrafo Segundo.
Todos os assuntes relactonados com a política do
trigo, .sua cl'ie.':'liação e execução serão
suomeuídos ao Oonselho da Indústria
e à Assessoria T~:cnica do Serviço de
Expansão do Trigo.
Parágrafo Terceiro. O Conselho da
In'Jústria e a Assessoria Técnica reunír-se-ão, separadamente, ordináriamente, uma vez por mês. extraordinàriam ente, sempre que fôr necessário,
cabendo ao Ministro da Agrlcultura
baixar o regulamento para o funcionamento dos Órgã.os referidos neste
artigo.
Art. 34. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em con-:
trárío.
Rio de Janeiro em 24 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 71(}
da República.
JUSCELINO KUBITSCEEK_

M ária M eneçheiti .
S, Paes âe Almeida.
Ernani do Amaral Peixoto.

DECRETO NQ 47.492 - DE 24
DE DEZEMBRO DE 1959
Dispõe sõbre o uso, ocupação tem-

porária de bens de enuirésa« de
naoeçacúo marítima, e
out, as
providências.
âà

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art , 87, n<:>· I, da oonsuturcão e
Considerando que, nos teJ mos da
art. 141, § 16, da oonst.t-ncâo as
autorídades competentes poderão \1,,8.1'
da propriedade particular, "e assim
o exigir o bem público, ficando assegurado o direito a mdeníaaçào ulterior;
Considerando que, apesar de adverttdos da, ilegalidade da greve que
articulavam os Sindicatos de Oficiais
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de Náutica, Comissários e a Pratícagem dos Portos iniciaram, no dia
22, um movimento grevista. v..s ando
à paralisação do transporta marí-

timo;

Considerando que essa greve, declarada ilegal, acarretara, se aicançado o seu objetivo, conseqüencias
de natureza ecunõmíca e socíar oue
conrtguram o perigo tmtnents pár a
o bem público, a ordem e a paz
social;
Considerando que os bens e pessoas utíusados no transporte marítimo constituem serviços auxusares
da Marinha de Guerra, decreta:
Art. 19 Ficam sujeitos à ocupação temporária, pelo prazo de 30 eras,
os bens do Lóíde, da companme l\acíonaí de Navegação Costeira, da
Serviço de Navegação da Bacía do
Prata e do Serviço de Na vegaçao do
Amazonas e Administração do PÔl'tO
do Pará,
§ 19 A efetivação da medida nutortzada neste artigo rar-se a mediante ato do Ministro da Ma.nnha,
de acordo com as necessidades ce
abastecimento e da reguiartdade uos
transportes marítimos.
§ 29 O Ministro da L'vlal'inha barxará $.S instruções necessártas à ~xe
cuçào dêste Decreto, Inclusive soore
o regime do pessoal indispensável à
utilização dos bens ocupados.
Art. 29 Ficam requisitados, a ~"B.,r
tír da data da publicação deste Decreto, pelo prazo de 3D dias, 0.) :;81'viços das empresas particulares de
transporte marítimo, de tráfego pJl'tuárío, de construção e reparação naval, ínctusíve embarcações, :::0mb·..{l:>civeis, acessórios, oficinas, r.aáq:} HU),S,
equipamentos, serviços de telegr a na
ou telefonia das respectivas emprêsas, assim como todo o aparelhamento
de propriedade das mesmas e necessário ao exercício ele- suas ativídades ,
§ 19 As guarnições das embarcações e o pessoal dos escritórios. portos e oficinas, estaleiros, carreiras e

diques ficarão, também, a parbír da
mesma data, à disposição do Gi.J1!érno
para prestação de serviços, considerados fundamentais por rôrça do artigo 39 do Decreto-lei n 9 9 070, de
15 de março de 1946, atinentes às
funções que exercem 113.·$ respectivas

empresas.
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29 A Administração das ernprêsas abrangidas pelo presente artigo
continua a ser exercida por «eua dirigentes e na conformidade dos seus
Estatutos e Contratos Sociais, res-salvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 3!? O Ministro da V i a
o e
Obras Públicas designará. um' representante do Govêrno junto a cada
ernprêsa e 3. sua função, sem interf eréncía na vida admmístrattva de
cada uma delas. se exercerá no sentido de ser mantida a continuidade
dos serviços de transportes, considerados como fundamentais para a
vida nacional'.
4Q A presente requisição cessará automàticamente cuando rõr
restabelecída a normalidade dos serviços marítimos.
Art. 3<1 Findo o prazo da requtsíção a-s emprêsas particulares por
ela atingidas serão Indemzadas dos
prejutzos que porventura tiverem,
Art. 49 1l:ste Decreto entra em VIgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo,
Rio de Janeiro, 24 de dezembro
de 1959; 1399 da Independéncía e
729 da República.
ç

JUSCELINO

KUBITScHEK.

Jorge do

Paço

ã

Matoso Maia.

Ernani do Amaral Peixoto.
Fernando Nóbrega.

DECRETO N9 47.493 - DE 26
DEZE:MBRO DE 1959

DE

Modifica o Decreto ns 45.039, ãe 5 âe
dezembro de 1958, que criou a Comissão de Supervisão âe órgãos
Autônomos, e dá outras providên-

cias.

o

Presidente da R,epública, usando
da atribuição que lhe conferiu o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Os arts. 19 , 2<:1, 39 , 79 e 89 do
Decreto n Q 45.039, de' 5 de dezembro
de 1958, passam ao vigorar com a seguínte redação:
"Art. 1{) E' criada a Comissão
de Supervisão de órgãos Autô-

Ramos (C. S. O. A.), com a atribuição de supervisionar e físcali~a.r o funcionamento de órgãos
diretamente subordinados à Pr esídêneía da República, constitui-o
da de sete membros, um dos
quais o Ministro da Justiça e Negócios Interiores. seu presidente,
e outro o Chefe do seu Gabinete, que o substituirá, eventualmente, na. presidência das sessões.

Parágrafo único. Os cinco
membros vogais da Comissão serão livremente escolhidos e nomeados pelo Presidente da República.
Art. 2\> Ficam subordinadas ao
regime previsto neste Decr'eto as
seguintes Entidades:
. a) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística rr.n. G. E. ) ;
b) Comissão do Vale de' São

Prancísco (C.V.S.F.);

,

Superintendência do Plano
de Valorização Econômica da
Amazônia. <S.P.V.E.A.); e
d) Superintendência do Plano
de Valorização Econômica da
Região da Fronteira Sudoeste do
País.
C)

Art. 3\> Reservado ao Presidente da República o exercício direto _dêles, são delegados a 00missao os podêres de supervisão
e fiscalização das entidades referidas no art. 2(1, competindolhes, espeeí almente, com relação
a elas:
a) expedir normas sõbre organização e execução de seus serviços, observadas as disposições
legais e regulamentares, com a
oríentação ditada pelo Presidente da República;

b) examinar-lhes a proposta
orçamentária. analítica, antes de
encaminhada ao Departamento
Administrativo do Sel'vico Público;
~
c)
acompanhar-lhes, fiscalizando-a, a execucão orcarnentária e a gestão administrativa, promovendo, quando necessário, inspeções ou verificações relacionadas com a efeciência e regularidade dos serviços;
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d) fiscalizar-lhes a movimentação das contas bancárias;
e) organizar demonstrações da
receita orçamentária, baseadas
nos balancetes mensais que, obrígatõríarnente, lhe enviarão as
entidades que arrecadam tributos ou recolham quotas;
j) opinar sôbre planos de trabalho ou de aplicação de verbas
que dependam de aprovação do
Presidente da República;
g) opinar sôbre propostas ou
projetos de criação, alteração ou
supressão de fontes de receita ou
recursos seus;
h)
examinar e encaminhar,
com o seu parecer, ao Tribunal
de Contas da União as prestações de contas dos seus administradores;
i) opinar nos
recursos interpostos para o Presidente da República das decisões das mencionadas entidades;
1) propor ao Presidente da
República as medidas adequadas
ao perfeito funcionamento de
cada uma delas; e
k) fiscalizá-las no tocante à
observância das normas legais,
regulamentares e de serviço.
Art. 79 A Comissão elaborará,
dentro de (3){)) trinta dias, o seu
regimento interno, que lhe fixara
o regime de funcionamento, assim
como as atribuições e os impedimentos dos seus membros, inclusive do Secretário Executivo.
Art. 8Q A ausência a (4) quatro sessões consecutivas, sem motivo justificado, por escrito, equivale à renúncia à função de
membro da Comissão, e à recusa
a não entrada em exercício no
prazo de trinta dias, contados da
publicação da nomeação no

Diário Oiicial, H

Art. 2(,> Os administradores das entidades supervisionadas e fiscalizadas pela Comissão faotlítar-Ihe-âo,
por todos os meios ao seu alcance, o
exercício de suas atribuições, assim
como atenderão, nos prazos por ela
fixados, às informações que lhes solicitar.

Parágrafo único.

A

inobservância

do disposto neste artigo será pela Co-

missão, imediatamente, comunicada
ao Presidente da Repúbliea, com a
proposta de sanção a se aplicar ao
faltoso.
.
Art. 39 Os membros da Comissão,
bem como o respectivo Secretário
Executivo, perceberão a remuneração
mensal de Cr$ 2-0.000,00 (vinte mil
cruzeiros), mais á gratificação de
Cr$ 1 '.(l{l'Ü,Ot(} (mil cruzeiros) por sessão
a que comparecerem, até o máximo
de, 12 (doze) sessões por mês.
Art. 49 E' extensivo aos membros
da Comissão de Supervisão de órgãos
Autônomos o abono de que trata a
Lei nl? 3.531, de 19 de janeiro de 1959.
Parágrafo único. O abono de que
trata êste
artigo incidirá sôbre a
parte fixa e variável.
Art. 51? ~ste decreto entrará em vigor na data da sua publícaçâo.
Art. 61? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 71g
da República.
JUSCELINO KUBITSt-"'HEK.

Armando Ribeiro Falcão.

DECRETO ,NI? 4'7.494 DEzm:':BRO DE

DE

2-5

DI!:

lS'59

Altera o Quadro de Dietribuiçâo de
Canais de VHF, constante do Anexo III das Normas o Plano de Atribuição e Distribuição de Canais para o Serviço de Televisão no Brasil,
aprovados pelo, Decreto número
31. 385,de 21 de novembro de 19·52.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da constituição, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Quadro de
Distribuição de Canais da VHF, constante do Anexo ITI das Normas e
~lano de Atríbuícâo
e Distribuicão
Canais para o -Serviço de Televisão
no Brasil, aprovados pelo Decreto número 31.835, de 21 de novembro de
1952, na parte referente ao Estado
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de Goiás, que passa a ser a seguín-

te:

Cidades

Canais

I

I
Goiá.s:

\

.. ··.l

Anápolis

5,

7,

9

.... '1

3.

6,

8,

.. · .. l

io

r

Brasília
Catalão

I

j

Formosa

"'1

..... '\

Goiânia

I

Goiás

.... ····1

Iparnerí

..... 1

10

12
2,
3,

4, 11, 13

6

12

I

EXECUTIVO

levísão, para operar com a Rádio Nacional.
§ 19 A referida estacão de radioteleyisão e suas instalações complementares deverão obedecer às normas
constantes do Decreto nv 31. 835, de 21
de novembro de 1952.
§ 29 O contrato decorrente da presente concessão deverá ser assinado
dentro de 6{} (sessenta) dias. a contar
da d3:~a. da pl;l~1ica,;ão dêste decreto
no Diàrio Oficial; sob pena de ficar
sem efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrârio.
Rio de Janeiro, 2fi de dezembro do.
1959; 1389 da Independência e 719 d~
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

Art. 2Q Revogam-se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 2-6 de dezembro de
1&59; 1389 da Independência e 71ÇI da
Repúhlíca .

conceãe reconhecimento à Faculdade
de Medicina do T1'iângulD Mineiro.

JUSCELINO KUB1TSCl-IEK.

El'nani do Amaral Peixoto.

DECRETO NQ 47.495 - DE 26
DEZEMBRO DE 1959

DECRETO N9 47.496 - DE 26
DE DEZEMBRO DE 1959

DE

Cniiorça concessão à Superintendência das Emprésas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional para instalar
urna estação
de rosuoteieineão em
Brasília.

o

Presidente da República usando
da atribuíçâo que lhe confei~ o artigo 8'7, n 9 I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Superintendência das l!imprêsas Incorporadas ao
P8,trimêllio Nacional e tendo em vista
o disposto no art. 5\1, n Q XII. da mesma Constituição, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Superintendência das Empl'êsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional,
,nos têrmos do art. 11, do Decreto número 24. 6l}5, de 11 de julho de 1934,
para estabelecer, a título precário, na.
cidade de BrasiUa, sem direito de exclusividade, uma, estação de radiote-

Ainda não foi publica-do no D. O.
por falta de pagamento
DECRETO N9 47.497 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959
Dispõe sôbre a função ele Comandante
âo Destacamento de Base Aé1'eà de
Flo1'ianópoZis.

Ainda. não foi publicado no D. O.
por falta de pagamento.

#

DECRETO N'? 47.498 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959
Transfere da Prefeitura Municipal de
Santa Cruz do Sul parti a Comissão
Estadual de Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul a concessão para a
produção e [ca-necimento de energia
elétrica ao Município de Santa crus
do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul.

Ainda não foi publicado no D. O.
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DECRETO NQ 47.499 - DE 28
DE DEZE1VIB~O DE 1959

DECRETO N9 47.503 - DE 28
DE DEZEMBRO DÉ 1959

'Transfere da Prefeitura M'l.micipaZ de
Arroio do Meio para a Comissão Es~
tadual de Energia Blétticti a concessão para a produção e torneeimento de energia elétrica ao Município de Arroio do Meio, Estado do
Rio Grande do Sul.

Autorizc!' a Companhia Luz e Fôrça
Hullui Branca a remover a linha de

Ainda não foi publicado no D. O.

DECRETO NQ 47.504 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

DEORETO N9 47.500 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

Transfere de Filoteo de Godoy para fi,
Companhia Força e Luz de Canápolis S .A. a,- concessão para a produção e fornecimento de energia
elétrica ao município de CanõpoZis,
Estado de Minas Gerais.

tranemissão de Curoeio a Gustavo

da Silveira.

Ainda não foi publicado no D. O.

Autoriza. a Companhia Fôrça e Luz
Cataguazes -

Leopoulina a am:pliar

suas instalações de energia elétrica.

Ainda não foi publicado no D. O.

Ainda não foí publicado no D. O.
DECRETO NQ 47.501 - DE 28
DE DEZEMBRO -DE 1959
Autoriza a Sáo Paulo Li[Jht S ·A.
seroicoe âe Eletricidade a reconstruir 'e ampliar a linha de transmissão São José dos Campos-Jacarei,
no Estado de São Paulo.

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO

N9 47.502 DE
DE DEZEMBRO DE 1959

DECRETO NQ 47.505 DE DEZEMBRO DE

DE

28

1959

Transfere de Licinio Noiini para a
Emprêsa de Eletricidade Divinópolis
- Caiuru. S. A. e desta para a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
(CEMIG) a concessão para a produção e fornecimento de energia
elétrica aos municípios de Divinópolis e Carmo do Caiuru, Estado de
Minas Gerais.

28

Ainda não foi publicado no D. O.

Transfere da Emprêsa Eõroa e L-uz âe
Santo Antônio do Amparo para a
Centrais Elétricas de Minas Gerais
S . A . a concessão para distribuiçóp
de energia elétrica no Município de
Santo Antônio do Amparo, Estarlo
de Minas Gerais, e dá outras providências.

Autoriza o Estado da Bahia a construir linhas de trtmsmissão de energia elétrica.

Ainda não foi publicado no D. O.

Ainda não foi publicado no D. O.

DECRETO NÇl 47.5ó'1 -

DECRETO

N9 47.506 DE
DE DEZEMBRO DE 1959

DE

28

DE DEZEMBRO DE

23

1959

Fixa a distrir;ulçâ ,). em cada Arma e em cada põsto, das funções gerais
dos oficiais do Exército, (!. vl{jorar a partir de 24 de dezembro de 1959

o Presidente da Repúbríca, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87. inciso I da Oonstltuíção Federal e tendo em vista os §§' 19 e 5"
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do art. 31 da Lei nC? 2.657, de 19 de dezembro de 19-5S, decreta:
Art. 19 São os efetivos globais das Armas atualmente em vigor, distribuídos em cada Arma e em cada pôsto pelas funções gerais (QIDI.I:G e
QBG) e pelas funções privativas da seguinte forma:

I

j

I

POSTOS

I

I'

ARJ."VIAS

I

I
li

J

I

----------

I

l
I

f I Infantaria I
I Cavalaria I

Coronel

i II Artilharia

,,"

1

Funções

li Engenhalia I

gerais

QElVlG

e

QSG

Funções

I previsto
Efetivo

privativas I por põsto

1

-----

139
42
43
1

36
25
23
31

II
I
I

_ _ _ _ _ _ _ _'

1,

.......---:1

I

I

I

rIII Infantaria
Cavalaria

Tenente-Coronel

I

i

.... , II Artilharia II

Major

I Engenharia

I

I

1

I )

~~~~~~ I
iít II Artilharia
Engenharia

155
118

85

Capitão .. , .•.. , .. , ..

'11 Artilharia

\

II Engenharia \

I

344

1M

195

Segundo-Tenente ,.'

'1 I Artilharia
1

II Engenliaria 1

\

229
124

,I

I

174 I
12~ I

38:
197

564
224

310
130

362

1.345

j

I
I

I

2.345

177 I

I

585 \
220 I
99

10

260

189

I

I

1.463

1
I
1
I Variável

I
I

665

1---~

I

f 'Infantar.ia li
II Cavalaria
Primeiro-Tenente ., , '11
I
I Artilharia I
li Engenharia I
!
I
I
I
( l Infantaria
11' Cavalaria

II

i- - - -

I

r II Infantaria II
1 I ·Cavalaria
I

I
I

65

I

I

114
41

_

(Lei 2.391,
Ide 7 jan. 55)

I

179

1a5 I

I
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Art. 21! A vigência do presente decreto é considerada a partir de
24 de dezembro de 1959.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1959; 1389 da Independência e 71'.'

1p. República.

.

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Henrique Lati;

DECRETO N9 47.508 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

DECRETO N9 47.513 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

Autoriza a cidadã brasileira Maria
Celina Lobato a pesqutsar areias
ilmeniticas, .. nos municípios de Japaratuba e Japoatá, Estado de Sergipe.

Concede à Indústria e Comércio "Magnebock" Ltda. autorização para funcionar como emprêsa de mineração.

Ainda não foi publicado no D. O.

Ainda não foí publicado no D. O.
DECRETO N9 47.514 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

DECRETO

N9

47.509 - DE 28
DE 1959

Autoriza Chaves e üiá., a pesquisar
.gipsita no município de stmumôpole, Estado do Ceará.

Autoriza a Siderúrgica Frei teopoldo
Ltda. SIFREL - a pesquisar minérios de [erro, manganês e dolomita
no município de ttauna, Estado de
Minas Gerais.

Ainda não foi publicado no D. O.

Ainda. não foi publicado no D. O.

DE DEZEMBRO

DECRETO NQ 47.510 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

DECRETO NQ 47.515 DE DEZ~BRO DE

DE

2B

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Firmo da
Mata Fagundes a pesquisar bauxita,
argila e leucita no município de
Amâraâas, Estado de Minas Gerais.

Autoriza o cidadão brasileiro Kurt
Walter tirener a lavrar .ametista e
citrino, no município de Caetité, Estado da Bahia.

Ainda não foi publicado no D. O.

Ainda não foi publicado no D. O.

DECRETO NQ 47.511 DE DEZEMBRO DE

DE

28

1959

Ainda não foí publicado no D. O.
N9

47.512-

DE

28

DE DEZEMBRO DE 1959

Autoriza Silva, Areal,
Granitos S. A. a "lavrar
município de Cachoeiro
rinJ Estado do Espírito

N9

47.516 -

DE DEZEMBRO DE

Autoriza a cidadã brasileira Maria ceUna Lobato a pesquisar areias ümeniticas no município de Japaiatuba,
Estado de Sergipe.

DECRETO

DECRETO

Mármores e
mármore no
do ItapemeSanto.

Ainda não foi publicado no D. O.

DE

28

1959

Concede à Mineração Rondônia tstãa:
autorização para [uncionar como
emprêsa de mineração.

Ainda não foi publicado no D. O.
DEORETO NQ 47.517 DE DEZEMBRO DE

DE

23

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Josê
Frento a pesquiea» dolomita no município de Urussanga, Estrtdo de
Santa Catarina.

Ainda não foi publicado no D. O.

Aros no
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DECRETO N9 47.518 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

DECRETO

NC~

47.523 - DE 28
1959

DE DEZEMBRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Melquíades Alevide Cardoso a pesauisar
mica no município de Conselheiro
Pena, Estado de Minas Gerais.

Autoriza a Inâastruü São Tomé Limitada a lavrar quartzito eertcitico no
município de Baependi, Estaào de
1vIinas Gerais.

Ainda não foi publicado no D. O.

Ainda não foi publicado no D. O.

DECRETO N9 47.519 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

DECRETO NQ 47.524 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

Concede à Mineração ltaiubatiba Limitada, autorização paTa funcionar
como emprésa de mineração.

A uioriea o cidadão brasileiro Leonel
José Gomes a pesquisar nuumesita,
no município de Brumaâo, Estado
da Bahia.

Ainda não foí publicado no D. O.

Ainda nâo foi publicado no D. O.

DECRETO N9 47.520 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

DECRETO Nº 4.7.525 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

Autoriza a cidadã braeiteira Maria C~~
tina Lobato a pesquisar areias ilmeniticas no município de Barra ãos
Coqueiros, Estado de Sergipe.

Autoriza o cidadão brasileiro David
Dequecii a pesquisar quartzo no município de Tubarão, Estado de Santa
Catarina.

Ainda não foi publicado no D. O.

Ainda não f-oi publicado no D. O.

DEORETO N9 47.521 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

DECRETO Nº 47.526 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959

Autoriza Brusil. Construtora S. A. a
pesquisar água mineral no município de Itamonte, Estado de NlinG.$
Gerais.

Autoriza o cidadão brasileiro David
Dequech. a pesquisar quartzo no municiino de Tubarão, Estado de Santa
Catarina.

Ainda não foi publicado no D. O.

Ainda não f<li publicado no D. O.

DECRETO N9 47.522 - DE 28
DE DEZEMBRO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Silvério
]1;1 enãonça de Magalhães a pesquisar
Ctuüin, feldspato e mica no município de Tombos, Estado de MinG.$

Gerais,
Ainda não foi publicado no D. O.

DECRETO NC.I 47.527 DE DEZEMBRO DE

DE

28

1959

Autoriza o cidadão brasileiro João
Ferreira de Andrade a peequisar feldspato no município de São Sebastião da Grama, Estado de Sáo
Paulo.

Alnda não roí publicado no D. O.
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DECRETO N9 47.528 DE

DEZE~ABRO

DE

DE

28

1959

Auioriea o cidadão brasileiro Francisco Ferreira Castello Branco a pesquisar areias iimeniiicas no município de eurreirmhas, Estado do Maranhão.

Ainda não foi publicado no D. O.

DECRETO N9 47.529

DE

28

DE OE-'

ZEMBRO DE 1959

.Reçula a tribuiaçõc

tuiicunuil das
jurídicas sôbre os lucros em
ao capital social e às -reseracõrâo com as disposiq6es
n 9 2.852, de 4 de setem'no
de 19-56, modificadas pela Lei núme-

pessoas
relação
vas, de
da Lei

ro 3.470,

de 28 ele novembrÇ) de 1.9:>8.

O Presidente da 'República, usando
atribuição que' lhe confere o art. B'?,
nv I, da Oonstituícào e tendo em
vista as alterações "introduzidas pela
Lei n 9 3.470, de 28 de novembro de
1958, na legislação que regula a. ,ributação adicional d::.s pessoas jurídicas, instituída pela Lei nv 2. 8ê2, de
4 d'c setembro de 1956, decreta:
DOS CONTRIBUINTES

Art. 19 Estarão obrigadas
apresentação de declaracão de imposto
adicional de renda, as pessoas jun.ncas, definidas como tal pela legísiação do im pôsto de renda, registradas
ou não e que no ano base tiverem
1nc1"0 igualou superior a •.....• ,
o-s 300.{){)O,OO (trezentos mil cruzeiros) .
Art. 2\1 As pessoas jurídicas que,
sujeitas à tríbutacão pelo lucro :·~ü,
não possuírem eserituracâo legalizada
ou embora legalizada, incapaz de demonstra!' referido lucro. estarão, tambem, obrigadas à apresentccâo de declaração de írnpôsto adicional oe
renda, se o lucro arbitrado na forma
do art. 34, § 49 , do Regulamento do
!mpósto de. Renda, fôr igual ou suu~
rior a ors 200.000,00 (trezentos nil
cruzeiros) .
Art. 39 Quando ocorrer a alteracào
do exercíeío social, a pesosa jurídica
deverá apresentar declaracão de (mpôsto adicíonal de renda- com base
nos lucros verificados no pertodo vnferior ou superior a 12 (doze) meses
à
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entre a data do balanco anterior a a
do último realizado, desde que êsses
lucros sejam iguais ou superiores a
Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) .
DAS !SEN;?ÕES

Art. 1C? Não estão obrigadas à apresentação de declaração de impôsto
adicional de renda as pessoas juridicas que tiverem no ano base lucro
inferior a Cr$ 300.0'00,00 (trezentos
mil cruzeiros) e as sociedades CIvis
organizadas exclusivamente para pres-.
tação d'e serviços profissionais de médico, engenheiro, advogado, veterinário, contador, pintor, escultor, despechante e outros que se lhes possam
assemelhar, previstas no art. 44, § 19 ,
o, do Regulamento do Impôsto de
~enda.

Art. 59 F'icam mantidos, para ereíto do ímpôsto adicional de renda, as
isenções e o regime especial de que
tratam os arts. 28, 29 e 35 do R.egulamento do Impôsto de ~-enda..
DAS DECLARAÇÕES

Art. 69 As declarações do imposto
adicional de renda deverão ser awe·sentadas ate o exercícío de lS·ÔC., : 0crusíve, em rórrnuías próprias, que
obedecerão aos modelos aprovados
pela Divisão do Impõsto de Rend3.,

i10

penado de 19 de janeiro a 30 de abril
de cada ano.
§ 19 F'icam, en tretan to, obrigadas à
apresentação imediata da declaraçâo
de ímpôsto adícíonn de renda, compreenrtendo os resultados do período
em que exercerem suas atividades, as
pessoas jurídicas que iniciarem transações e se estinguírem no mesmo
ano, desde que referidos resultacos
sejam iguais ou superiores a .,
.
CrS 30a. 000,00 (trezentos mil cruzeíros) .
§ 29
As pessoas jurídicas que se
extinguirem nos anos de 1959 e 19i>D,
inclusive, deverão apresentar, no exercicio em que se verificar a extin ~á{j.
dentro do prazo de 30 (tl'inta) dias,
contados da data em que se ultimar a
liquidação. independentemente da 1e··
claracão de impõsto adicional de renda do exercíclo, a rel rtíva aos resultados do período imediato. até a d~ta
da extinção, desde que os resultados
dêsse período sejam iguais ou superrores a o-s 300. OOO,<>D (trezentosnH
cruzeiros) .
§ 3<> Quando motivos de fôrça maior,
devídamente [ustificados perante o
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chefe da repa-rtição Iançadorac fmpossíbüítarem a entrega da declaração
de ímpôsto adicional de renda dentro do prazo estabelecido neste artigo' poderá ser concedtda, mediant-e
requerimento, uma só prorrogação até
60 (sessenta) dias.
§ 4'" Depois de 30 de abril, a declaração só será recebida se. ainda
não tiver sido notificado o conteibuinte do início do processo de lançamento "ex-offício".
§ 50 As peSSO$.6 jurídicas que, depois de iniciada fi. ação fiscal, apresentarem declaração ou requererem
retificação de suas declarações de
ímpôsto adicional de renda não 6e
eximirão, por isso, das penalídades
cabíveis.
Art. 70 As declarações de Impôsto
adicional de renda serão instruídas
com OIS seguintes documentes, além
dos enumerados no artigo 38 e respectivos parágrafos do Regulamento
do Impôsto de Renda:
! No caso de opção pela base
do capital eíetívamente aplicado, com
a demonstração dos elementos que
o constituem, compreendendo;
1) capital realizado:
2) reservas, excluídas as provisões;
3) lucres não distribuídos;
4) extratos das contas-correntes
dos titulares das firmas individuais
ou dos sócios sohdáríos;
5) demonstração dos' empréstimos
efetuados por acionistas, POT sócios
quotistas ou comanditários às respectivas emprêsas, bem como por terceiros;
6) demonstração dos empréstimos
nacionais ou estrangeiros aplícadca
em empreendimentos de especial interêese para a economia nacional,
assim reconhecidos pelo Ministro dl:i..
Fazenda.
Ir No caso de opção pela base
de um triênio. com a cópia do balanco de ativo e passivo e da demonstração da- conta de lucros e perdas,
encerrados nos anos de 1947, 1948 e
1949, ou demonstração da receita bruta .nos mesmos anos.
IH - No caso de opção pela base
da receita bruta, com a relacão das
operações de conta própria, Segundo
OiS elementos do registro das vendas
realizadas durante o ano social ou
civil que servir de base do imnôsto
e cópia dos lançamentos registrados
pela firma ou socíedade em sua escrituração no mesmo ano, relativamente às importâncias recebidas como
preço de serviços prestados e às transacões alheias ao objeto do negócio.

DO LANÇAMENTO

"EX-OFFICIO"

Art. 89 O lançamento "-ex-offido"
terá lugar quando o contribuinte:
a)
não apresentar declaração de
ímpôsto adicional de .renda;
b) deixar de atender ao pedido de
esclarecímentos que lhe fôr dirigido,
recusar-se a. prestá-Ice ou não os
prestar sa tísratóríamente:
c) fizer declaração de impôsto adícíonal de rende. inexata.
Art. 9') O processo de Iancamento
"ex-officio" .será iniciado por despacho mandando intimar o interessado
para, no" prazo de 20 (vinte) dias.
prestai' esclarecímentos, quando necessáríos, ou para efetuar' o recolhimento do impôsto adicional de renda
devido, com acréscimo da multa. 00bível ,

§ 19 Quando a feJta ou a inexatidão
da declaração de ímpôsto adicional de
renda houver sido apurada pelos agentes ftsoois do ímpôsto de renda. em
ação fiscal direta no domicilio docontribuinte, o processo será ínícíado
mediante auto de infração, no qual
será feita ao ínteressado, pessoalmente, a intimação para prestar €Bclare··
cimentos.
§, 2(' O processo de lançamento' "exoificio" será apreciado pel::t autorídade lançadora, que, se o ~·ulgar improcedente, mandará arquivá-lo; no'
caso contrário, autorizará o lançamento, mandando cobrar o ímpôstc
adicional de renda com a multa cabível, de acôrdo com o art. 145 do Regulamento do tmpôsto de Renda,
Art. Iü. Fa~~se-á o lançamento
"ex-officio" arbitrando o lucro excedente, mediante os elementos de
que se, dispuser, nos casos de falta
de declaração, de não prestação ou
recusa dos esclarecimentos, de esctarecímentos não satisfatórios e de declaração inexata.
Art. 11. Os esclarecimentos pres-tados só poderão ser impugnados pelos lançadores, com elemento seguro'
de prova, ou indício veemente de sua
falsidade ou inexatidão,

DO LUCRO DO ANO BASE

Art. 12. Lucro do ano base é olucro tributável pelo ímpôsto de renda. nos têrmos da legislação em
vigor.
§ 19 • Nos casos de empreitadas

de oonstrucão de estradas e seme-

lhantes, os" resultados apurados em
balanço final relativo ao período da
construção, na forma do artigo 5~,
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do Hegulamento do Impôsto de Renda, serão distribuídos, para os efeitos do írnpôsto adicional de renda,
pelos anos durante os quais se executou a obra, na. proporção das importâncias dos gastos correspondentes em cada um dêsses anos.
§ 2'1
Ocorrendo a hipótese. prevista no parágrafo anterior, não
prevalecerá a prescrição quínquenal
estabelecida na legislação do impôsto ele renda, em relação aos resultados distribuídos pelos anos anteriores.
§ 3/i.
N o caso de opção pela base
do capital efetivamente aplicado, o
lucro do ano base definido neste artigo, será acrescido das seguintes
parcelas:
a) os dividendos. lucros e demais
rendimentos oriundos de recursos
investidos em outras "firmas ou sociedades, se do capital efetivamente
aplicado não forem deduzidos êsses
mesmos recursos;
b) os .rendímentos de títulos ao
portador, se o contribuinte não deduzir do capital efetivamente aplicado o v2.10r dos respectivos títulos;
c) os juros dos empréstimos que
forem computados no montante do
capital efetivamente aplicado, na
conformidade do disposto nas letras
â, e e f do art. 15 dêste Regulamento.

das seguintes percentagens, calculadas sôbre a receita bruta anual defini.da na Iegíslaçâo do Impôsto de
Renda:
a) 6 % (seis por cento) sôbre a
receita. bruta até Cr$ 3.500. OOD,aO
(três milhões e quinhentos míl cruzeiros) ;
b) 5 % (cinco por cento) sôbre a
receita bruta compreendida entre
crs 3. 500 .000,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros) e
.
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros) ;
C) 4 % (quatro por cento) sôbre a
receita bruta superior a
ors 5. HOO. 000,00 (cinco' múi{õ'e's' .ci.~
cruzeiros) .
§ 50?
Ao contríbuínte caberá optar, para fixação do lucro básico, na
declaracão de cada exercício, por
qualquer das formas previstas nos
parágrafos anteriores, não sendo
permitido, após o lançamento, alterar a rorma escolhida na declaração.
§ 6<;1 • Se ocorrerem as hipóteses
previstas no artigo 29 e no parágrafo 19 do artigo 69 , o lucro básico será
apurado, obrígatõríamente, pelas formas "B" ou "O", no primeiro caso
e, pelas formas "A" ou '10", no
outro.
DO

DO LUCRO

BÁSICO

Art. 13'. Lucro básíco é o resultado da aplicação de uma das formas referidas nos parágrafos dêste
artigo e que se designarão pelas três
primeiras letras do alfabeto:
§ lI?
Na forma "A", o lucro báBico será a importância correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do capital efetivamente aplicado
na exploração do negócio, durante o
ano base.
§ 29. Quando no cálculo do capital efetivamente aplicado não fôr
considerado nenhum dos elementos
de que tratam as alíneas â, e e t
do artigo 15 do presente regulamento, o lucro básico, na forma "A!',
será a importância correspondente
a 30 % (trinta por cento) do capital realizado. reservas (excluídas as
provisões) e lucros não distribuídos.
§ 3'1. Na rorma "B" o lucro básíco será equivalente ao dôbro da
média dos lucros da emprêsa tríbutáveís pelo ímpôsto de renda nos
exercícios financeiros de 1948 a 1950,
inclusive (anos de 1947 a 1949).
§ 49. Na forma "C", o lucro básico resultará da soma dos produtos
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LUCRO

EXCEDZNTE

TRIBUTÁVEL

Art. 14. Lucro excedente tributável

é a diferença positiva entre o lucro
do ano base definido no art. 12 e o
lucro básico apurado por qualquer das
formas constantes do art. 13,
DO CIPITAL EFETIVAMENTE APLICADO

Art. 15. O capital efetivamente apli-

cado na exploração do negócios, compreende:
a) capital realizado;
b) reservas, excluídas as provisões;
C) lucros não distribuídos;
d) as importâncias <lue os titulares
das firmas individuais ou SOCIOS
solidários tenham mantido em poder
das respectivas emprêsas, deduzidos,
porém, os juros correspondentes;
e) 70% (setenta por cento) do valor
dos empréstimos eretuados por acionistas, por sócios cotistas ou comandítáríos às respectivas emprêsas, bem
como por terceiros, deduztdos, porém,
os juros correspondentes;
j) o saldo devedor dos empréstimos
nacionais e estrangeiros aplicados em
empreendimentos de especial interêsse
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para a economia nacional, assim reconhecidos pelo Ministro da Fazenda,
deduzidos, porém, os juros correspondentes.
~ 19 As ímportãncías de que trata
êste artigo serão computadas na razão
do tempo em que tiveram permanecido na emprêsa, durante o ano base,
apurando-se o saldo médio mensal de
acôrdo com a escríturaçáo .
§ 29 Para os efeitos dêste artigo, são

natureza do empreendimento em que
tenha sido aplicado o empréstimo
Art. 16. Do capital eretívamente
achcado serão deduzidos os saldos
médios mensais, durante o ano base,
dos recursos investidos em outras fu-,
mas ou sociedades. bem como em titulas ao portador, se os dívídendos, lucros e demais rendíment.os, oriundos
dêsses mesmos recursos, não roi em
adicionados ao lucro do ano base .

considerados reservas todos os fundos
retidos na emprêsa e r"iliutad,)!; .pelo
ímpõsto de renda; e provisões. os que,

DA TRIBUTAÇÃO

embora tendo permanecido em poder
ela ernprêsa, não foram atingidos por
aquêle tmpõsto ,
§ 39 Os lucros do ano base poderão
ser computados no cálculo do captal
efetivamente aplicado, observado o
disposto no § 1Q, desde . rue a firma ou
sociedade mantenha contabüídade de
custo e realize balancetes mensais de
modo que demonstre a formação d6sses lucros, durante o ano.
§ 49 Os lucros apurados pelas f'írmas ou sociedades são con::-lder.·,dos
distríbuídos a partir da data do respectivo crédito aos tituiares, :~QC:(j5 ou
acionistas, ou à matriz no caso de
filiais de sociedades estrangeíras ,
§ 59 Equiparam-se\s ímoor-âncías
de que trata a letra
03 ~~~''''dito~ da
Matriz, nas filiais de socíe-iade- es··
â,

trangeiras, excluídos .~S p:-vvenie:'1Les
de fornecimento de mercador-as f' ma-

tt,rias primas ou prestação de serviços.
~ 89 Ser~io consíderados lgualmente
corno empréstimos, para os efeitos do
disposto na letra e,' as Impovtânclas
mantidas em poder 1"1:.'1.5 «especttvas
emprêsas, pelos diretores acionistas,
sócios cotistas ou comandítár-os e em-

pregados. inclusive os rendimentos que
lhes tenham sido atribuído
§ 7Q 'A5 parcelas referldas nas letras
d e e dêste artigo somente seri':i,o
computadas em cada JT'f13 dessas letras. na parte que não exceder 'to limite da soma do capital realizado e
reservas.
§ 8~

O cômputo da parcela l'p.feridl3.

na letra f, no capital efetivamente
aplícado. dependerá da sua aprovação
p~10 Mintstérfo da Fazenda. depois de

pleiteada pelo contribuinte em netíção
regular, instruída com parecer do
Banco Nacion2J do Desenvolvimento
Econômico (B. N. D, E, .) ou da Superintendência da Moeda e do Crédito
(SUMOC), conforme o case, quanto à

Art. 17" O impôsto adicional de renda referido neste decreto será cobrado
pela forma seguinte:
20% (vinte por cento) sôbre a parte
do lucro excedente tributável, definido
no art. 14, que não ultrapassar 5(}%
(cínquenta por cento) do lucro básico
apurado por qualquer das formas constantes do art. 13;
30% (trinta por cento) sôbre a parte compreendida entre 5·('% (cinqüenta
por cento) e 100% (cera por cento);
40% (quarenta por cento) sôbre a
parte ccmpreendida entre lÜ'()% (cem
por cento) e 200% (duzentos par

cento) ;

5<l% (cinquenta por cento) sobre o
que exceder a 2CD% (duzentos por
cento) "
art. 18, Na hipótese do impôsto

apurado reduzir o lucro do ano base
a rrenos de CTS 300 oco.co (trezentos
mil cruzeiros), deverá ser cobrada como Imposte adicional ,je :·l.nà2 apenas
a Importância que AXC;-:;':J8'r a êsse 1ímtte ,
Art .. 19. para a. F'.{fl'·ll~§,c.' de dísnosto
na Lei n5> 2.8'62, de 4: de setembro de
19<:'D. em relacâo aos lucros reallzados
neles representantes comerciais. socieÓ.~.cles dê 'cm'ret01'es, comissártos e emprêsas [ornalisticas ou Que explorem
exclusívamente a indústria ou o comércio de ltvros. ou ambos, poderá
ser feita dístíncão entre lucros cue
resultem meramente do caortal ou 'do
trQ.b8,Jh'J, sendo permitido- aumentar
at~ 4()% «ruarenta por cento) a. percentazem de que trata o § 2.9 do 'ri'.l'ti9:~ J~, como ainda. se fôr necessário,
redu.'::ir at.? 0, H1ebrJ.0 8S taxas do ímpõsto estabelecído no artigo 1?
Art , 2(). As indústrias de fertilizantes. celulose, álcalis, benefícíamento de
mínéríos. extração de óleo de babaçu
e oítíclca e de cêra de carnaúba, beneIíciamento e tecelagem de caroá, azave
e fibras nativas, Iocalizadas nas regiôes

Norte, Nordeste e Leste Setentrional

ATOS DO PODER

do país ou Que venham a ser instaladas nessas mesmas regiões pagarão
com redução de 50% rctnouenta por
cento) o imposto adicional de renda,
estabelecid-o nos artigos 17 e 13.
Parágrafo único. As novas jndúsu.r:ia,s, previstas neste artigo, que se tennam instS'olado a partir da. vigência da
Lti n,9 2,973, de 26 de novembro de
,95,6, ou venham, ainda, a se instalar,
rícarão isentos do urroosto adiciona! ele
renda referido neste decreto, desde
que não exista mdústria na região,
u':(J~zando matéria prima. idêntica ou
similar e f:3.bricand.o o mesmo produto
em volume superior a ~O% (trinta PO'i'
cento) do consumo aparente regional,
ou as existentes já se benetieiem do
favor estabelecido neste parágrafo.
DO PAGAM:EN'l'O DO IMPÔSTO

Art, 21. O impôs to adicional de
renda devido pelas pessoas jurídicas
poderá ser pago em 4 (quatro) quotas
iguais, quando superíor a Cr$ 5,000,00
(cinco mil cruzeiros), nas épocas e
pra-zos trxados para a cobranca do ímpôsto de renda.
§ 1.°. O p9~'amento do lmnôsto adicional de renda no ato da entrega da
declaracào, bem como nos casos de
lançamento li ex-offício", será efetuado
na sua totalidade
§ ,9. Quando houver suplemento de
ímnôsto adicional de renda. nrccederse-'á, à cobrança do débito dê urna só

vez.

§ 3Q-. . Nos cases de extinção da pessoa juridíca. o p8..~'a!",-1ento do impôeto
adicional de renda devera ,')e, efetuado também na sua totB.tldade ,j no ato
da entrega da deelaraçâo ,
Düs DEPÔS1TOS

PARA

I!'iVESTIMEN'l'OS

Art. 22. As pessoas jurídicas sujeitas ao l}a,g'[{mento do irnnôsto adicional

de renda "poderão optar-na sua decla-

",ão de lucros nela cnnstâtuícão de
"Depósitos para" Investimentos" em
trnportàncía igual ao ímpõsto devido,
acrescida de 5<}% (cinquenta por
cento) .
§ LI?
Os "Depósito" para Investimentes' previstos neste artigo serão
feitos em conta espectal em. Banco de
que a união seja proprietária ou a
maior acionista. á ordem da Comis89- de rnv8stimentos" criada pela Lei
n.O 3.4';''0. de 28 de novembro de 1958,
f' '} resoectív-, recibo será anexado à
declaracâo deIucros em que fôr declara.da a opcão .
§ 29 A pessoa [urtdíca que nRO anexar o recibo de "Depósitos para In~.

{l
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vestímentos", no ato da entrega da
declaração de lucros, não poderá exercer o direito de opção de que trata
êst artigo, ficando sujeita ao pagamento do ímpôsto adicional de renda
devido.
S 3.9 . A opção prevista neste artigo
não será aplicada às diferenças de
imposto adíctonal de renda que [orem
8,PI; ra da-s. na revisão r) as d ec' ",.r'l-.l.ç ê8S
de lucros oU em virtude de ação üscai,
J:'.~ quaís serão cobradas por meio de
Iançamento, abstendo-se do. ímpõstc
t01 aJ o valor inicialmente calculado
come imê-sto devido.
nrsroarçõzs

GERA!~

Art. 23. As consultas relattvas ao

jropôsto adicíonal de rznda e os casos previstos no artigo 19 dêste rteereto serão resolvidos, em prim-tra
instân-cia, pelo Diretor da. Divisão do
Impôsto de Renda,
Art; 24. As consultas não eximirâo
os oonsulentes da apresentação, '1;'1tro do prazo l'2gulamentar, da decla1'<:.92,0 do írnpôsto adi cionaã de renda
8: que estiverem obrigados.
Art. 25. A declaração, c- lancam er.to e recolhimento do tmpõsto adictonal de tenda obedecerão às díspo.sições legais pertinentes ao impõsto (e
renda, adotados os modelos próprros
que forem aprovados pelo diretor ela
Divtsão do Impôsto de Renda.
Art. 26. O julgamento das reclamacões e recursos rererentcs ao ímpõsto adtcíonal de renda seguirá o rt>··
gí.ne estabel-ecido para o imposto de
renda pelas leis em vigor,
Art. 27. O O "pal't3.mento Nacíonat
de tnouscrtas e Comérc10 e as Jun: as
Comerciais, ou repartições que 3,~!'1S
vêzes fizerem, não poderàc arquivar
distratos ou alterações de contratos 1é"
quaisquer sociedades, 9.ta.-:. de assembléias gerais de sociedades por açóe$,
nacionais ou estrangeiras, relativas ;J,
alterecão de estatutos, liquiuaeão .u
dtssolucão, bem como dar baixa tll;l
matricu'a das tírrnas individuais. se.n
prova de quitação do ímpõsto ad.cional de r snda .
Art. 28. Nenhum pedido d;~ concordata ou de reabíütacão do falido será homotozado. sem' 8. prova de qui~
tação do ímpôsto adicional "e ren-ta
Art. 29. Os Ieíloeiros nâo pOdel'fO
vender. mesmo em hasta pública. '.'.;a
tabel?cimentos eornerciais JU índu.striaís, sem a prova de estar o ven-teder qulte com o ímpõsto adiciw~rt·.l
de renda,
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Art. 30. E' obrigatório a prova <1;
quitação do impõsto adicional de recda em todos os contratos com a A'Ímínístracão Pública Federal, Estadu<Jl
ou Mun{cipal.
Art. 31. A prova de quita..ç ão do
ímpôsto adícíonal de rene- será reita
com certidão da repartição competente, documento êsse que ~Ó produzrra
efeito no ano em que tiver sido ;>a.s~

sado ,
Art. 32.

A execução dos serviços
relativos ao impôsto adicional de ren-

da continua a cargo do Serviço de
Lucros Extraordináríos (S.L.E.) da
Drvísão do Impõsto de Renda, das
Seccões de Lucros Extra",·rdínárlos
(8. í..) das Delegacias Regionais do
Distrito Federal e do Estado de São
Paulo e das Turma.':; de Lucros E;{traordínártos (T .L, E. ) das Delegacias Regionais dos demais Estados.
Parágrafo único. Nas Delegacias
Seccionais do Impôsto de Renda. tais
serviços competem às Turmas incumbidas dos trabalhos do ímpôsto de
renda.
Art. 33. São extensivas ao ímpôsto
adicional de renda de que trata êste
decreto, as disposições da legtslação
do ímpôsto de renda que lhe forem
aplícáveís, inclusive as que se relacionam com o capitulo das penalidades.
Art. 34. :itste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as dísposíções em contrário
Rio de Janeiro, em 28 de dezembro
de 1959; 138.° da Ir.dependência: é 71.0
da República.
Juscelino Kubitschek
S. PaJes ãe Almeida

DECREI'O Nl? 47.530 DEZE.J.VIBRO DE

DE

29

DE

19'59

Transforma em extranumerário-mensalista âa União o pessoal do Estabelecimento Comercial de Material
de Intendência do Ministerio da
Guerra, pago por economias aãmínistratiuae, amparado por decisão
judicial e de que trata a Lei número 3.'705, de 24 de dezembro de 1959.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe-

ExECUTIVO

deraI e nos

têrmos da Lei nv 3.7'05,

de 24 de dezembro de 1959, decreta:

Art. 1li E' transformado em extranumerário-mensalista da
União o
pessoal do Estabelecimento Comercial
de Material de Intendência, admitido
na forma do Decreto-lei n 9 2.9'30, de
de 24 de dezembro de 1959 e do Decreto-lei nl! 3.490, de 12 de agosto de
1941. ~

ParágTafo único. Incluem-se na
transformação operada por êste artigo
os tarefeiros admitidos no referido
Estabelecimento antes da vigência do
Decreto-lei nl? 3.49{l, de 12 de agôsto
de 1941.
Art .2Çl O pessoal a que se refere
êste decreto passará a Integrar a Tabela única de Mensalista do Ministério da Guen'a - Parte Suplementar
- conforme Anexo n'? 1 e respectiva
relação nominal que a .êste acompanha.
Art. 39 Eri1 conseqüência, fica extinta a Tabela Numérica de Mensalistas de Economias Administrativas do
Estabelecimento Comercial de Material de Intendência do Ministério da
Guerra. criada pelo Decreto' n 9 17. 74~.
de 5 de fevereiro de 1945 e alterada
pelos Decretos nsv 2{) .123. de 4 de dezembro de 1~45 e 22.779, de 19 de
marco de le47.
párágrafo único. Fica também extinta a Tabela Numérica Especial de
Extranumerário-Mensalista do mesmo
Estabelecimento, criada pelo Decreto
n 9 39.429. de 19 de junho de 1956.
Art. 49 Os servidores que. à data
da Lei nQ 3.705, de 24 de dezembro de
1959 se encontram afastados por motivo' do doença serão submetidos a
inspeção de saúde, na forma da Lei
n Q 1.711, de 28 de outubro de· 1952.
Pàrágrafo único. Se o laudo médico
opinar pela aposentadoria, esta será
concedida de acôrdo com a Lei número 1. 711, de 28 de outubro de 1!:}52.
Art. 5Q O pessoal a que se refere
êste decreto passa à condíçâo de segurado obrigatório do Instituto de
Previdência' e Assistência dos Servidores do Estado,'
Parágrafo único. O Ministério da
Guerra providenciará. através dos órgãos competentes. a transferência para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado das
contribuições descontadas para outras
instituições de previdência social.
Art. 6~ A despesa com a transformação prevista neste decreto cor~el:á
à conta da dotação de extranumerário
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-mensalista, consignada no orcarnento
da União para o Ministério dá Guerrá.
Art. 7º O reajustamento dos salários e o pagamento das demais vantagens serão devidos a partir de 26 de

Art. 89, ltste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 711,\ da
República.

fevereiro de 195-8, de acôrdo com o
artigo 79 da citada Lei ..19. 3.705, de 24
de dezembro de 1959.
,ANEXO N9 1

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Henrique Lott.

(Artigo ,29)

Es'rABELECIMENTO COMERCIAL DE MATERIAL DE INTENDl!:NCIA
MINISTltRIO DA GUERRA
TABELA ÚNICA DE MENSALISTA -

PARTE SUPLEMENTAR

I

J

i

Númerv de 1
~unções

SÉRIES FUNCIONAIS

I
I
I

I
I
I

1

1
1

l

I Mestre

I Mestre
I

2
3
6

1
3
8
11

1

I

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,••• 1

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

I Escrevente Datilógrafo
I Escrevente Datilógrafo
I Escrevente Datilógrafo

I
I
I Artifice

ti

.Artíríce . . .
I ..<\rtifice . .
i Artífice
I Artífice

8
6

I

ti

13

1

2

1
1
2

1

I

I

I Referências

;

1

21

1

20
19

1

I

t
1

I
I

1
1

~~!~i~: :: ::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::I

I Artífice ......•................................. 1
I Artttíce . . .....••.......•....•....•.....•....... I
j
I

I
I
1
I Servente
I Servente ......•................................ ,
I
I
I
I
I
Funções
de
Referência
única
I
I
I
.
I
I
I Oontabtlísta . . .

I Armazenista . .

26
22

25
24
22
21
20

19

18
17
16

19
16

~

1

21

I Correntista. .............•...................... J

20

I

i

I
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DEORETO Nl? 47.531 DE DEZEMBRO DE

DE

DO PODER. ExECUTIVO

29-.

1959

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Medicina de Santa Catarina.

Ainda não foi publicado no, D.
por falta de pagamento.
DEjCRETO N9 47.532 DE DEZEMBRO DE

Autoriza

DE

O.~_

29

1959

o tuncionamento de Curso.

Ainda não foi publicado no D. O ,~,
por falta de pagamento.
DECRETO N9 47.533 DE DEZEMBRO DE

Concede reconhecimento

DE

29-

1959

a curso.

Lei nQ 3.483. de 8 de dezembro de
1958. regulamentada pelo Decreto número 45.360. de 28 de janeiro de 1959.combinado com a Lei n Q 2. t84, de 9,
de agõsto de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam transformadas, em.
funções de extranumerário-mensalista, na forma do anexo, as funções de
extranumerártos-contratados de Pesquisador Especializado em Estatistica,_
Encarregado do Setor de Planejamento e organízaçao, Técnico em Eletro·,
técnica e Técnico em Construção e
Montagem de Máquinas,
ocupadas,
respectivamente, por Antônio Carolina
Braule GonçaI ves da Silva, Oswaldino. Ribeiro Marques, Alfonso Martignoní e Marius Theophile Mercíer, as.
quais passam a integrar a Tabela única de Extranumerário-mensalista, Parte Suplementar, do Ministério da Educação e CUltura, aprovada pelo Decreto n 9 35.000, de 3 de fevereiro de

1954.

Ainda não foi publicado no D. O.,
por falta de pagamento,
DEORETO N'" 47.534 DE DEZEn[BRQ DE

Concede reconhecimento

DE

1959

a

29

Cursos.

Ainda não foi publicado no D. O '.
por falta de pagamento.

DECRETO N9 47.535 DE DEZEMBRO DE

DE

29

1959

Aprova a designação âaâa ao 'Con1unto de ilhas destinadas à instalação
da Cidade Universitária da Universidade do Brasil.

Ainda não foi publicado no D. O.
DEOREl'O N() 47.536 - DE 29
DEZEMBRO DE 1959

DE

Dispõe sõore a transtormacão em
mensalista. de extranumerários contratados do Ministério da Educa«ão
e Cultura I. 'dá outras providências.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, item I. da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 59 da

§ 1q. O abono provisório concedido
pela Lei n~ 3.531, de 19 de janeiro,
de 1959, continuará a ser pago aos

servidores de que trata êste decreto
na base dos salários anteriormente
percebidos como contratados.
§ 2(1. As transformações de que tra-·
ta êste artigo prevalecerão a partir
de, respectivamente, 16-5-959, 8~1l-958.,
17-12-958 e 21-12-ga-8. datas do térmínu dos contratos dos aludidos servidores.
Art. 29 . O órgão de pessoa: expedirá para cada servidor atingido pelo
disposto neste decreto portaria de-claratóría da nova situação.
Art. 39. As despesas com o custeio
das funções transformadas a que se
refere êste decreto, no corrente exercício, continuará a ser atendida pelas.
dotações de contratados constantes do
Orçamento em vigor. até que seja
reajustada a discriminação orçamentária, no tocante à- rubrica de extranumerários-mensalistas.
Art. 4"'. ~ste decreto entrará em vígor na data de sua publicação.
Art. 5<'; Revogam~se as disposições
em oontrárío ,

Rio de Janeiro, em 29 de dezembrode 1959; 1389 da Independência e 719;'
da Repl1blica-.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

CloVis. Salgaeto

TABELA úNICA DE EXTRANUMQRARIO-MENSALISTA
PARTE

RUPLEMENTAR

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANTERIOR

!

Número I
de
I
funções I

Função de Contratado

I
I
I Salário

I

I

I
I

I

Número

de

Função de Referência única

) funções

I

~

I' Referencia

I

l

J

Cr$
I
1 ' Pesquisador Especializado em Esta-!
tístíca •••••••••••••••••••••••••••• 1 14.5'O(),üÚ

1

Técnico em

1

T'écnico em

Eletrotêcnlca

I

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

construção e montagem
de máquinas .....................

J

17.00n,Oo

II 17.000,00 I
I

I

29

1 1 Encarregado do Setor de Planejamen-!
I
to e Organização
:

29

II

I

Enca..-regado do Setor de Planejamen-]
to e Organização ................ 1 14.500,00

I Pesquisador

tJ
Especia.lizado em Esta-I
,
/

1

tístíca

····1

31

1 I Técnico em construção e montagem I
de máquinas
I
I

31

1

I Técnico em
I
I

8

~

I
I

~

til

E1etrotécnica •····· ..

I
I

~

i

OI.

~
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DECRETO N9 47.537 -

DE

DO PODER

29

DE

DEZEMBRO DE 1959

Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o credito especial de Cr$
350.000,00
<trezentos e cinqüenta
mil cruzeiros), para atender ao pagamento de auxilias· relativos ao
1949 e ãesttnaâos a
exercicio de
obras para assistência à maternidade e à infância, no Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.472, de 1 de dezembro de 1958, e
tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 350.000,00 (trezentos e cínqüenta mil cruzeiros), para pagamento de auxilias concedidos no exercício
de 1949, para obras destinadas à assistência à maternidade e à infância. no
Eqtado de Santa oatartna, conforme
discriminação constante da. referida.
Lei' n 9 3.472, de 1 de dezembro de
1958.
Art. 29 O presente decreto entrará.
em vigor na data de sua publicaçáo,
Art. Si? Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de dezembro
de 1959; 138<:1 da Independência e 71Q
da República.

ExECUTIVO

FG-5, que integrará a lotação da Escola Nacional de Musica.
Art. 29 A despesa resultante dêste
decreto correrá por conta dos recursos
orçamentários próprios.
Art. 39 ltste lecreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de dezembro
de 1959, 1389 da Independência e 7lQ
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Cunns

DECRETO N9 47.539 - DE 29
DEZEMBRO DE 1959

-Permanente do Ministério da Fazenda e dá outras prooiâêmcias .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam mcíuídas no Quadro
Permanente do Minístérso da Fazenda
as funções gratificadas abaixo díscríminadas, que integrarão a lotação da
Caixa de Amortização:
Símbolo FG-3

111-

Clóvis Salgado
S. Paes de Atmeia«

Assistente do Diretor;
Chefe do Servico da Dívida
Interna Fundada (S.D.F.);
Chefe do Serviço de Meio Circulante (S.M.C.);
Chefe do Serviço de Administração (8. A) .
Símbolo FG-4

1 -

1DEORETO N9 47.538 - DE 29
DEZEMBRO DE 1959

DE

Inclui junções gratificadas no Quadro

1-

JUSCELINO KUBITSCHEK

Salga.do

(S.C.) ;

DE

inclui tunção gratificada no Quadro
Extraordinário de
Mensalistas da
Universidade do Brasil e dá outras
providências .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica incluída no Quadro Extraordinário de Mensalistas da Universidade do Brasíl a função gratifica<la de Chefe. de Biblioteca, símbolo

Chefe da Seção Técnica (S.T.);
Chefe da Seção de Contrôle

1-

Chefe da Seçáo de Juros e
Transferências (S.J.T);
1 - Chefe da Seção de Títulos ao
Portador (S.T.P.);
1 - Chefe da Seção de Titulos Nominativos (S. T.N.);
1 - Chefe da Seção de Mecanização (S·.M.);

1-

Chefe

da

Seção

de

Pessoal

(S.P.) ;
1 -

1-

Chefe da Seção de Material e
Orçamento (S.M.O.);
Chefe da Seção de Comunicações, (8:0.).
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Símbolo FG-6

1-

Chefe da Portaria (P);
.1 - Chefe da Turma de Mecanografia (T.M.).
Art. 2<:1 Fícaro suprimidas as duas
funções de Chefe (P e 2l.1 Seção), símbolo FG-4, constante da relação do
Decreto nQ 35.447, de 30 de abril de

Art. 49 :ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as dísposíções em
contrário .
Rio de Janeiro, em 2~ de dezembro
de 1959; 1331? da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis

1954.

Art. 39 A despesa resultante da
execução dêste decreto correrá por
conta da dotação orçamentária própria.
Art. 4Q ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de dezembro
de 1959; lS-8Q da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

N9 47.540 DE
DE: DEZE1JlBRO DE 1959

DECRETO NQ 47.541 - DiE 29
DE DEZEMBRO DE 1959
Transfere sem aumento de despesa
tunção da Tabela tmica , de Extra~
numerário Mensalista do Ministério da Educação e Cultura para
idêntica tabela do Ministério da
Fazenda, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r, da Consttluição, de-

S. Paes de Almeida.
DECRETO

Salgado.

29

Dispõe sõbre a Faculdade de Odontologia da Universidade do Recite,

o Presidente da República, usando
da atribuíção que lhe confere o artigo 87, item r, da oonsutuíção, e de
acôrdo com o art. '20 da Lei nv 3.401,
de 12 de junho de 1958, decreta:
Art. 19 Ficam transferidos, para
a Faculdade de Odontologia da rmtverstdade do Recife, sete cargos de
Professor Catedrático, padrão O) eríados pela Lei n9 976, de 17 de dezembro de 1949, para o a-ntigo Curso de
Odontologia da Faculdade de Medicina da mesma Universidade, c
qual, tornado autônomo, pela citada
Lei n 9 3 Aúl, passou a constituir o
estabeleeímsnto inicialmente aludido.
Art. 29 Ficam criadas, para a referida Faculdade de Odontologia, e
a serem custeadas pelos r ecursos proprios da Universidade, três funções
gratificadas, sendo uma de Díretor,
FG-1, uma dé Secretário, FG-3, e
uma de chefe de portaria, FG-'1.
Art. 3Q Dentro do prazo de trmra
dias, a contar da data de publicação
dêste decreto, a Congregação da meneíonada Faculdade de Odontologia
elegerá, de acôrdo com o Estatuto da
Universidade, a lista tríplice destinada à designação do seu Diretor.

creta:

Art. 19 Fica transferida com o
respectivo ocupante Hamilton Pedro
de Farias, uma função de Auxiliar
Administrativo, referência 28. da Ta··
bela única de Extranumerário iVlensalista - Parte Permanente do Minístério da Educação e cultura, para
idênticas tabela e parte do Mínístério da Fazenda.
Art 29 Fica igualmente transferida uma função de Técnico de iVIecanlsação, referência 28, da ra~ela
única ~ de Extranumerário Mensalísta
- parte Permanente do Ministério
da Fazenda, para idênticas !iab01a e
parte do Ministério da Educação e
Cultura.
Parágrafo único. A função ,l que
se refere éste artigo fica transformada na de Auxiliar !Jdminj~trativo
da mesma referência e inctuída 113Série Funcional correspondente da
Tabela ú n i c a de Extranumerário
Mens2>lista, do Ministério da Educação e cultura.
Art. 39 .:ê;ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 29 de dezernbro de 1959; 1389 ria Independência
e 719 da República.·
JUSCELlNO

KUB!TSc:a:EK.

Clovis Salgado.
S. Paes de Aimeiãa,
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DECRETO N9 47.542 - DE 30
DEZEMBRO DE 1959

DE

Abre, ao Ministério da Justiça e Neg6cios Interiores, o crédito suplementar de o-s 2.500. OOO,<){) para o fim
que especifica.

Art. 2.Q Revogam-se as disposições
em coritrárío.
Rio de Janeiro, em 30 de dezembl"O
de 1959, 138.Q da Independência e 71.0
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEk

S. Paes de Almeida

o

Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei número 3.694, de 18 de dezembro de
1959, decreta:
Art. 19 Fica aberto. ao Ministério
da .rustíca e Negócios Interiores, o
crédito suplementar de Cr$
.
2.500.000.00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), em refôrço da dotação atribuída, pelo orçamento vigente, ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Título 14:) na Verba
1. O.üO - Custeio, Oonslgnaçâo 1.3.00
- Material de Consumo e de Transrormacão. Subconsignaçâo 1.3.04
Combustíveis e lubrificantes.
Art. 29 ~sse crédito será automàticamente registrado pelo Tribunal
de Contas e distribuído -à Díretoría
de Contabilidade do Corpo de Bombeiros do Distrito FederaL
Art. 39 1l:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua ipublícação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3:0 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBI'fSCIrEK

Armando Ribeiro Falcão
S. Paes de Almeida

DECR'ETO N.? 47.543 DEZE~BRO DE

DE 30 DE

1959

DEORETO N9 47.544 DE DEZ~BRO DE

DE

30

1959

Autoriza o cuiaâiio brasileiro Patrício
Rodrigues Galâeamo a pesquisar cassiterita, columbita no município de
Araquai, Estado de Minas Gerais.

Ainda não foi publicado no D. O.
DEORETO Nl? 47.545 - DE 3()
DE DEZEMBRO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro David
Dequech a pesquisar quartzo no município de Tubarão, Estado de Santa Octarina,

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO Nl? 47.546 - DE 30
DE· DEZEMBRO DE 1959
Autoriza o cidadao brasileiro David
Dequech a pesquisar quartzo no município de Tubarão, Estado de Sa:n~
ia Catarina.

Ainda não roí publicado no D. O.
DECRETO NQ 47.547 - DE 30
DE DEZEMBRO DE 1959

Suprime cargo extinto.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.« 1, da Constituição Feqeral,
e nos têrmos do artigo 1.~, alínea b,
do Decreto-lei n,« 3.195, de 14 de abril
de 1941, decreta:
Art. l.9 Fica suprimido 1 cargo de
Agente Fiscal. (Em comissão), padrão
li, do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, vago em virtude da.
aposentadoria de Alcino Brazil Guedes, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da ContaCorrente do Quadro· Permanente do
mesmo Ministério.

Autoriza Industrial Sáo Tomé Limitada a laurar. quarteito eencitico no
município de Baependi, Estado de
Minas Gerais.

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO NQ 47.548 - DE 30
DE DEZEMBno DE 1959
Declara sem efeito os decretos números 28.634, 28.635, 28.636, de 13 de
setembro de 1950.

Ainda não foi publicado no D, O.
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DECRETO NQ 47.554 -

DECRETO N9 47.549 - DE 30
DE DEZEMBRO DE 1959

DE DEZ~BRO DE

Autoriza a Mineração caeté Mirim
S. A., a pesquisar diamante e ouro
no município de Itupiranga, Estado
do Pará.

Ainda. não foi publicado no D. O.

DE

30

1959

Autoriza a Organização Brasileira de
Minérios Ltda. - Obramil a pesquisar calcário no município de Itabirito, Estado de Minas Gerais.

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO N9 47.555 - DE 30
DE DEZEMBRO DE 1959

DECRETO N9 47.550 - DE 30
DE DEZEMBRO DE 1959
Autoriza a cidadã brasileira Maria OeUna Lobato a pesquisar areias ilmeniticas no- município de Japaratuba
Estado de Sergipe.
'

Concede à Companhia Brasileira de
Chumbo - cobrac autorizacõo
para funcionar como empresa ~ de
mineração.

Ainda. não foi publicado no D. O.
Aínda não foi publicado no D. O.
DEORETO N.9 4'1.556
DECRETO NI! 47.551 - DE _30
DE DEZEMBRO DE 1959
-Autoriza a cidadã brasileira Maria Cetina Lobato a pesquisar areias ilmeniticas nos municípios de Pacatuba
e Japoatã, Estado do Sergipe.

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO N9 47.552 DE DEZEMBRO DE

DE

30

1959

Autoriza o cidadão brasileiro José
Trento a pesquisar jluorita no mu~
nicipio de Tubarão, Estado de Santa
Catarina.

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO N9 47.553 - DE 30
DE DEZEMBRO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro João
José Rodrigues a pesquisar ttuortta
no' município de Tubarão, Estado de
Santa Catarina.

DE 30 DE DEzmMBRO DE 1959

Aprova alterações introduzidas nos Estaiutos, inclusive aumento do capital social da The Prudential Assurance company Limited.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígn 87, inciso I, da Constituição. e
nos têrmos do Decreto-lei n.O 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. L" Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos EStatutos, inclusive aumento do capital social de Cr$
1.500.0úO,QO (hum milhão e quinhen-.
t05 'mil cruzeiros) para cr$
.
1O.QOO.COQ,OO (dez milhões de cruzeiros). da The Prudential Assurance
Co;mpany Limited, com sede em Lon~
dres, rnglaterra, autorizada a funcionar no país pelo Decreto -n,v 22.305.
~je 4 de janeiro de 19-3'3, conforme
reunião realizada pela Diretoria em
2 de julho do corrente ano.
Art. 2.9 A sociedade continuará integralmente sujeita àS leis e regulamentos vigentes, oi; que venham. a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, ao de dezembro de
1959; 13B.9 da Independência e 11.9 da
República.
JUSC'ELIlNO KUBITSc:HEK

Ainda não foi publicado no D.

O~

Fernando Nóbrega

Aros

DECRETO NO 47.557 DE DEZEMBRO DE
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DECRETO N1?47. 559 - ' DE 30

DE 30

DE DEZEMBRO DE

1959

Autoriza o cidadão brasileiro Diogo
Bethonico a pesquisa» minério de
ferro no município de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais,

1959

Renova o Decreto n<J 41.970, de 3 de:

açõsto de 1957.

Ainda não foi publicado no D, O.
Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO NQ· 47',~60 DEORETO NO 4'7,558 -

DE DEZEMBRO DE i95~

DE

DE DEZEMBRO DE

30

Renova o Decreto n Q 40.920, de 13 de
jevereiro de 1957,

30

Retifica o art. 1fi' do Decreto número.'
46.287 de 29· de junho de 1959,.

Ainda não foi publicado no D. O,

DECRETO NQ 47.561 -

DE

1959

Ainda não foi publicado no D. O.

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1959

Abre, ao Mmisiério da Justiça e Negócios Interiores, os créditos especiais
que eepeciiica, na importância total de Cr$ 26.373.483,20,

O Presidente da República, usando da autorização contida na Lei número 3. 4'l2, de 1() de dezembro de 1958, e tendo cuvídc o Tribunal de Contas, nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 1Q :B'jcam aberto.'}, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
os seguintes créditos especlaís:

o-s

Para normalização da vida rínanceíra da Fundação Brasil
Central, face à sítuaçã o em que se encontra ... ,......
23.251.564,70
Para recolhímento, ao Banco do Brasil S, A., da importância correspondente à parte restante dos ágios devidos
àquele Banco para ímportaçáo de uma lancha para
extinção de incêndios, adquirida pelo Corpo de Bo+nbeiros do Distrito Federal, no exercício de 1954 ,
,..
3.121.918,50
Art. 2~ O~ créditos especiais de que trata êste Decreto serão registrados pelo Tribuna.! de Contas e automàtícamente distribuídos ao Tesouro
Nacional.
Art. :~Çl 1§:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de 1959, 13811 da Independência e
719 da República.
t'

JUSCELINO KUBITSCHEX.

Armando R.ibeiro

ratcõo,

S. Paes de Almeiâa,

DECRETO N\l 47.562 -

DE

30

DE DEZEMBRO :DE

1959

Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, os créditos eepecuü»
que especifica, na' importância total de Cr$ 520.581,00.

O Presidente da República, usando da.. autorização contida na Lei número 3.472, de 19 de dez-moro de 1958, e tendo Duvido o Tribunal de Con~

Aros

553'1
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tas, nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 Ficam abertos, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
os seguintes créditos especiais:

o-s

Para regularização de despesas pagas, no exercício de 1954,

além dos créditos orçamentários próprios, pelo Corpo
de Bombeíros do Distrito Federal, à conta da:
Verba 2 - Material
Consignação 2 - Material de Consumo
Subcansignação 04 - Combustíveis e lubrificantes
Verba 3 - Serviços e Encargos
Consignação 1 - SerViços de Terceiros
Subconsignação- 04 - Iluminação, fôrça motriz e gás

451.000,00

69.581,00

TOTAL

520.581,00

Art. 29 Os créditos especiais de que trata êste Decreto serão registrados pelo Tríbunal de oontas e automàticamente distribuídos ao Tesouro
Nacional.
Art. 39 1tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 3C do dezembro de 1959, 1389 da Independência e
719 da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Armando Ribeiro Falcão.
S. Paes de Almeida.

DECRETO

N9

47.563 -

DEZEMBRO DE

m: 30 DE

1959

Prorroçu: o art. 39,
n'? 45.400, de

s

§ 2l?, do Decreto
de fevereiro de 1959.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 artigo 87, n9 :(, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica prorrogado, para o
exercício de 1960, o disposto no artigo 3(>, § 29 , do Decreto n 9 45.400,
de 6 de fevereiro de 1959.
Art; 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 3D de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Armando Ribeiro Falcão
Jorge do Paço Mattoso lI.Iaia
Henrique t.oit
Horácio Lâter
J. Paes de Almeida
Ernani do Amaral Peixoto
Mario M eneahetti
Clovis Salgado
Fernando Nóbrega
Francisco de Mello
Mario Pí1Wttj

DECRETO

N9

47.564 -

DEZEMBRO DE

DE

30

DB

1959

Aliem o § 29 do art. 83, do Betnüamenta para os serviços da dívida
federal interna fundada e do meio
circulante.

o Presidente da República, usando
da atrtbuícão oue lhe confere o artigo 37, nl? I, - da Constituição, deereta:
Art. 19 O § 29 do art. 83 do Regulamento para os serviços da dívida federal interna fundada e do
meio circulante, baixado com o Decreto n 9 35.913, de 28 de julho de
1954 e alterado nela de n Q 40,560, de
18 de dezembro ~ de 1956. passa 8, Vigorar com a seguinte redação:
"§ 29 O Ministro da" Fazenda
poderá designar servidor para
exercer a fiscalização do uso das
chancelas, que serão entregues à
emprêsa fornecedora das notas.
F.sta fiscalização,
todavia, em
nada reduzirá a integral responsabilidade da emprêsa fornecedora pelo uso das referidas chan-
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no-

Art. 2(1 Fica revogado, em conseqüência, o citado Decreto n 9 4{) .560,
de 18 de dezembro de 1956, e demais
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência. e 71q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida

DECRETO NQ 47.565 DEZEMBRO DE

Abre, ao
tivo do
especial
fim que

DE

3(}

DR

1959

Departamento AdministraServiço Público, o crédito
de CrS 1.5(lQ.OC<O,OO, para o
espécijica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida no art 19 da
Lei n Q 3.47'2, de 19 de dezembro de
1958, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas. nos têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Departamento Administrativo do Servico Público, o crédito especial de crs ....
1.5'Ü.Q.Oü0,OO (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) destinado a. atender ao pagamento da díferenca de
contribuição à. Associação Brasileira
de Normas Técnicas. relativamente
aos exercícios de 1952, 1953 e 1954,
de acôrdo com a Lei n Q 2.166, de 11
de janeiro de 1954.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
3~ de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
I

em

JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida

DECRETO NÇI 47.566
BRO

DE

DE

31

DE DEZEM-

1959

Abre. ao Ministério da Educacão e
Cultura, o crédito especial de 'Cr$ .
1. ono. {l(lO,OO para atender às despesas com a ereção de um monumento
comemorativo do I Centenário do
Nascimento
do Presidente
Julio
Bueno BrfLndão.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei , n
Q

~.562,

de 5 de junho de 1959, e tendo

ExEcuTIvo

ouvido o Tribunal de Contas nos têr..
mos do art. 93 do Regulamento Geral de Oontaaílídade Pública, decreta:
Art. 19 - Fica aberto, ao Ministérío da Educação e Cultura o crédito especial de o-s 1.000.00000 (hum
milhão de cruzeiros), para atender às
despesas com a ereção de um monumento comemorativo do I Centenário
do Nascimento do Presidente Julio
Bueno Brandão, ocorrido em 11 de
julho de 1958.
A:r:t. 29 - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art 39 - Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 31 de dezembro
de 1959: 1389 da Independência e 7l?
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Clovis Salgado
S. Paes âe Almeida

DECRETO N9 47.567 DEZEMBRO DE

DE

31

DE

1959

Declara de utilidade pública e autoriza a d~sapropriação e aceitação
de ãoaçâo do domínio direto do
respectivo terreno} de imóvel}que
menciona, necessário ao Ministério
da Guerra.

O Presidente da República tendo
em vista o parágrafo 16 do artigo 141
da Constituição Federal e, usand~
das atribuições que lhe confere o
item I do artigo 87 da mesma oonstítuíção, decreta:
.
Art. 19 E' declarado de utilidade
públic!l" para fins de desapropriação
de acordo com o artigo 69, combinado
com as letras a e b do artigo 59, tudo
do Decreto-lei nl)
3.365, de 21 de
junho do ano de 1!Ml. o domínio útil
do terreno com 1.082,59 metros quadrados, situado à Avenída Floriano
Peixoto ne:> 3'Ü'8, na cidade de Natal
Estado do Rio Grande do Norte e'
bem assim as respectivas benfeito~
rias de propriedade do Senhor Luiz
Curcio Marinho, avaliadas em
.
Cr$ 3. SOl). 000,00 <três milhões e trezentos mil cruzeiros) inclusive o correspondente àquele domínío e tudo de
acõrdo com os elementos constantes
do processo protocolado no MinístéI

kros

DO POD~a ~CU'l'IVO

rio da Guerra, sob o n9 28.516-59 Gab. MG.
Art. 29 O imóvel em aprêço se destina ao Ministério da Guerra e IV

Ex.ército.

Art. 3Q Fica aquele Ministério autorizado a promover a desapropriação
em causa, correndo as respectivas despesas a conta dos recursos orçamentários do referido Ministério.
Art. 49 E' o Serviço do Patrimônio
da União autorizado a aceitar a doação que faz a Prefeitura da Cidade
de Natal, no Estado do Rio Grande
do Norte, pela Lei n!? 9040, de 12 de
agôsto do corrente ano, do domínio
direto do imóvel em tela.
Art. [}!? O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em. contrá-

rio.

Rio de Janeiro, em 31 de dezembro
de 1959; 1389 da Independência e 71Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCEEK.

S. Paes de Almeida.
N9 47.568
DE DEZEl\1:BRO DÉ

-

DE

31

Transfere, sem aumento de despesa,
junções de Tabelas Numéricas' Especiais de Extranumerário-mensalistas
tio Ministério da Agricultura, que
menciona.

Ainda não foi publicado no D. O.

DE DEZEMBRO DE

DE

DE DEZ~BRO DE

31

1959

Aprova as especificações para a classificação e fiscalização dà exportação àa Pimenta do Reino.

Altera a lotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

Ainda não foi publicado no D. O.
DECR'EI'O N.'> 47.572 DEZEMBRO DE

DE DEZEMBRO DE

DE

DE

1959

31

DE

Concede o abono provisório aos servi..
dores da Universidade Rural de Pernambuco.

O presidente da República, usando
da atribuição c ue lhe confere o artígo 87, item l, da oonstítutcã» e tendo
em vista o disposto no
1.'> do artígo 2Q da Lei n Q 3.531, de 19 de janeiro de 1959, decreta:
Art. l.~ Fica estendido ao pessoal
ativo e servidores inativos da Univer-

*

sidade Rural de Pernambuco o abono

positivos do Decreto n.v 45.359, de 28
de janeiro de 1959.
Art. 3.° As vantagens financeiras Cie

que trata êste Dêcreto serão pagas a
partir de l:~ de janeiro de 1959.
Art. 4.'> O abono de que trata êste
decreto correrá à conta do crédito 0Specíal aberto pelo Decreto n.s 45.42?
de 12 de fevereiro de 1959.
Art. 5.V B;ste decreto entra em vigor
na data de. sua publícação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de J~.neiro, em 31 de dezembro
de 1959. 138.Q da L'1dependência e 71.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEk

Mário Meneghetti

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO N9 47.570 -

31

DE

1959

Art. 2.~ Para o f!m previsto no artigo anterior, serão observados os dís-

1959

DECRETO N9. 47.569 -

DECRETO NQ 47.571 -

províeório concedido pela Lei n:> 3.531,
de 19 de janeiro de 1959.

Henrique Lott.

DECRETO

551)

31

1959

S. Paes de Almeida.

DECRETO NI1 47.573 - DE 31
DE DEZEMBRO DE 1959

-Cria Parque Nacional de Araquarâ,
integrante da Seção de Parques e
Florestas Nacionais do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura.

Institui, no Ministério da Agricultura,
a Comissão Nacional de Avicultura

Ainda não foi publicado no D. O.

Ainda não foi publicado no D. O.

(CNA) .
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N9 47.574 DE
DE DEZEMBRO DE 1959

DECR,ETO

31

DEORETO NI? 47.576 - DE 31
DE DEZEMBRO DE 1959

Cria na Comissão Nacional de Energia.
Nuclear a Superintendência do Projeto Manbucaba, e dá outras providências.

Aprova alterações introâueiâae nos
Estatutos, inclusive aumento de capital social, da Companhia de Seguros Aliança do Para.

Ainda não foi publicado no D. O.

Ainda não foi publicado no D. O.,
por raíta de pagamento.

DECRETO NQ 47.575 DE 31
ERa DE 1959

DE DEZEMw

Retifica a Tabela Numérica de Mensalistas da Comissão Federal de
Abastecimento e Preços e dá outras
providências.

O Presidente da. República, usando
da. atríbtução que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, de-

creta:

Art. 19 - Fica. retificada a Tabela
Numérica de Mensalistas da oomissão Federal de Abastecimento e Preços a que se refere o artigo Ít? do
Decreto nv 44,039, de 12 de julho de
1958, para o fim de serem incluídas
as seguín tes funções, com os respecti..
vos ocupantes:
1 (uma) de Artífice Especializado
referência 27, ocupada por Ulrleo Ferreira Falcão;
2 (duas) de Auxiliar Administrativo, referência 25, ocupadas por Aranoel Ribeiro Peixoto e Manoel Mendes da Rocha;
3 (três), de Escrevente-Dactilógrafo,
l'eferência 23, ocupadas por Napoleão
'Faustinci da Silva, Ney Nunes Martins e José Bonifácio de Carvalho
Netto;
1 (uma) de Escrevente-Dactilógrafo,
referência 22, ocupada por GenivaJ de
Carvalho; e
4 (quatro) de Ajudante de Motoris ta,
referência 20, ocupadas por
João da Cruz de Souza Lobato, José
Pereira Sodré, Rubens Cabral e Sidney de Freitas.
Art. 29 As alterações de que
trata êste decreto prevalecerão
;1
partir da publicação do Decreto n Q
40.077, de 8 de outubro de 1956.
Art. 3Q - í!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua oublícacâo.
Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrário.
~io de Janeiro, em 31 de dezembro
de 1959, 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSC:f:IEE:

Fernando Nobrega

DECRETO NQ 47.577 - DE 31
DE DEZEMBRO DE 1959
Autoriza R. Simon & Cia. Ltâà., fi
comprar pedras preciosas.

Ainda não foi publicado no D. O.

DECRETO NQ 47.578 DE DEZEMBRO DE

DE

31

1959

Autoriza estrangeira a adquirir, em
reoiçoração de aforamento, a tração
ideal do domínio útil do terreno de
marinha que menciona) no Distrito
Federal.

Ainda não foi publicado noD. O.

DECRETO Nt? 47.579 - DE 31
DE DEZ&~BRO DE 1959
Autoriza estrangeiro a tuiquirir o lote
de terreno nacional interior que
menciona, situado no Distrito Federal.

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO N9 47.580 - DE 31
DEZEMBRO DE 1959

DE

Abre, pelo Ministé1'io da Viação e
Obras Publicas, o crédito especial
de Cr$ 186.'ÜOO.<JOO,OO, para o fim
que menciona.

o Presidente da República, usando
da autorízacão contida no art. 19 da
Lei n Q 3.581, de 10 ele julho de 1959,
e tendo ouvido o Ministério da Fazenda e o Tribunal de Contas, em

Aros 00
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cumprimento ao determinado no ar93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Públíc~. decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas. o
crédito especial de ors 186. ()OO. 000.00
(cento e oitenta e seis milhões de
cruzeiros), para atender ao pagamento de despesas inadiáveis do Lóide
Brasileiro.

ttgo

Art. 29 . ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.
S.

Paes de Almeida .

DEORETO NQ 47.581 DEZEMBRO

DE

DE

31

DE

1959

Abre, pelo Ministério da Viacão e
Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 2.550.000,00, para o fim
que menciona.
O Presidente da República, usando
da autorização contida no art. 19 da
Lei n 9 3.472, de 19 de dezembro de
1958, e tendo ouvido o Ministério 1a
Fazenda e o Tribunal de Contas, em
cumprimento ao que determina o artigo 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, decreta:
Art. lI? Fica aberto, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 2.550.000,00
(dois milhões quinhentos e cinqüenta
mil cruzeiros). constante do item 8
do anexo correspondente ao Ministério da Viação e Obras Públicas,
para subvencionar os Serviços de
Navegação do Guaporé e do Madeira,
no exercício de 1954.
Art. 29 ~ste decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1959; 1381? da Independência e 719 da
República.
JUSCELl:NO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

S.

Paes de Almeida.
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DECRETO N9 47.582 - DE 31
DEZEMBRO DE 1959

DE

Autoriza o Ministério da Viacão e
Obras públicas a aprovar o ésquema da discriminação-tipo do orçamento da despesa do Departamento
dos Correios e Telégrafos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõem os artigos 8Q, 3ú e 31 do Decreto-lei n Q a.308.
de 6 de dezembro de 1945, decreta:
Art. 1Çl O Ministro da Viação e
Obras Públicas aprovará, dentro do
primeiro mês de cada exercício. o
esquema da discriminação-tipo do
orçamento da despesa do Departamento dos Correios e Telégrafos a
que se refere a alínea "c" do art. 29
do Decreto-lei n'.! 8.308, de 6 de
dezembro de 1945, símultãneamente
com a discriminação da despesa de
que trata o art. 89 do referido Decreto-lei.
parágrafo único. O esquema de que
trata êste artigo será organizado,
anualmente, até 15 de janeiro, pelo
Departamento dos Correios e Telégrafos, de acerco com as necessidades
específicas dos serviços, observado,
porém, o sistema de exposição e
classificação da despesa adotado no
Orçamento da União.
Art.· 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

S. Paes de Almeida.
DECRETO NQ 47.583 DEZEMBRO

DE

DE

31

DE

1959

Abre, ao Ministério da Educacão e
Cultura o crédito especial dê Cr$
1.000.<lOO,OO, para atender às despesas com a comemoração do bicentenário da criação do municípiD
de Rio Pomba, em Minas Gerais.
O Presidente da. República., usando
da autorização contida na Lei ~ 3.913

658
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de 30 de dezembro de 1958, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas nos
têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de contabilidade Pública, decreta:
Art. 1«;) Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 1. 000.000,00 (um milhão de cruzeiros), para atender às
despesas com a comemoração do
bicentenário da criação do município
de Rio Pomba, no Estado de Minas
Gerais.
Art. 2«;) 80% (oitenta por cento)
do crédito de que trata a presente
lei serão empregados pelo Govêrno
Federal lIa conclusão das obras do

novo edifício do Ginásio Estadual
de Rio pomba. sendo o restante entregue à Prefeitura Municipal para.

as despesas comemorativas.
Art. 3Q O presente decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação..
Art. 4Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de
1959; 138Q da. Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.
S.

Paes de Almeida.

APENSO
No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis figurarão:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante...
dores, forem publicados durante o trimestre ao qual corresponder
o volume.
II -- As retificações e reproduções publicadas no trimestre,
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres.
anteriores.

A~ros
DECRETO NQ 33.095 DE 1953

DO PODER EXECUfIVO
DE

19

DE JUNHO

Dispõe sôore a Tabela Numérica Especial de extromumeràrio-mensaueta
(art. 6Q da Lei n 9 1.765. de 1952),
do Coleqio Naval, do Ministerio da
Marinha, e dá outras providencias.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - de 2 de julho de 1953).
Retificação
A página 11. 741, 3~ coluna, onde se

lê:
OPERÁRI<...

4 - referência 21
.
2. Manoel Joaquim Gomes.

1.

3.

4.

.

Leia-se:

.20' '':': .C~~,d~i.ãrià .d~' 'M~nte . M:~iô"
Trabalhador Braçal -

16 -

8

•22':":": 'ê~u:ct;l~;i~' de' 'Ri~~:C;""""
Tl'abalhador Braçal - 16 - 17
23 - ocudeiarta de Saicã
Artíffoe Auxiliar - 16 - 7
Tl'abalh8Jdor Braçal - 16 - 19
Tratador de Anima-is - 16 - 1

. ..............................•

.
Leia-se:

'. .....•
DEOREI'O N'I 45.554 MARço DE

OPEllÃRIO

4 - referência 21
.
2. Manoel Joaquim Gonçalves.

1.

3.
4.

22 - Coudelari<a. de Baicã
Tra;balh8Jdor Braçal - 16 - 17
23 - Ooudelaría do Rincão
Artífice Auxilia.r - 16 - 7
Traba)hador Braçal - 16 ' - 19
Tra.tador de .A.nimais - 16 - 1

.
.

.
.

.

DEOR'ErO N.o 43.921 - DE 20 DE
JUNHO DE 1958
Altera o Decreto n. 41.064, de 27 de
fevereiro de 1957

(Puhlícado no Diário Oficial de 27 de
junho de 1958 - Seçã"o I)
Retificação

Na págína 14.628, Anexo VI, do Ministério da Ouerea, onde se lê:
• .• 20 - Ooudelaeía de Monte Belo
Trabalhador Braçal - 16 - 8

DE

5

DE

1959

Aprova o Regimento da penitenciária
Professor Lemos Brito e dá outras
providências.

O Pres~den,te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item r. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento
da Penitenciária Professor Lemos
Brito. do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que com êste baixa.
Art. 2.° ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicacâo ,
Art. 3.° Revogam-se as arsposíções
em contrário.
Rio de Janeiro; em 5 <te março de
1959, 13'8 o da Independência e 71.°
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

CyrillQ Júnior.
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REGIMENTO DA PENITENCIARIA
PROF'ESSOR LEMOS BRITO
CAPíTULO 1
DA FINALIDADE

Art. 1.0 A Penitenciária Pr~essOl'
Lemos Bnto (P . .P. L . zs, s , criada pela
Carta Régia de 8 de julho de 1769,
órgão mtegrante ao Mlnlsterio (ia
Justiça e Negócios Intertores, diretamente subordinada ao cespectivo M.inístro de EsLadO tem por üllalidade:
J

I - Recolher sen tenciacos c.e ambos os sexos para cumprimento das
penas de detenção e reclusáo ;
!l - recoíner mulheres condenadas
à pena de prisão simples, .iem (X,lmo
as p. esas prevennva ou provisoria-

mente;

111 - recolher presos. orevenuva ou
provísôriamente. e condenados a penas privativas de liberdade, de ambos
os sexos. quando acometidos de tuberculose.
§ 1." Será observado no P.P.L...B.
o sistema penitenciário adotado pela
legislação da República. medíanse as
normas estabelecidas neste Regimento e as instruções narxacas ne.a inspetoria Geral Peni tencíárta.
§ 2.° Enquanto não existir estabelecimento adequado, a pena de prisão
simples será cumprida em seção especial da P.P.L.B.
CAPíTULO Ir

Art. 2. A P.P.L.B. constitui-se
dos seguintes órgãos;
Serviç.o de Dis'CilAi.ma e oontrõíe
Q

(S.D.C.) ,

de

Recu'peracão

Social

(S.R.S.> •
Serviço de Saúde (S. S i.

Serviço de Administração (S. A.) ,
Serviço Agro- Industrial (S, A. I. ) ,
Peniteneiária de Mulheres ,Pn. M,).
Art. 3.<' O Set-viço de Díscíptína e
Contrôle (8. D. C.) é constituído de:
Seção de Disciplina e ocntrõte
(8.D.0.-1>;

Portaria
Seção de

Registro

e

(T.1.B.) .
é

Art. 5.° O Serviço de Saúde S.S.)
constítuído de:
Hospital . Penitenciário (S.S.-1);

Seção de psiquiatria (8 Pq.).
Seção Médico-Odontológica de Ban-

gu (8,8.-2);

Sanac.óno Penal (8.8.-3);
Seção Peni tenciária (8. P . j
b) Secretaria (Sec.),

a)

aecretane

;

(S8-4).

Art. 6." O Serviço de Administração
(8. A . > é constituído de:
Seção Admmístratíva (S.A.-I>
a> Turma de Pessoal (T.P.),
b) Turma de Material (T M. , .

Turma de Con tabílídac e I T . C. ) ,
I'urena de Comunicações e Arcurvo <T.e.A.).
,
Se~ão
de E c o n oro i a Interna
C)

d)

<S.A.-2);
a}

Turma de Alimentação e Cozi-

nha <T.A.C.).

b) Turma de
Copa e Refeitório
<T.C.R. ).
Cl Turma de Rouparia' e Lavande-

ria (T, R ,I . ) •

à) Turma de
(T.L,R. ).

Limpeza e Rtpa:-os

e: Turma

DA ORGANIZAÇÃO

ServiçO

Seção de Ke s 1S tê n c i a 60eiaJ
<S.R.S. -3);
Turma de Assistência Social ôe
Bangu (T.A.S.B.);
Seção de Educação e Recreação
<S.R.S.-4>; e
Seção Industrial (S.R. S. -5> .
Turma In d u s t r i a 1 de Bangu

oontrôte

(SD.C -2).

de Transport.e (T T.'.
Almoxarifado (S.A.-S).
Art. 7'! O SerViço Agro-Industrial
(S.A.I.) é constituído de:
Seção Penitenciária (S.A.I.-l);
a) Turma de Registro e Cadastro
(T.R.C.) .
b) Turma Disclplínar (T .D.) .
c) Turma de Ensino e Recreaçã.o
(T.E.R.).

Turma de Trabalhos Agricolas

d)

(T.T.Ag.) .

Seção de Economia Interna (8. A.

1.. -2) ;
a)

Turma de Alímentacâo e Cozi-

nha (T.A.C.>,
b) Turma de Rouparia e La vande-

ria (T R.L.),
C}
Turma de Limpeza e Reparos

Art. 4.° O Serviço de Recu-peração

(T.L.R.) .

Secáo de Biotipologia e Psicotécnia

1.-3) ,

Social (S.. R. S.) é constituído de:

(S R S.-I);

Seção de As s i s tê n c i a Juri<lioca

(8.R.S.-2);

Turma de Assistência .ruríotca de
Bangu (T.A.J.B.);

Turma de
89

Administração

(S.

A.

Art.
A Penitencíáría de Mulheres <Pn. M.), é constituída de:
Seção Penitenciária (Pn. M.-1);
a) Turma de Registro e Cadastro

(T.R.C.> ,
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b) Turma de Disciplina (T.D).
c) Turma de Ensino e Recreação
(T.E.R.) .

Turma de
Admímstraçào
(Pn ,
M.-2L
Q
Art. 9 A P.P .L.B, será dirigida
por um Diretor, nomeado em comissão pelo Presidente da República.
Parágrafo único. O Diretor terá. um
Becretàrío e dois Assistentes.
Art. I'!), As Turmas terão Encarregados e os demais órgãos da P. P
L. B. tere.o Chefes.
Art. 11. As S.R.S.-l e S. Ps. serão chefiadas por especialistas.
Art. 12. A Pn. M. será chefiada,
de preferência por pessoa do sexo feminino.
Art. 13. Os órgãos que compõem a
P, P . L. B .
funcionarão coordenadamente, em regime de colaboração, sob
a orientação do Diretor.
OAPíTULO III
DA

COMPETÊNCIA

DOS

ÓRGÃOS DO r:;·D.C.

Art. 14. Ao S.D.C. compete executar todas as atividades relativas à
segurança das prisões, à disciplina
dos internos e à matricula, registro e
contrôíe da vida jurídica e carcerária
dos internos.
Art. 15. A S.D.C.-l compete:
1 - executar o regime disciplinar;
Ir - superintender e fiscalizar a
segurança das prisões;
III - recolher à sua célula o sentenciado ou prêso que praticar infração discípnnar grave e providenciar a
imediata comunicação do fato ao Diretor;
IV - ter sob a sua responsabilidade a guarda das chaves das prí-

sões;

V - dirigIr e fiscalizar a visita aos
sentenciados e presos;
VI - manter a disciplina nos 1'efeítóríos e acompanhar a distribuição das refeições aos presos e sentenciados;
VII - arrecadar jóias e outros valores encontrados em poder dos sentenciados e presos, relacioná-los devidamente e recolhê-los aos cofres da
P.P.L.B.:
VIn - fazer recolher à T. R .L. os
objetos e vestes arrecadados aos presos e sentenciados, devidamente relacionados;
rx - zelar pela higiene pessoal, Inclusive quanto ao corte C1e cabelo e
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barba, dos
sentenciados e presos,
atendendo àS recomendações' do R. S· ;
X - manter e nscaíízar os serviços
de barbearia:
XI - distribuir os presos e sentenciados pelos pavilhões, galerias. células e demais dependêneías da P. P.
L. B.;
XII - dirigir e fiscalizar a movimentaçâo de sentenciados e presos
dentro e fora da P.P.L B.
XIII - manter um quadro e fichário de cóntrõle diário, respectiv rmente, da totaçâo numérica e da nominal,
dos pavilhões, galerias, células e derr.. ais dependências da P. P. L. .B :
XIV - fornecer> díáríamente.. ao
Diretor, por intermédio do Chefe do
S. D. C., um mapa de movímenco
de entrada e saída de sentencí ados e
presos, bem como da lotação prevista
e existente, em relação aos pavilhões,
galerias, células e damaís dependên-

cias da P.· P. L. B.;
À"V - comuni cal' díàriamente, a o
Chefe do S, D. C. o efetivo da P.
P. L. B., bem como as alterações
previsíveis em relação ao dia seguinte;
XVI - providenciar o pedido de
roupas regulamentares. d'c cama, banho e vestuário, na medida necessária :3. manter os presos e sentenciados
devidamente uniformizados e limpos:
XVII - exercer a vigilância geral,
diurna e noturna, nas diversas dependêncnas da P P. L. B
zParágrafo único. - A Portaria compete:
1 - exercer, permanentemente, 11
vigilância nos locais de entrada e saida da P. P. L, B.;

H _ informar e orientar o público
que tiver assuntos a tratar na P.
P. L. B.;

In - receber e encaminhar àS. A.-l
a correspondência postal, telegráfica
e outras da P. P. L. B. e à S. D.
C-2 a correspondência de presos e sentenciados:
IV _ examinar os objetos que enI matricular os sentenciados e
remetendo ao Chefe da S. D. C.-1
os que forem proibido!' OU suspeitos;
V - registrar, em íívro aprcpriado,
o nome e enderêeo dos visitantes dos
presos e encaminhá-los aos locais de
visitas.
Art. 16. Compete à S. D. 0.-2:
I - matricular os sentenciados e
os que forem presos preventiva ou
provísõriamente;
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II - registrar. no livro próprio, as
cartas de guia de sentença condenatória e as de livramento condicional;
lU - organizar e manter' prontuários de todos os dados e documentos
relativos aos sentencíàdos;
IV - preencher as fichas de identificação dos sentenciados e dos liberados condicionais, conforme modelos aprovados pelo Diretor;
V - J;1abilitar o Diretor a prestar
às autorídades competentes as ínrormações solicitadas sõore- sentenciados
e presos;
VI - providenciar sôbrs a apresentação dos presos às autoridades que
os requisitarem;
Vil - providenciar para que sejam
comunícadas, imediatamente às autoridades judiciárias e administrativas
competentes. as penalidades físciplínares impostas a sentenciados ou presos, soltura, fuga ou falecimento, e
remeter, neste caso, a certidão de
óbito;
,
VIn - tomar as provídêncías cabíveis, junto às autoridades competentes, quando a morte do sentenciado
ou prêso não haja sido natural;
IX - providenciar sôbre as transferências de sentenciados ou presos,
que s-erão sempre acompanhados da
documentação legal, de seus pertences e caderneta de pecúlio;
X - censurar a correspondência
dos sentenciados e presos, tanto a expedida como a recebida;
XI - extrair certidões e fornecer
atestado requeridos por sentenciados
e presos, à vista do despacho do Diretor;
XII - manter um arquivo de todos
os documentos referentes aos sentenciados e presos que passaram pela P
P.L.B ;

XIII - organizar e manter as fichas analíticas rios sentenciados e presos;
XIV - manter os serviços referentes aos liberados condicionais.
DO S.R.S.

Art; 17. Ao S.ft.S. compete as atividades relativas à classificação e
orientação dos sentenciados e presos
para efeito de tratamento pemtenciárío compatível com a sua personalidade.

Parágrafo umco - A classificação
fina] do sentenciado, para efeito de
tratamento penitenciário adequado à
sua personalídade, será reíto por uma
comissão interna de classificação,
constituída dos chefes do S.8., 8,D.
e., S. R. S. e dos chefes de seções de
Assistência Social, Educação, e Recreação e Jurídica, sob a presídêncía
do Diretor da P.P,L.B.
Art. 18. A S.R.S.-l compete:
I - realizar exames necessários à
caracterização da mdtvídualídade e
personalidade de cada sentenciado ou
prêso e, bem assim. do seu biotipo
para fins de tratamento penítenctárío;
II - propor o tipo de trabalho mais
adequado a cada sentenciado ou prêso,
tendo em vista os exames efetuados
pelo 8.S. e segundo os preceitos da
psícotecníca e objetivo corretivo e
ecucacíonal do mesmo.
Art. 19. A S.R.S.-2 compete:
I - prestar assistência jurídica aos
sentenciados e presos, examinandolhes a situação em face de direitos
e benefícios legais e reguiamentares:
II - orientar os sentenciados no
cumprimento de suas penas;
IH - opinar, quando consultada,
sôbre assuntos de sua competência;
IV - redigir e encaminhar os requerimentos dos sentenciados e .presos
quando o solicitarem os mesmos;
V - comunicar ao chefe do S. R. E .•
para as providências cabíveis, as irregularidades que observar na execução
das leis e regulamentos relaüvos ao
regime penitenciário.
Parágrafo único - A Turma de As..
sístêncía Jurídica do Bangu (T. A J.)
compete executar no S.A.l., na Pn.
1\1. e no Sn. P. as tarefas que lhe
forem atribuídas pelo ohete da S.
R.S.-2.
Art. 20. A S.R.S.-3 compete:
-I - estudar e diagnosticar os casos socíaís relativos às famílias dos
sentenciados presos, realizando. nara
êsse fim. quando houver autorízacáo
do interessado, as visitas domiciliares necessárias;
I1 - promover o tratamento dos
casos sociais, valendo-se inclusive das
associações a que se refere o item VII,
dêste artigo;
ru - manter um fichário dos casos
sociais;
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IV - informar ao chefe do SE.S.,
para as providências cabíveis, sôbre
os casos sociais que possam ínfluir no
comportamento dos presos e sentenciados interessados:
V - manter registros de dados atualizados sôbre as possibilidades profíssíonaíados sentenciados cuja pena esteja em vias de cumprimento;
VI - manter contatos com o mercado de trabalho, a fim de informarse sôbre as possibilidades de colocação
de egressos da P. P .L. B. ;
VII .- promover a organização legal
de associações destinadas a proporcionar assistência social aos sentenciados e presos, aos egressos da P. P .
L. B . e às suas famílias;
VIU - providenciar sôbre a assistência religiosa aos sentenciados e
presos que a solicitarem;
IX - manter a cantina com estoque
de objetos de toucador, cigarros e artigos semelhantes, a fim de vendê-los
aos presos e sentenciados, comunícando, diàriamen te, ao S. A. o movimento de vendas para a extração das
guias de recolhimento da receita;
Parágrafo único - A Turma de Assistência Social de Bangu (T.A.S.)
compete executar no 'S.A.L, na Pn ,
M, e no Sn. P. as tarefas que lhe
forem atribuídas pelo chefe da S.R.
S.-3.

Art. 21. A S.R.S.-4 compete:
I - organizar as classes escolares
de ensino primário e, com aprovação
do Diretor, nelas matricular os sentenciados ou presos;
II - propor a distribuição dos sentenciados ou presos pelas diversas
Classes escolares, na conformidade dos
exames de nível mental e escolaridade
realizados;
UI - promover a educação física
dos sentenciados ou presos;
IV - ministrar ensino musical aos
sentenciados e presos que revelarem
inclinação para a música;
V - informar mensalmente ao Chefe do S .R. S. , para as providências
cabíveis, sôbre o grau de aproveitamento didático de cada sentenciado
ou prêso;
VI - exibir filmes e proporcionar
audição de música e outras recreações;
VII - organizar e manter uma biblioteca com livros selecionados;

VIII - organizar, com aprovação
do Diretor, um esquema de privilégios
aos sentenciados e presos com o objetivo de estímutar a boa conduta;
IX - organizar e periàdicamente
rever a classificação dos sentenciados
e presos segundo o seu procedimento;
X - censurar livros, revistas, jornais
e quaisquer outras publicações, cujo
conteúdo atentem contra a formação
moral, cívica e intelectual do prêso ou
sentenciado.
Art. 22. A S.R,S.-5, compete:
I - superintender o trabalho das
oficinas do Estabelecimento Central e
dos setores de Bangu;
II - pedir ao S. A, -3, por intermédio do S. A .• a ma téria prima necessária à execução de cada trabalho
autorizado, bem como as ferramentas
e utensílios de que careçam as oficinas;
TIl - manter um mostruário dos
artigos confeccionados nas oficinas e
que se destinem à venda;
IV - receber as encomendas que
devam ser executadas pelas oficinas
da P. P L. B. elaborar os respectivos
orçamentos e submetê-los ao exame
do S.A. e a aprovação do Diretor;
V - distribuir ás oficinas, conforme
a capacidade e especialização das mesmas, as encomendas e os trabalhos
cujos orçamentos hajam sido examínados pelo S. A. e a execução autorízada pelo Diretor da P.P.L.B.;
.
VI - recolher ao depósito da seção
os artigos confeccionados;
VII - manter rigorosamente em
dia a escríturaçâo das oficinas;
VIII fornecer àS. A. os elementos para elaboração das guias de
recolhimento da renda proveniente da
execução total ou parcial das encomendas e trabalhos autorizados;
IX - informar ao Chefe do S.R.S.
sôbre a eficiência dos sentenciados
que trabalham nas oficinas;
X - organizar, mensalmente. a fôlha de salário dos sentenciados e presos, de aeôrdo com as tabelas aprovadas pelo Diretor, e com os dados fornecidos .pelas Seções competen tes, e
enviar cópias das mesmas à Divisão
de Orçamento do Departamento de
Administração do Ministério;
XI - elaborar e submeter à aprovação do Diretor a tabela de salários
dos sentenciados, organizada de aeôrI
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do com a natureza do trabalho e consempre que possível, a
quantidade e a qualidade da produção
Parágra.fo único - À Turma Industrial Bangu compete exercer no ambíto
da PU.M. e S.A.I. as tarefas que lhe
forem atribuídas pelo Chefe da S.R.
siderando,

S.-5.
DO S.S.

Art. 23. Ao S.S., compete o desempenho das atividades relativas a
saúde dos sentenciados e presos, à
higiene do trabalho penitenciário e à
salubridade da. PPLB.
Art. 24 - Ao S. A.-l compete:
r - proceder ao exame médico e
odontológico dos sentenciados e oreSOS;
II -

manter clinicas especializadas
e ministrar a assistência médica e
odontológica aos séntencíados e pre-

sos:

UI .- propor ao Chefe do S. S. a
hospttalízaçâo de sentenciados e oresos ou a sua internação no S. 8-1,
LV - participar ao Chefe do S. S.,
ímedía tarnente, os casos de doencas
contagiosas, infecto-contagiosas ou de
diflcil e demorado tratamento;
V - comunicar ao Chefe do S. S.
os casos que requeiram a remoção do
doente para nosocômíos especializados;
VI - zelar pela ealubrtdade da P.
P. L. B.;

VII - fiscalizar o regime alimentar
dos presos e sentenciados;
VIII - orientar e fiscalizar o preparo da alímentação :dietética;
IX - executar os serviços de roentgenfotografía e Raios X;
X - organizar, díàriamente, um
mapa demonstrativo do móvímento
geral do Hospital nas 24 noras ':H1tl:'
ríores, e encaminhá-lo ao Chefe do S.
a .. na primeira hora de expediente;
~n
- apresentar, pertódícamente,
ou por ordem do Diretor, um relatório das .condições de saúde elos presos
e sentenciados;
XII - orientar o S. R. S. quanto
às condições de saúde dos sentenciados e presos, relativamente ao ensino,
aos esportes e ao trabalho:
xm - manter a farmácia;
XIV - manter o laboratório;

'{v - organizar o pedido de medicamentos que devam ser solicitados
pela Turma de Ma teria! em cada ano,
à Divisão do Material do Departamenta de Administração do Ministério.
§ 1Q Ao fI. P, compete prestar
assistência hospitalar aos sentenciados e presos recolhidos à P. P. L. B.
e, excepcionalmente, aos procedentes
do presidia do Distrito Federal ou das
cr-lônías penais situadas na Ilha
Grande. quando qualquer dêsses estabelecimentos não dispuser de recursos
adequados. em relação a cada caso.
§ 2Q - A internação, no li. P., do
sentenciado ou prêso procedente de
outro estabelecimento penal dependerá, em cada caso, de prévio entendimento entre o Diretor do órgão interessado e o da P. P. L.B.
§ 39 As. pq., compete:
I - examinar os sentenciados e
presos que se tornarem suspeitos de
anormalidades mentais;
TI - tratar os sentenciados e presos
que apresentarem perturbações m-ntais transitórias. quando o seu estado
não tornar necessária a transferência
para o Manicômio Judiciário do Ministério da Saúde;
In - indicar, em face de perícía
médica, os sentenciados e presos que
devam ser transferidos para o Manicômio Judiciário:
IV - estabelecer regras de higiene
mental para os fronteít iços de pslcopatías, os antigos alcoólatras e os port'b.dnres de perversões.
Art. 25
A S, 8-2 compete
exercer, no âmbito do S. A. 1., da
Pn . M. e do Sn. P., as atribuições
correspondentes às mencionadas no
art. 24.
Art. 2.6 - Ao S. S.-3, que compreende dependências para homens e
.dependências para mulheres, compete
internar e tratar os sentenciados e
presos da P. P . L .B ., os das colônias
penais situadas na Ilha Grande. bem
como os presos do Presídio do nís-

tríto Federal. quando acometidos de
tuberculose.
Parágrafo único, A transferf-ncia
para oS. 8. -3, far-se-á à vista de
laudo do médico da prisão a que estiver recolhido o internado, quando
confirmado êsse laudo pelos exames
de laboratório e Raios X, realizados
pelos órgãos especializados do S. 5.
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Art. 27. AS. P. compete. no âmbito do S .S. -3, exercer as atribuições
8. que se referem os arts. 45, 46 e 47 e
ainda:

I - fazer recolher à T. E I.. devidamente relacionados .OS objetos e
vestes
arrecadados aos presos e
sentencíados:
n - velar pela higiene pessoal dos
sentenciados e presos, atendendo 8.S
recomendações da S. M .O. B . ;
UI - remeter à 8. D. C. -2, semanalmente, uma relação nominal dos
sentenciados e presos punidos pelo
Chefe da secão e pelo Chefe do
Sn P. com específícacâo das penalídades impostas a cada um e respectivas causas.
Art. 28. A Secretaria do sn P ,
compete:
I - executar as atividades de administraçáo geral;
TI - controlar a internacâo de
sentenciados e presos, de acôrdo com
as recotnendacões médicas;
f i - requisitar. receber. distribuir
e controlar o .naterial permanente de
consumo e medicamentos necessários;
IV - organizar e manter atualizadas as fichas de saúde dos sentenciados e presos;
V - redicir e encaminhar o expe(dente do 8 ..:3.-3;
VI - manter a cozinha e dirigir o
serviço de alímer.tacão e dieta dos
sentenciados e presos em tratamento
de saúde;
VII - dírigtr os servícos de ümpeza
nas. dcpendêncías do 8.8.-3;
VIII - dirigir os serviços de rouparia em tôdas as dependências do

il.S, -3.
Art,

29.

compete

A

Secretaria do S. S .-4

I - executar as atividades relativas
& Administração geral;

II controlar a ínternacào de
sentenciados e presos nas enfermarias;
III - atender os sentenciados a
presos e encaminhá-los às clínicas e
ambulatóríos;
IV - organizar e manter atualizadas as fichas de saúde dos sentencia&.os e presos;
V - ~ edígtr e encaminhar o expe~ente do S.S.;

567

VI - requisitar ao Almoxarifado o
material permanente e de consumo
necessário ao S. 8 . ;
\-II - manter a cozinha e dirigir
o servícr de alimentação e dieta dos
sentenciados e presos em tratamento
de ... aúde:
VilI - dirigir o servico de limpeza
nas dependências do S, S. ;
IX - dirigir o servíco de rouparta
em tôdas as dependências do S. s. ;
X - fornecer à S.Ad, dados estatísticos relativos às atividades do
8.S.
DO S.A.

Art. 3{), Ao S.A, compete promover as medidas necessárias á "lxecucão
das atíví.íades de adrntnístracão geral
às de economia interna ')bS.el..
vando er relacâo àouelas -:><:: i"Jnrmas
e métodos de trabalho prescritos nelo
rienartamento de Adminístracão do
Ministério,
Art. 31. A Seção Administrativa
8. A -1 comnete promovei as 'úpélidas
l.l·eliminares de admíntstracâo de
pessoal. material. oroamenro e .}Ol11U"
nícacões. em consonsncta com l,!'i norm8.S e mÁt(\rlns de trabalho observados
nela na"!:l ,-t!:nuento de Administracão
do Ministério.
Art. 3:.. A Turma de Pessoal
compete:
I - aplicar, na P.P.l..B., a .egislacão de pessoal referente a direitos,
vantagens, deveres, responsabilidades
e acão disciplinar e, conforme
caso,
orientar e fiscalizar a apucacão dessa
legíslação ;
II - coligir os elementos de prova

solicitados para a ínstrucâo 1011cial
ou [udiciárta, nos procedimentos .cntra servidores da P. P . L. B .; acusados de delito ou ação danosa contra
bens do Estado:
In - providenciar para que "S assentamentos individuais dos servidores da P .P ,L. B. estejam sempre
a tualizr, dos;
IV - remeter a Divisão de Pessoal
do Departamento de Administracão
do Ministério os boletins de fre-

qüeneía.

~:::t.
33. A Turma de Material
compete:
I - extrair as guias de recolhimente
relativas
às
encomendas
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executadas pela S.R.S.-S e, às vendas
realizadas pela cantina da S, R..S.-3
e remeter a terceira via das mesmas
à Divisão do Orçamento do Departamento de Administração do Ministéforma da lei;
rio,
Ir - coletar danos para a proposta
orçamentária da P, P. L. B . e organizá-la de acôrdo com as instruções
do órgão elaborador da proposta de
orçamen to geral da 'União;
III - controlar os prazos das prestações de contas dos responsáveis por
adiantamentos:
IV - acompanhar a aplicação dos
adiantamentos e encaminhar as comprovações dos mesmos por Intermédio
das Divisões do Departamento de Administração do Mímstérío:
V -:- aplicar a legfslação relatrva
a material e, cO'1f1L'me o caso, O;';Ental' e fiscalizar a aplicação da mesma:
VI - formular os pedidos de material, à conta dos créditos orçamentários ou adicionais, e enviá-los à
Divisão do Material do Deps..rtamento
de Admímstração do Ministério>
VII - pedir aos fornecedores autorizados pela Divisão do Materid.l do
Departamento de Administração do
Ministério os gêneros alímentícios,
para o consumo diário;
VIII - escriturar, analtücamente,
os bens móveis da. P. P.· L. B., anotando a proveniê-ncia, a natureza, o
preço, a importância total e odes·
tino dos mesmos;
IX - controlar o movimento do
Almoxarifado, por meio de registro
de estoque e boletins diários de entrada e saída de bens;
X - providenciar, oportunamente,
para que os estooues de material se
mantenham nos níveis convenientes,
em face das pautas de consumo;
XI - verificar, mensalmente, os estoques dos Almoxarifados e a exatidão de seus instrumentos de pesar
e medir. e remeter mensalmente à
Divisão do Material do Departamento
d", Administração do Ministério por
Interrn.idio da S. Ad. os mapas de
movimento dos Almoxarifados e os
de consumo dos gêneros a que se refere o art 28. de acôrdo com os modelos
aprovados por aquela Divisão;
XII - controlar o recebimento de
artigos requisitados ac almoxarifado
pelos órgãos de economia interna,
verificando, em especial, as, pesadas e
medidas dos gêneros alimentícios:

na

XIII - comunicar à Divisão do Mater.ai do Departamento de admrnístraçâo do Ministério, por mrermédio da S. A -1 tôdas as baixas de
material, qualquer que seja a causa.
Art. 34. A turma de Contabilidade
compete:
I - escriturar a receita e a despesa da P. P. L. B., observando a
legislação em vigor e as instruções
das Divisues do Departamento de Administração do Ministério;
e - apurar o custo de internação,
por dia e por pessoa na P. P. L, B ;
IH - escriturar a receita das ofíduas e das atividades agrícolas da.
P. P, L_ B., observando a -egtslação
em vigor e as normas prescritas pelo
Departamento de Administração do
Ministério;
rv - escriturar o pecúlio dos preS(,~ e sentenciados e fornecer-lhes
semestralmente, um extrato de contacorrente respectiva;
V - examinar previamente à autorização do Diretor os orçamentos el~
borados pela Seção Industrial, "derentes às encomendas que devam ser
exec 111 h-Úas pelas Oficinas.
Art. 35. A Turma de Comunicações
e Avquívo compete receber, registrar.
dístrmuir. expedir e arquivar a correepondência e demais documentos da
P

P. L. B.
Art. 36. A S.A.-2 compete a exe-

cucão dos serviços de cozinha, refeitório rouparla, lavandaría, limp ~za.
eletricidarie, reparos,
jardinagem e
transnortes, cumprindo-lhe
remeter
mensalmente à Divisião do Material
do Departamento de Admínístr aeão
do Ministério, por intermédio doS.
A., em mapas de entrada e consumo
de gêneros, de acôrdo com os modelos
aprovados por aquela Divisão.
Art. 37" A T. A. C. compete:
I - pesar, medir ou contar os gêneros alimentícios
entregues pelo
S. A. -3 e verificar se estão de acôrdo
com o pedido;
II - veríncar a qualidade e conservação dos gêneros fornecidos e, comunicar ao Chefe da S. E. I. qualquer
irregularidade observada;
lU - guardar os gêneros alimentícios destinados ao consumo do dia
e distribui-los à cozinha, de aeôrdo
com o número de refeições por preparar;
IV - preparar a alimentação dos
presos, atendendo às recomendações
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do H. P. e ao horário estabelecido
para as refeições;
V - zelar pela segurança e perfeito
funcionamento das instalações e comunicar imediatamente ao Chefe da
S. E. I. qualquer
irregularidade
observada;
VI - manter em estado de perfeito
asseío a padaria,
suas instalações,
pertences e utensílios.
Art. 38. Compete à T. C. R. distribuir as refeiçôes, manter em estado
de perfeito asseio a copa, o refeitório
e suas instalações e todo o material
de uso.
Art. 39. Compete à T. R. L.:
I - guardar as roupas de propriedade pessoal dos presos e sentenciados;

11 - organizar, tendo em vísta o
efetivo da P. P. L. B. os pedidos internos de roupas regulamentares, controlar as peças em uso e promover a
respectiva conservação;
IH - receber as roupas regulamentares dos presos e sentenciados, que
devam ser lavadas e dar recibo em
róis;
IV - lavar, passar, guardar p distribuir as roupas regulamentares dos
presos e sentenciados;
V - .narcar e numerar tõda a roupa pelo lado interno;
VI - provídencíar a fim de que se
encaminhe ao S A. para a devida
baixa, a roupa inutilizada.
Art. 40. Compete à T. L. R.:
I - executar os serviços de asseio,
hígíenízaçâo em tôdas as denendêncías da P.P.L.B., exceto na despensa, cozinha. padaria, copa, refeitório e residência de servidores'
II - manter e consertar as tnscaIações elétricas e hidráulicas; zelar
pela estação de fôrça e pelo serviço
de abastecimento d'água e, bem assim,
inspecionar, periodicamente, motores
e aparelhos elétricos instalados n3
o

P.P.L.B.

Art. 41. Compete à T, T.:
I - guardar, conservar e promover
o reparo dos veículos da P. P .L. B. ;
TI - receber as partes diárias dcs
motoristas a fim de controlar a distância percorrida, a quantídade de
óleo e gasolina recebida e consumida; o tempo de percurso e estacionamenta; os acidentes ocorridos com os
veiculas, com indicação dos Iocais em
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que se verificaram, suas causas, providências tomadas e as irt"egUtandades e defeitos notados nos mesmos
TIl - controlar a entrada e saída,
dos veículos e respectivos condutores;
IV - ínteírar-se, com antecedência, das necessidades de transp""rtes,
a fim de planejar a execução i(; serviço diário, de maneira que seja obtido o máximo rendimento do material e do pessoal.
Art. 42. Compete ao S.A.-3:
I - receber, conferir, escriturar e
conservar o material requisitado pela.
P.P .L. B. e a ela fornecido;
II - manter armazéns para depósito de material;
UI - atender aos pedido- de material formulados pelos diversos órgãos
da P.P.L.B. e encaminhados por Intermédio do S.A., depois de autorizados pelo Diretor ou seu Assistente;
IV - encaminhar díàrtamente, à,
S,A.-l um boletim das entradas de
material.
Parágrafo único. Subordinado ao
Almoxarifado e com atribuições idênticas às discriminadas no arbígo anterior, haverá o Depósito de Material
de Bangu, para atender às necessidades de material do S.A.I. .da Pn.M.
e do sn. P.
DO SERVIÇO

AGRO~INDUSTRIAL

DE BANGU

Art. 43. Ao S. A. 1. compete recolher os condenados à pena de deten-

ção, reclusão ali prisão simples, neste
caso enquanto não houver estabelecimento adequado.
Art.

44.

A

S. A. 1.-1

comnete

executar o regime penitenciário-na
parte concernente ao registro e cadastro, à disciplina, ao ensino e à recreação dos sentenciados.
Art. 4:5. A T.R.C. compete:
I - receber os sentenciados transferidos para o S.A.I.;
11 - abrir a ficha de registro individual de cada sentenciado trans"ferido pará. o S A .1., à vista dos elementos da guia de transferência, e
manter arquivo dessas fichas;
UI - providenciar sêbre o encaminhamento dos sentenciados requisitados pelos órgãos centrais;
IV - providenciar para que sejam
comunicadas imediatamente ao Diretor da P.P.L.B. as penalidades dISciplinares impostas a sentenciados,
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sua. fuga ou falecimento, e remeter,
neste caso, a certidão de óbito;
V censurar a correspondência
dos sentenciados, tanto a expedida como a recebida;
VI - encaminhar, díàrtamente, ao
Chefe do S. A. 1. ~ a matéria que deva constar do Boletim de Serviço da
P em tencíáría.
Art. 46. A T.D. compete:
- executar o regime disciplinar;
II - superintender e fiscalizar a
segurança das prisões:
II~ executar os serviços de vigíIâncía e guarda na portaria;
IV - recolher a sua célula o sentenciado ou prêso que praticar infração disciplinar grave, e providenciar
a imediata comunicação do fato ao
Chefe do S.A.I.;
V - ter sob a sua responsabilidade
a guarda das chaves das prisões;
VI - dirigi' e fiscalizar a visita aos
sentenciados e presos;
Y~I. - manter a disciplina nos refeítóríos e acompanhar a distribuição
das refeições aos presos e sentenciados;
VIII - arrecadar jóias e outros valores encontrados em poder dos sentenciados e presos, relacioná-los devidamente e entregá-los, contra recibo,
à S. D. C. -1, para registro e recolhimento ao cofre da P. P. L. B.;
IX - fazer recolher à T. R. L., devid~mente relacionados, os objetos e
vestes arrecadados aos sentenciados e
I

presos;

X - zelar pela higiene pessoal dos
sentenciados e presos, atendendo às
recomendações do S. S. -2;
XI - dirigir e fiscalizar os serviços
de barbearia;
XII '- distribuir os presos e sentenciados pelos pavilhões, galerias,
células e demais dependências do
S A. I . de acôrdo com as índícações
do S.R.S.;
XIII ~- dirigir e fiscalizar a movimentaçâo de. sentenciados e presos
dentro e fora do S.A.I.;
XIV - manter um qua,jI'o e fíchátio de corr.. rôle diário, respectivamente, da lotação numérica e da nominal,
dos pavilhões, células e demais dependências do S.'. I. ;
.XV - fornecer,
díariamente, ao
Diretor, por intermédio do S.A.I.

um mapa do movimento de entrada
e saída de sentenciados e presos, bem
como da lotação prevista e existente, em relação aos pavilhões, galerias,
células e demais dependências do
S.A.I.;
XVI -

comunicar. díàriamente, à
Secretaria, o efetivo do S. A .1.. bem
como as alterações previsíveis em relação ao dia seguinte;
XVII - providenciar o pedido de
roupas regulamentares, de cama, banho e vestuárto, na medida necessária a mante- os presos e sentenciados devidamente uniformizados e
limpos;
XVIII - exercer a vigilância geral, diurna e noturna, nas diversas
dependências do S. A. L ;
Art. 47 - A T.E.R. compete:
I
distribuir os sentenciados
pelas diversas classes escolares, na
conformidade dos exames realizados pelo S.R.S.;
II - organizar as classes escolares
de ensino e nelas matricular os sentenciados;
lU _ promover a educação tísica.
dos sentenciados;
IV - mínístrac ensino musical e de
outras artes ao: se tencíados, com finalidade recreativa e educativa;
V - exibir filmes, proporcionar a
audição de músicas e manter bibliotecas, selecionando, com critério educativo. os filmes, as peças musicais
e os livros;
VI - informar o chefe do estabelecimento sôbre o grau de aproveitamento didático de cada sentenciado.

Art. 48 ' - A T. T. Ar!,. compete:
I Superintender os trabalhos
agrícolas:
Ir - pedir ao Almoxarifado, por intermédio do chefe do S.A.I., a matéria prima
as ferro mentas necessárias à execução dos trabalhos;
IH - entregar ao Depósito do Almoxarifado, relacionadas por espécie.
quantidades e preços de mercado e
encaminhar cópia da relação à Secretaria;
IV - entregar aoS.E.!. a produção perecível, relacionada na forma do
artigo anterior, remetendo cópia da
relação à Secretaria;
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v - informar à S.R.S. por intermédio do chefe do e. A. I. , sôbre a
erícíéncta dos presos que trabalham
no campo;
VI ~ elaborar e encaminhar à
aprovação do Diretor, por intermédio
do chefe do S. A. 1. a tabela dos ~a
lários dos presos, organizada de aeõrdo com a natureza do trabalho e considerando, sempre que possíveí, a
quantidade e a qualidade da produçao
individual;
VII ~ -fornecer à Turma de Admínístração, mensalmente, os dados necessários à confecção de fôlha de salários dos presos;
VIII - fornecer à S.A.-I, por ínterméoi do chefe do S.A.I. os ele~
mentes para elaboração das guias de
recolhímenco da renda agrícola.
Art. 49 - A b.A.I.-2 compete a
execução dos serviços de cozinha. refeitório, rouparía, lavandaria, limpeza,
jardinagem e transportes, cumprindolhe remeter mensalmente à Divisão
do Material do Departamento de Admínistraçãc por intermédio do S.A.,
os mapas de entrada e consumo de
gêneros.
Art. 50
A T.A.C. compete as
atributçô, a que se referem os artigos 37 e 38.
Art. 51 - A T.R.L. compete as
atribuições a que se refere o artígo 39.
Art. 52
A T.L.R. compete as
atribuições a que se refere o ar40.
Art. 53 - A .....urrna de Administração S.A.I. -3 compete:
I - Controlar o reaistro de freqüên~~:?. da pessoal e à"l';~·?-,,!ljzaT. mensalm-ente, o mapa de írecüênoía d03
servldores, remetendo-o à S. Ad.;
II - lavrar os autos relativos a
pessoal, de competência doas autorrdades do S.A.I.;
III - encaminhar, por ínterrnéd.o
Elo Ch-efe do S. A.I., ao Depósito de
Material de Bangu (D,:M. B .) as requisições de material, autorizadas nelo
DLret.:-r ou seu Assísten te:
IV - fiscalizar, a escrituração da
receita e da despesa da T. T . Ag ., sub~go

aleuendo-o à S.A.-1;
V - comunicar à S.A.-1 tôdas as
.baIXas de

a causa,

material, qualquer que seja
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VI - receber, registra.r, dístrtbutr
e expedir a correspondência do estabelecirnento;
VII - encaminhar àS, A. -1 a ~
tat.stíca de suas atividades.
DA PENlTE:NCIÁRIA DE MULHERES

Art. 54. A Pn. M. compete recolher mulheres condenadas e as presas
preventivas ou provlsõrtaments no
Distrito Fed,era.l.
Parágrafo único. A Pn , M. pMF.:~
rão também ser recolhidas, a fim doe
cumprirem pena de reclusão ou detenção, as mulheres condenadas pela
Justiça dos Territórios, cabendo a.
êstes, mediante acôrdo, o pagamento
das despesas de transportes e manutençã-o das mesmas.
Art. 55. A Pn.M.-l compete executar o regime penitencíárto, no que
respeita ao cadastro, à disciplina, t:tü
trabalho, ensino e recreação das sentenciadas e prêsas.
Art. 56. À T .R. C. compete, no
âmbito da Pn.M., as atribuições a
que se refere o art. 45.
Art. 57. A T.D. compete, no üm~
bito da Pn. M., as atribuições a que
se refere o art. 46.
Art. 58. À T.E.R.· compete, no
âmbito da Pn.M., as atribuições a que
se' retere o art. 47.
Art. 59. A Turma da Arímínlstracão Pn. M. -2, compete exercer, no
âmbito da Pn.M., as atríbuíções correspondentes às r-eferidas nos arts. 50,.
51, 52 e 53 dêste Regímento .
CAPíTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 60. Ao Diretor incumbe:
I - despachar com o Ministro de
Estado;
1:1 - orren tal', coordenar e controlar
os órgãos que constituem a P.P.L.B.;
IH - assegurar a colaboração da
P.P.L.B. com outros órgãos da Admínístração ou com entidades privadas que, de qualquer modo, ccncorraro para a realização dos mesmos
fins'
ni - resolver as assuntes atinentes
às atividades da P. P. L. B .• opinar sôbre os que dependam de decisão superior e propor, quando não forem de
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sua competência, ao Ministro de Estado, as providências necessárias 1:'.0
andamento dos trabalhos;
V - reumr, períõdícamente, os Chefes de ServiÇO, do S.A.I. da Pu. M.
e do Sn. P., e seu Assistente em Bangu p-ara assen tal' providências ou discutir assuntos que interessem ao serviço;
VI - baixar portarias, instruções e
ordens de serviço:
VII - elaborar planos a longo prazo
e e programa amual de trabalho nara
a. P.P L.B. e nêles basear a proposta orçamentária do órgão;
VIII - revel', no inicio do exercício, o programa de trabalho, de
acôrdo com os recursos concedidos no
Orçamento da União;
IX - acompanhar a execução dos
programas de trabalho por meio de
relatórios mensais apresentados pelas
diversas unidades da P.P.L.B.;
X - apresentar ao Ministro rue Estado. anualmente, relatório da admínístracão da P. P. L .B. , baseado na
execução dós programas de trabalho
estabelecidos, e remeter uma via do
mesmo à Inspetoria Geral Penitenciária e ao Departamento doe Administração do Ministério;

XI - designar os seus Assístentes,
o seu Secretário e os ocupantes das
tuncões de chefia, bem como os substitutos dêstes, pelos mesmos índicados.
XlI - aprovar as escalas de plantão do pessoal;
XIII - conceder vantagens, na
f0rma da Ieí;
XIV - dístríbuír os servidores, conforme as necessidades do serviço, respeírada a lotação;
XV - propor o preenchimento das
tuncões de extranumerário, na forma
de. lei;
XVI - elogíaa- os servidores, aplicar-lhes penalidades, inclusive a de
suspensão até 30 dias, e propor ao Ministro de Estado as que excederem d-e
sua alçada;
XVII - expedir os boletins de merecimento dos servidores que lhe forem diretamente subordinados;
XVIII - determinar a tnstauração
de processo admtnistnatívo;
XIX antecipar ou prorrogar o
periodo normal de trabalho, na, forma da legislação vigente;

xx - autorizar, ou determinar a
execução de trabalho f.ora da sede;
XXI - conceder férias ao pessoal
oue lhe tôr imediatamente subordinado e decidir sôbre a.s escalas de férias que lhe fv'rem propostas;
XXII - comunicar ao Juizo competente, com a devida antecedência,
o término da penados sentenciados;
XXIII - informar oeriodtcamente
o Ju~zo competente, de aeôrdo com
os dados fornecidos pelo S S.. sôbre
as condições de saúde dos sentenciados e prêsos;
XXIV - comunicar, ímediatamente. ao Juízo competente, a transferência de sentenciados e presos:
XXV - aplicar, de acordo com o
regime penitenciário, oenaurtades disciplinares aos sentenciados e presos
imediatamente após o connecímento
das infrações;
XXVI especificar es pensndades disciplinares a sentenciados e
presos que podem ser aplicadas pelos chefes dos vários órgãos da
P.P.L.B.;
XXVII - despachar os pedidos de
certidões e atestados;
X,->{VIII
comunicar ao .ruízo
competente os fatos tndícatrvos de
periculosidade de sentenciado ou preso
a quem não tenha sido imposta medida de segurança;
XXIX - informar os pedidos de
comutação de pena, indulto e lívramento condicional;
y,.xx - propor ex oitteio, o livramento condicional nos têrrnos (10 artigo 172, do Oódigo de Processo rima!;
XXXI tomar parte. nas cerimônias de livramento condicional, nos
têrmos do art. 723, nv II. do Código de Processo Penal;
XXXII - determinar ou autorizar
a execução de encomendas nas unidades industriais da P.P.L.B.;
XXXIII manter a ordem na
P.P. L. B .., requisitando fôrça !n111t::\r,
se necessário;
XXXIV - atender às recomendações da Inspetoria Geral Penítenciária,
atinentes ao regime penítencíàrto:
XXXV cumprir as requísiçôes
das autoridades judiciárias;
XXXVI - cumprir os alvarás de
soltura;
XXXVII - franquear, a qualquer
hora do dia ou da noite, às autonaa-
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des judiciárias, ao órgão do Minis- no Sn. P., de acordo com as inditério Público designado para a nscações do S. S.;
calízação do estabelecimento pelo ProLI - decidir sôbre a dístrtbuíção
curador Geral do Distrito F'edenü, ao
dos sentenciados e prêsos pelas diPresidente e Membros do oonsemo
versas oncínas:
Penítencíàrto do Distrito Fedel'a!, a
LI! - decidir sôbre a classincacão
entrada nas prisões;
de sentenciados e presos em categoXXXVIII - comparecer às sessoes
rias para efeitos de seu trabaíno as
do Conselho Penítenciárro e prestar os oficinas, bem como promovê-los de caescíarecímentos solicitados;
cegorta, de acõrdo com propostas da
xXJnx - permitir, quando juigar Comissão Interna de Classífícacao,
oportuno, a visita, ao estabeíecrmento;
LIII - fazer separar os presos ou
de pessoas idôneas, interessadas prosentenciados primarios dos reincruenfissionalmente ,em assuntos penitentes, observadas as distinções .egats reciários;
lativas ao cumprimento das penas de
reclusão, detenção e prisão simples,
XL - determinar os dias de visitas
aos sentenciados e presos, organizá-las
LIV - aprovar a cíassifícaçao uU
e autoriza-ra., exuraordmariarnonte,
reclassífícaçào dos sentenciados r:l prêquando houver motivo Justo;
sos segundo seu procedimento e as
XLI - mandar revistar qualquer
propostas da Comissão Interna de
visitante, quando julgar necessarío:
Classificação.
XLH - permitir, desde que não
Art. 61. Compete aos Chefes de 8e1'haja contra-indicação do S. S. ou do
VIÇO~ e aos Chefes do S, A. l. e da
S. li. . S , e S, De., a visita a .:enl.o~m
Pn. M.;
cíados ou presos que se encontrem no
I - despachar com o Diretor;
H.P. e no Sm. P.;
I1 - dar pareceres sôbre 'assuntos
XLIII - providenciar para que seja
de competência do respectivo servidada assistência ... € rrunístro de sta
ço;
religião ao sentenciado ou preso grarII - orientar a execução dos travemente enfêrmo, que a solicitar;
balhos, expediente, ordens e ínstruXLIV - aprovar a tabela de 6tLls.ções:
rios dos ~~ntenciados e presos;
IV - tornar providências necessaXLV - remeter, em fins de março,
rias ao andamento dos trabalhns e
junho, setembro e dezembro, ?, Inspropor as que excederem de sua competoria Geral Penitenciaria e ao Depetência;
partamento de Administração do !\1iV - reunir, períõdicamente, os onenístérío, a relação dos sentenciados e
presos, com indicação dos salários pa- fes de Seção, para assentar provídêncas ou discuti!' assuntos que .ntercsgos a cada um:
XLVI - determinar as deduções ele sem ao Serviço;
VI - elogiar os servidores em exerpecúlio de- sentencíados e presos, necessárias a indenização de danos :Jor cício no respectivo órgão, aplicar-lhes
penalidades até a de suspensão per
êles causados em bens do Patrtmonío
15 dias e propor ao Diretor da f. P,
Nacional, sem prejuízo das demais
L. B., as que excederem de sua comsanções legais;
petência;
XLVII - fixar o prazo durante o
VII - propor a concessão de V3,nqual a parte disponível do pecúüo de
tagens aos servídores que lhes terem
sentenciado ou prêso que se evadiu
diretamente subordinados;
e foi recapturado deverá ser incorpoVIII - expedir os boletins de merada à parte de reserva;
recimento dos servidores qU8 lhes feXLVIII - cientificar imediatamenres diretamente subordinados;
te, ao juízo competente, a fuga. óbito
IX - propor ao Diretor a tnstauou qualquer' interrupção do cumpr
ração de processo administrativo.
mente de penas;
XLIX - autorizar a publicação de
X - propor ao Diretor a antecipação do período normal de trabalho dos
trabalhos de natureza técnica ou ciservidores;
entífica, elaborados por servidores da
P. P. L. B.;
XI - propor ao Diretor. contorme
as necessidades do serviço, turmas de
L - determinar a internação Cios
tr8 balhos com horário especial;
sentenciados e prêsos no H. P. ou
í-
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xu - organisar e submeter a
aprovação do Diretor a escala de férias do pessoa: que lhe fôr subordinado. bem como as alterações subsequentes:
XIII - distribuir o pessoal de
acôrdo com a conveniência do serviço,
XIV - acompanhar o eumprtmento dos programa-s de trabalho. por
meio de relatórios dos Chefes de Seção e Turmas e verificação rlil:'eta da
execução dos serviços;
XV - propor ao Diretor os servidores que devem exercer tuncões gratificadas de chefia. bem como os substitutos eventuais dêstes:
Art. 62 be:

Aos Assistentes incum-

I - representar o Diretor, quando
para isso forem designados:
]1 - colaborar no preparo do relatório anual do Diretor;
rII - cooperar no estudo dos assuntos dependentes de deliberação do
Diretor.
Parágrafo único - Ao assistente
designado para coordenar as atívídades dos estabelecimentos sediados
em Bangú incumbe agir como substituto do Diretor, no limite da competência que lhe fôr expressamente
delegada.
Art. 63. Aos Chefes de Seção e
aos do S. S. -1, S .S. -'2, e das Secretarias incumbe:
I - dirigir o órgão respectivo:
TI - despachar com o Chefe do
Serviço;
In - orientar a execucào dos sel:'viços, determinando normas e meto-dos de trabalho ~

N
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subordinados e coordenar os traualhos;
V - tomar providências necessárias ao andamento dos trabalhos;

VI - reunir periodicamente os seus
subordinados, para informarem-se do
andamento dos serviços e estudarem
o aperfeiçoamento das normas e métodos de trabalho;
VII - aplicar aos seus sunordmados as penas de repreensão; propor

o elogio dos mesmos e a aplicação
de penas disciplinares que excedam
de sua competência;
VIII - propor a concessão de vantagens aos servidores que lhes forem
subordinados ;
IX - expedir os boletins de merecimento dos servidores que lhes forem
subordinados:
X - comunicar as irregularidades
que observem no serviço e propor,
quando necessário, a instauração de
processo administrativo;
XI - propor a antecipação ou
prorrogação de período normal de
trabalho, quando necessário;
XII
organizar e submeter à
aprovação da autoridade imediata a
escala de férias dos servidores que
lhes forem subordinados, bem como
as alterações subseqüentes;
XIII - comunicar, imediatamente,
por escrito, ao Chefe da S.C R.,
qualquer ocorrência extraordínarta
verificada no comportamento (10S
sentenciados e presos na respectiva
Seçã-o;
XlV
S.R.S.

enviar, mensalmente, à
para as anotações deviaas,
uma apreciação Justificada da conduta dos sentenciados e presos;
XV - fazer apresentar à S-.D-l ou
T .D ., no término dos turnos de trabalho, sentenciados e presos em serviço.
Art. 64. Aos Encarregados das
Turmas incumbe, de acôrdo com a
críentaçâo da chefia a que estiverem
imediatamente subordinados, dirigir
os trabalhos afetos, às respectivas Tur··
mas.
Art. 65. Ao Chefe da S. Pq .•
compete, ainda, em casos de urgência. propor a transferência de sentenciados e presos para o Manicômio
Judiciário, nos têrmos do § 10, do artigo 682, do Código de Processo Pe-

nal.

Art. 66. Ao Secretário do Diretor
incumbe:
I atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Diretor,
encaminhando-as ou dando a este.
conhecimento do assunto por tratar;
II - manter atualizado o contrôle
dos papéis que forem a despacho pessoal do Diretor;
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m - redigir a correspondência
pessoal do Diretor.
Art. 67. Aos demais. servidores incumbe realizar os trabalhos que lhes
forem determinados pelos superiores
imediatos.

CAPíTULO V
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 68. 'Serão substituídos em suas
faltas e impedimentos até 30 dias:
1 - O Diretor por um Assistente;
Il - O Chefe do S.R.S. pelo Chefe da S. R.C.;
IH - o Chefe do 8.S. pelo Chefe
do 8.S.-1;
IV - O Chefe do S.A. pelo Chefe
da S. A.-1;

V - O Chefe do S.A.I. pelo Chefe
da' S.A.L-1;
VI -
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O Chefe da Pn.!vI. pelo Chete

da Pn.M.-1;

VII
O Chefe do Sn.P. pelo
Chefe da S.P.;
VIII - Os chefes de Seção, os de

Secretaria e os Encarregados de Turmas serão substituídos pelos servidores previamente designados.
CAPíTULO VI
DO HORÁRIO

Art. 69. O horário de trabalho será
rixado pelo Diretor, respeitado o nú-

mero de horas semanais estabelecidas
para :o Serviço Público Civil.

DECRETO N9 46.007 DE MAIO DE 1959

DE

16

Outorga concessão à Rádio tntusor«
Mearim Sociedade Anônima para
instalar uma estação radiodifusora

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? I, da Constituição, atendendo ao que requereu 11 l~ádio Difusora Mearim Sociedade Anônima
e tendo em vista o disposto no artigo Sl?, nl? XII, da mesma oonstírníçac, decreta:
Art. I I? Fíca outorgada concessão
à Rádio Difusora Mearím esocíedade
Anônima, nos têrmos do ftrt. 11 do
Decreto nl? ),4 656 de 11 de julho
de 1934, para estanelecer, na cidade
de Belém, Estado do Pará, sem dileil·o de exclusividade, uma. estação
de ondas médias, -lt:Jstinadu ti execut ar serviço de eadtodítusão .
Parágrafo único.
O contrato decorr ente desta concessão obedecerá
~13 clausulas que com êsLc baixam,
l";~" icadas pelo
~in'.>i;r J
de Estado
dos Negó(',jqS da Víaçâo e Obras PÚblicas. e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias. a contar da
dato" da publicação dêste decreto no
Diário Oficial, sob pena de ficar sem
efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Art. 29 Revogam-se as disposícões
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 1959:
1389 da Independência e 719 da República.
~USCELINO

KUBITSCHEK.

Lucia Meira.

CAPíTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 70.

O Diretor da P.P.L.B.

e os oheres do S.R.S., do S A.!.,

da Pn. M. e do sn. P. deverão residir
junto às sedes dos órgãos que dmgero.
Art. 71. O Diretor da P.P.L.B.
poderá instituir centros de estudos e
pesquisas relativos a assuntos de interêsse da administração penitenciária, tais como saúde, higiene, ensino,
criminologia e ciência penitenciária.
Rio de Janeiro, 5 de março de 1959.
-

Cyrillo Junior.

DECRE;TO N9 4,6.220 JUNHO DE 1959

DE

12

D'E

Outorga concessão a Rádio Estadual
Limitada. para instalar uma estação radiodifusora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n Q 1. da Constituição, atendendo
ao que requereu a Rádio Estadual
Limitada e tendo em vista o dísposto no art. 1}9, nv XII, da mesma
Constituição, decreta:
Art. 19 - Fica outorgada concessão à Rádio Estadual Limitada, nos
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têrmos do Art. 11 do Decreto número 24> 655, de 11 de julho de 1934.
para estabelecer, na cidade de oanoinhas, Estado de Santa Catarina,
sem direito de exclusividade, uma
estação de ondas médias, destinada
a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, ~ contar da data da
publicação dêste _ decreto no Diârio
Oficial, sob pena de ficar sem efeito,
desde logo, o mesmo decreto.
Art. 29 - Revogam-se as uísposiçôes em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de junho de
1959; 138<l da Independência e 7lQ da
l1epÚblica.
.J USf:ELIl'\O KUBITSCliF.K
Lucia Meira.

DECRETO N.? 46.346 -

DE

2

DE

JULHO DE 19~9

outorga concessão à Lins Rádio Clube Sociedade Anônima para instalcw uma estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 87, n.? I, da Constituição, atendendo 810 que requereu a Lins Rádio
Olube Sociedade Anônima e vendo
em vista o disposto no art. 5.", número XII, da mesma Oonstituiçâo,
decreta:
Art. 1.° Fica outorgada concessão
à Lins Rádio Olube Sociedade A11Ô~
níma, nos têrmos do art. 11. do Decreto n. O 24 655, de 11 de julho de
1934, para estabelecer, a título precário, na cidade de Lins, Estado de
São Paulo, sem direito de exclusívícade. uma estação de freqüência tropical, destinada a executar serviço de
radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixem. rubricadas pelo Ministro de EstMio 60'S
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e devera ser assinado dentro de 60
tsessenta: días, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ficar sem efeito,
desde logo, o mesmo decreto.

ExECUTIVO

Art. 2.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de julho doe 1959;
13'8. da Independêncía e "71. 0 da República.
JuSCEL.INO KUBITSCHEK.

Lúcio Meira.

DEORETO Nº 46.411
DE JULHO DE

OE

1959

ia

Revoga o Decreto que conceâeu à
sociedade t.entneric, Incoruorateâ
autorização para funcionar na República

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
8'1, inciso I, da oonstítuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 2. b2í. de
26 de setembro de 1940, deci eta:

Artigo único. Fica revogado o Decreto número 27.153, de 8 de setembro de 1949, que concedeu <1 sociedade Lentheríc, Incorporated, Cüt11 sede
em Nova York, Estado de Nova York,
Estados Unidos da Améríca, "ul torízação para funcional' na RepúLlica. e
cassada a respectiva Carta, atendendo ao que foi requerido peí« referida sociedade e ao que consta da delíberacâo da díretorla em reumâo
realizada aos 9 dias' do mês de setembro de 1954.
Rio de Janeiro, 13 de julho de
1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUSI'l;::'CHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO

N9 46.588 DE
AGÔSTO DE 1959

14

DE

Outorga concessão à Rádio Educadora
de Uoerlãndia Limitada para instalar uma estação radiodifusora.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 I, da Oonstituíçâo, atendendo ao qUe requereu a Rádio Educadora de Uberlândia Limitada e tendo
em vista o disposto no art. 59, n 9 XII.
da mesma Constituição, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Educadora de Uberlândia Li-

Aros DO PoDER ExECUTIVO

mítada, nos .têrmos do art. 11 do
Decreto n Q 24.655, de 11 de julho
de 1934, para instalar, a título precário, na cidade de Uberlândia. Estado de Minas Gerais, sem direito
de exclusividade, uma estação de
ondas tropicais, destinada a executar
serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e obras Públi'cas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oficial, sob pena de ficar sem efeito,
desde logo, o mesmo decreto.
Art. 2l? Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de agôsto de
1959; 1389 da Independência e 7lQ da
República..
JUSCELINO KUBITSCHEK.

577

tígo 87, item l, da constituição, decreta:
Art. lQ Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e resseguros dos ramos elementares a que
se refere o art. 4(), nl! 1, do Deerete-lei n9 2.063, de 7 de março de
1940, a Companhia de Seguros Phoenix Paulista, com sede na Capital do
Estado de São paulo, representada
por seus incorporadores e constituída por Escritura Pública de 5 de
junho do corrente ano, lavrada no
39 Tabelião de Notas da mesma Capital, bem como aprovar os Estatutos adotados pelos subscritores do
seu capital.
_
Art. 2Q A Sociedade ficará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autoríaacão a que alude o presente Decreto.
Rio de Jane!ro, 14 de agôsto de
19M; 138Q da Independência e 71q da
República.

Ernant Amaral Peixoto.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando
DECREI'O Ng 4u.594 - m: 14
AGÔSTO DE 1959

DE

Concede à sociedade "Naoecal" Navegação
catarinense t.tâa, autorização para continuar a funcionar
como emprésa de navegação de
cabotagem.

(Publicado no Diário Ofioial - Seçã I - de 11 de setembro de 1959)
Retificação

Na ementa
de se lê: ...
Navegação
Leia-se: ...

e no Artigo único, onà sociedade "Navieal"
Catarinense Ltda.
à Sociedade '''Navecal''
Navegação Catarinense Ltda.

(*)

DECRE:rO NQ 46.595 AGÔSTO DE 1959

DE

Nóbrega.

14 DE

Concede à Companhia de Seguros
Phoenix Paulista autorização para
funcionar e aprova os seus Estatutos.

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

DEORErO N.l? 46.670 AGÔSTO DE 1959

DE

17

DE

Dá nova reãacão ao Decreto núm:ero 45.633, - de 25 de março ae
lS59.

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

tigo 87, n. <;I I, da oonstítutção e nos

têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 194D (Código de Minas) e tendo em vista o que consta
do processo do Departamento Nacional da Produção Mineral de número 6.977-5-6, decreta:
Artigo único. O decreto número
quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e três (45.633) de vinte e cinco (25)
março de mil novecentos e cínqüenta e nove (1959). passa a ter a
seguinte redação: Artigo único: É
declarado sem efeito o Decreto número ouarenta mil duzentos e setenta e- três, (40.273). de 5 de novembro de
1956, que autorizou a
firma Brasphil - Importação e Exportação Ltda. , cuja denominação
atual é Meca - Mineração, Engenharia, Comércio e Agricultura Li-

de

Aros
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mítada a funcionar como emprêsa
de mineração, em virtude de haver
sido a firma dístratada pelo instrumento particular de 20 de fevereiro
de 195"9.
Rio de Janeiro, 17 de agôsto de
1S,59; 138. Q da Independência e 11. Q
da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Mário Meneghetti.

DEcRETO N.9 46.713 AGÔSTO DE

DE

25

DE

1959

Autoriza o funcionamento dos Cursos
de Pedagogia e de Didática da Faeutâaâe de Filosofia da Universidade do Rio Grande do Norte.

Regulamento aprovado pelo Decreto
n 9 27.048, de 12 de agôsto de 1949,
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a funcionar,
em caráter permanente, aos dominzos e nos feriados civis e religiosos,
a firma Laborterápica Bristol SI A
- rndustrta Química e Farmacêutica
(Seção de Antibióticos), estabelecida
em Santo Amaro, no Estado de São
Paulo, observadas as disposições legais
vigentes, sobretudo as de proteção
ao trabalho, e excetuados os serviços
de escritórios.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de setembro de
1959, 138l? da Independência e 719 da
República.
JUSCELrn'O

o

Presidente da RepübJic'~, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição, e
nos têrmos do art. 23 do Decretolei n. Q 421, de 11 de maio de H}58,
decreta:
Artigo único É concedida autorízação para o funcionamento dos our80S de Pedagogia e de Didática da
Faculdade de Filosofia da. Universidade do Rio Grande do Not1Jê, mantida. pela Associação de Professõres
do Estado do Rio Grande do Norte
e situada em Natal, capital do EsUl.do
do Rio Grande do Norte.
R.io de Janeiro, 25 de agêsto de
1959: 13'8.9 da Independência e 71.9
da :República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Clovis Salgado

DECRETO N9 46.766 SETEMBRO DE 1959

DE

3 ,DE

Concede permissão à firma Laborterápica Brístol SI A, Indústria Química e Farmocêutica
(Seçáo de
Antibióticos), estabelecida em Santo
Amaro, para funcionar em caráter
permanente, aos domingos e nos
feriados civis e religiosos.

o Presidente da República,
da atribuição que lhe confere
87, item I, da Constituição
têrmos do art. 79, parágrafo

usando
o art.
e nos
2Q, do

KUBITSCHEK

Fernando Nobreça.

DECRETO N9 46.767 SE~Bno DE 1959

DE

3

DE

Aprova alterações
introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento do capital social da <t Sul América 'l.'errestres, Marítimos e Acidentes"
Companhia de Seguros.

(Publicado no Diário Oficial - Sede 25 de setembro de 1959)

ção I -

Retificação

Na retíücação, publicada. no DiárioO jicial de 29-9-59, página 20. 830, 1~
coluna, onde se lê:
Aprova alterações introduzidas, íncíusíve aumento do capital ...
Leia-se:
Aprova alterações introduzidas nos,
Estatutos, inclusive aumento do capital '"

DECRETO N9 46.817 SE~Ro

DE

15

DE

DE 1959

Transfere, sem as.menio de despesar
função de Tabela Especial de Extranumerários-mensalistas do Ministério da Agricultura.

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

Aros

go 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica transferida, com a respectiva
ocupante,
Francisca Pena
Ohaves, uma função de Mestre Artífice, referência 22, da Tabela NU1:n.é~
rica Especial de Extranumer~rI?S
mensalistas do Instituto de QUlmlCa
Agrícola, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Oentro Nacional de '::Usina e Pesquisas Agronômicas, para idêntica tabela da Il?Spetorra Regional do Fomento Agnc?l~,
no Estado de Minas Gr::rais, da DIVIsão de Fomento da Produção Vegetal
do Departamento Nacional da Produção Vegetal, ambas do Ministério da.
Agricultura.
Art. 2 Q i!::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrárto.

Rio de Janeiro, em 15 de setembro de 1959' 1389 da Independência e
719 da República.
Mário M eneahetü,

N9 46.843 DE
SETRMBRO DE 1959

Oorte e oostura, da Escola Industrial
"José Martiniano da Silva", situaga
em Ribeirão Prêto, no Estado de Sao
Paulo, as prerrogativas da equiparação concedida ao referido estabelecímento de ensino.
Art. 2Q ~ste decreto entrar_á em vigor na data de sua publicaçao.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1959; I38Q da Independência e 71Q da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Clovis Salgado.

DECRETO

N9 4iL868 DE
S~BRO DE 1959

15

DE

Autoriza a Companhia Luz e Fôrça
Bulha Branca a construir mais uma
comporta na barragem do Rio Partucna, Estado de Minas Gerais.
(Publicado no Diário O iicuü - Se-

ção I -- de 22 de setenlbro de 1959).
Retificação
Na página 20.325, no

Concede reconhecimento aos curs~s
de Letras N eolaiina« e de Geogra!w
e História da Faculdade ãe Filosofia
de Natal.
O FTesidente da República, usa~do
da atribuição que lhe confere o. arttgo
87 item I da Constituição, e nos têrdo a~t. 23 do Decreto-lei nl? 471,
de 11 de maio de 19'38, decreta:
Artigo único. E' concedido reconhecimento aos cursos de Letras Neolatinas e de Geografia e História, da
Faculdade de Filosofia de' Natal,
agregada à universidade do Rio qra~
de do Norte, mantida pela Assocíação
de Professôres do Estado do Rio
Grande do Norte e situada em Natal,
capital do Estado do Rio Grande de
Norte.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1959- 1389 da Independência e 719 da
Repú'blica.

Clovis Salgado.

DECRETO W! 46.880 SETEMBRO DE

DE

JusCELINO KUBITSCHEK.

preâmbulo,
onde se ~ ~. ... de 5 de março de 1950;
leia-se ... de 5 de março de 1940;
DECRETO NQ 46.866 -

16

mos

.JUSCELINO KUBITSCHEK.

DEORETO
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DE

16

DE

1959

SETEMBRO DE

DE

22

DE

1959

cursos

outorga concessão à Socieâaâe Rádio Carijós Limitada para instalar
uma estação radiodifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe contere o artigo 87, item I, da Oonstituição, e nos
têrmos do artigo 59, § 4Q, da> Lei 01'gânica do Ensino Industrial, decreta:
Art. 19 São estendidas aos cursos
de mestria de Fundição', de Mecânica
de Máquinas, de Máquinas e Instalações Elétricas, de Marcenaria e de

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n9 I, da Constituição•. atendendo ao que requereu a SOCIedade
Rádio carijós Limitada e tendo em
vista o disposto no art. 59, nv XIl, da
mesma Oonstrtuíção, decreta:
_.
Art. 19 Fica outorgada concessao a
Sociedade Rádio oartjós Limitada,
nos têrmos do art. 11 do Decreto nú-

Dispõe sõbre equiparação
do ensino industrial.

de

580
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mero 24.655, de 11 de julho de 1934,
p a ra estabelecer. n a cidade de Cons elheiro Lafaiete , Est a do de Minas
G erais, sem di reito de exclusivida de.
uma estação de ondas médias , destin ad a a executar servico de radiodi f usão.
Parágr af o único . O con trato decor r en te desta concessão obed ecerá às
clá usulas que com êst e bai xa m, rubricadas pelo Mínístro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e dever á ser ser assi nado dentro de
eo (sessenta) dias . a contar da da ta
da publicação d êste decreto n o Diár i o Of i ci al , sob p en a de ficar sem
efeito. desde logo, o mesmo decreto.
Art . 29 Revogam-s e as disposições
em con tr ár io.
R io de J ane iro , 22 de setembro de
1959; 1389 da Independ ên cia e 719 da
República.
J USCELIN O KUBITSCH.' :X.

DECRETO

N9 46.884 DE
S ETEMB RO DE 1959

O Pr esid en te da R epúb lica, usando
da atribuiçã o que lhe confere o artigo 87, inciso l i da Constituição Feder al. decr eta:
Art . 1Q Fica cri ada a insígnia de
Insp etor Geral da Aer onáu tica , conforme m od êlo anexo .
Art . 29 O presen t e decr et o entrar á
em vigor n a dat a de su a pu blica ção,
r evoga das as disposições em contrári o.
Rio de J aneiro , 23 de setembr o de
1959; 1389 da Independên cia e 719 da
Re pública.
JUSCELIN·Q K UBITS CHEK

Francisco de Melo

.

'

mSIGN IA DO INSPETOR.
lit.RAl DA AEROHAUTfCAli
e
€5dEdft1f

& 6F&'2'j5J?WíCJAf U

VERDE
AHAJiEL.O--~

DE

Cr ia a ins ignia de I nsp etor G eral da
Aeronáutica .

Ernan i do Amaral Peixo to.

I
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DlEC~

N.Q 4{\:B8-8· DE 19'5G

24

DE

DE

SETEMBRO

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento do
capital social da Põrto Seguro Companhia àe Segurns Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso r, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.v 2.003,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art 1. Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutof.>,
inclusive aumento do capital social
de Cr$ 10.000,COO,OO (dez -milhões de
cruzeiros) para o-s 20.000.COO.00
(vinte milhões de cruzeiros), da Pôrto Seguro - Companhia de Segur:os
Gerais. com sede na Gapital do estado de São Paulo, autorizada a runcíonar pelo Decreto TI. 9 2<J .138, de 6
de dezembro de 19'4'5, conforme deliberação das Assembléias Gerais Ex~
traordínárías realizadas em 24 de
março e 27 de outubro de 195-8.
Art. 2.9 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, OlJ que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 2-4 de setembro de
1'959; 138
da Independência e 71. Q
da República.
<

ç

JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Fernando

Nóbrega.

DECRETO NQ 46.889 SETEMBRO DE

DE

24 DE

1959

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento do
capital social da Companhia Rochedo de Seguros.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição. e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos,
inclusive aumento do capital social
de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
para o-s 10. OO{). OOO,ÚÚ
cruzeiros)
(dez milhões de cruzeiros), da Compomlua tiocheco de Seguros,
com

5811

sede na Capital do Estado de São
Paulo. autorizada a funcionar pelo
Decreto n9 18.885, de 15 de junho de
1945. conforme deliberações das Assembléias G e r a i s Extraordinárias
realizadas em 24 de março e 27 de
outubro de 1958.
Art. 29 A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leís e regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle decreto.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECREI'O N'? 4:8.890 -

DE

24

DE

SETEMBRO DE 1959

Concede permissão, em caráter permanente, à Ituiústria de Sê das São
Carlos S/A (Seção de Retorceãeiras) , com eeãe em São Carlos, no
Estado de São Paulo, para funcionar aos domingos e nos feriados
civis e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 79 , parágrafo 29 , do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n'? 27 ' Q48, de 12 de agõsto de 1949;
decreta:
Art. i9Fica autorizada, em caráter
permanente, a funcionar aos domingos e nos feriados civis e religiosos..
a Indústria de Sêdas S. Carlos S/A
(Seçf:.o de Retorcedeiras), com sede
em São Carlos, no Estado de São
Paulo, observadas as disposições legais - vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho, e excetuados os servíços de escritório.
Art. 29 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 24 de' setembro de
1959; 138Q da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Ferna1ido Nóbrega
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DECRETO

NQ 46.891
SETEMBRO DE

- DE 24
1959

DE

DEORETO N9 46.897 SETEMBRO DE 1959

à firma Filene,
Fios Têxteis Industriais

c oncede permissão

S.

I

A. -

(Set;ão de preparaçiiú de fio de ny~
Zon pelo processo ttelanca), com sede em São Paulo, Capital, para [uncionar fWS domingos e nos [eruuios
civis e religiosos.

I

I

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituicão e nos
têrmos do art. 79, § 29, do' Regulamento aprovado pelo Decreto número 27.048, de 12 de agôsto de 1949,
decreta:
Art. 1Q Fica autorizada, em caráter permanente. a funcionar aos do~
mingos e nos feriados civis e religiosos, a firma Filene, S . A. - Fios
Têxteis Industriais (Seção de preparação de fio de nylon pelo processo
Helanca), com sede em São Paulo,
Capital,· observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção do trabalho, e excetuados os
serviços de escritório.
Art. 2~ O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Roia de Janeiro, 24 de setembro de
1959: 1389 da Independência e 719 da
Rêpública,
JUSCELINO KUBITSCHEx.

SETEMBRO

DE

24

DE

DE 1959

Autoriza G Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a âoação do terreno
e prédios que menciona, situruio« no
Município de Fr1.ltal, Es·ladO de Minas Gerais.

(Publicado no tnárto Oficial de 26
de setembro de Hl59 - Seção I) .
Na página 210. sso. terceira' coluna,
onde se lê, na referenda,
JUSCEI.INO

KUBITSCHEK.

Maurício Chagas Bicalho,

Leia-se:
JUSCELINO KUBITSCHEK.

L

DE

24

DE

Outorga concesstio à Rádio MarajoaTa Limitada para instalar uma estação radiodifusora em freqüência
tropical.

o Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere o
art. 87, nl? I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Marajoara Limitada e tendo em vista o
disposto no art. 59, n 9 XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Marajoara Limitada, nos têrmos do art. 11, do Decreto n 9 24.655de 11 de julho de 1934, para estabelecer, a título precário, na cidade de
Belém, Estado do Pará, sem direito de
exclusividade. uma estação em freqüência tropical, destinada a executar
serviço de radiodifusão.
Parágrafo único - O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este baixam, rubricadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro -de 6{)
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Otioial, sob pena de ser considerada
nula a concessão.
Art, 29 Revogam-se as disposições

em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1959; 1389 da Independência e n'? da
República.

Fernando Nóbrega.

DECRETO N<? 46.892 -

ExECUTIVO

Maurício Chagas Bicalho.
Ernani do Amaral Peixoto.

JUSCELINO KUDITscREK.

Ernani do Amaral Peixoto

DEORETa

N.9 46.89'8 DE
SETEMBRO DE 1959

24

DE

Outorga concessão à Rádio clube de
Pernambuco
Sociedade
Anônima
para estabelecer uma estacão de radioteteoieão na cidade le Recife,
Estado de pernambuco,

o Presidente da República, usando
da atribuição qu lhe confere o artigo
87, n.v r, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 5.!?, n.~
XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão
à Rádio clube de Pernambuco Socie-

ATOS DO

PODER

dade Anônima, nos têrmos do artigo
11, do. Decreto n.9 24.655, de 1'1 de
julho de 193'4, paro. estabelecer, a titulo precário, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, sem direito
de exclusividade, uma estação de radíotelevísão, de acôrdo com as cláusulas que com êste baixam, rubcíeadas
pelo Ministro de EStado dos Negócios
da Vi~ão e obras Públicas.
§ l.1,}. A rererída estação de radíotelevisão e suas instalações complementares deverão obedecer às normas
constantes do Decreto n.9 31.83'5, de
21 de novembro de 1952.
§ 2.9 . O contrato decorrente da presente concessão deverá ser assinado
dentro de 60 <sessenta) dias, a conta'; da. data da publicação deste, decreto no Diário OfZcial, sob pena de
ficar sem ereíto, desde logo, o mesmo
decreto.
Art. 2.9 • RevOt,o-am-se as disposições

em contrário.

RiC' de Janeiro, 24 de setembro de
1959; 1381) da Independência e '119
da República.
JUSCELINO KUBI'fSCHEK.

Ernani do Amaral peixoto

se.899

N~
SETEIlIIBRO

DEORETO

DE

-

DE

24

DE

1959

Outorga concessão à Rádio Baré Limitada para instalar uma estação
radiOflifusora.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n4? I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Baré
Limitada e tendo em vista o disposto
no art. 5{) n9 XII, da mesma oons-

títutção decreta:

Art. 19 Fica. outorgada concessão
à Rádio Baré Limitada nos têrmos
do art. 11 do Decreto nl? 24.655 de 11
de julho de 19,3'4 para estabelecer, na
cidade de Manaus. Estado do Amazonas. sem direito de exclusividade,
uma estação de ondas médias, destinada a executar serviço de radiodifusão.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,

583

EXECUTIVO

rubricadas pelo Ministro de Estado
dos Negócios da Viação e Obras Públícas, e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta dias). a contar da
data da publicação dês te decreto no
Diário Oficial, sob pena de ficar sem
efeito, desde logo, o mesmo decreto.
Ar,t. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro d.e
1S5'9; 13:89 da Independência e 719 da.
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Ernani do Amaral Peixoto.

DECRETO NQ 46.900 SETEMBRO

DE

DE

24

DE

1959

üutorga concessão à Rádio Borbotema Sociedade Anônima para instalar uma estação radiodifusora,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n Q I, da Constituição, atendendo ao que requereu a Rádio Borborema Sociedade Anônima, e tendo
sm vísta o disposto no art. 59, nuroem XII. da mesma Constituição,
decreta:
Art. 1q Fica outorgada concessão
à Rádio Borborema Sociedade Anônima. nos têrmos do art. 11 do Decreto n? 24.655. de 11 de Julho de
1934, para estabelecer. na cidade de
J<)áo Pessoa Estado da Paraíba. sem
direito d-':! exclusividade. uma estação
de ondas médias, destinada a exej

cutar serviço de radiodifusão.

Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam. rubríCoadas pelo Ministro de Estado dos
Negócios da Viação e Obras Públicas,
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste decreto no Diário
Oticial, sob pena de ser considerada
nula a concessão.
Art. 2~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
t959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINo KUBITSCHEit..

Ernani do Amaral Peixoto.
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DECRETO N9 46.901 SÉTEMBRO DE

DE

24

que com êste baixam, rubricadas pelo
Ministro da Viação e Obras Públicas.
§ 19 A referida estação de radíotelevrsão e suas instalações complementares deverão
obedecer às normas
constantes do Decreto n Q 31.835, de
21 de novembro de 1952.
§ 29 O contrato decorrente da presente concessão deverá ser assínado
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste decreto no Diário Ojicial, sob pena de
ficar sem efeito, desde logo, o mesmo
decreto.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1959; 1389 da Independência. e 71Q da
República.
-

DE

1959

Outorga concessão à Rádio Televisão
Piratini Sociedade Anônima para estabelecer uma estacão -âe rtuiiotelevisão em Põrto Aíegre Estado do
Rio Grande do Sul.
J

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
9
n I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5!?, n 9 XII, da
mesma Constituição, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Televisão Piratini
Sociedade
Anônima, nos têrmos do art. 11 do
Decreto n 9 24.655, de 11 de julho de
1934, pará estabelecer, a titulo precário, na cidade de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, sem exclusividade, uma estação de radioteIevísão, de acôrdo com as cláusulas
DECRETO Nl/ 46.904 -

EXECUTIVO

JU-SCELINO KUBITSCHEK

Ernani do Amaral Peixoto

DE

25

DE SETEMBRO DE

1959

Dispõe sõbre o Quadro e Tabela de Pessoal do Serviço de Alimentação da
Previdência Social e dá outras providências

(Publicado no Diário Oficial -

Seção I -

De 29 de setembro de 1959)

ReUjicação

Na página n Q 20.804, onde se lê:

II

SITUAÇÃO NOVA

I

Número
de
I
cargos ,
5

I
I
~

Carreira ou cargo

I

I
I
I
I Classe
I ou

j padrão

Vagos

I
Delegado Regional

I

•••••••••••••••••••••••• 1
l-

cc-5

8

Leia-se:
SITUAÇÃO NOVA

Número
de
cargos
5

Carreira ou cargo

Delegado Regional

I
I

I
I
Classe
J
I ou
I padrão
I
I
!
I

Vagos

3
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Na página

n~

20.807, onde e lê:

SITUAÇÃO NOVA

SnUAçÃO ANTERIOR

I

I

Número I

de
I
cargos I

I

Carreira OU
cargo

I
I
'[

I

I Classe
I ou

II padrão

I

....... ········1

1

1

1

\

I

!

I

I

I

1

v-

l
I

(órgão Centrál)

FG-3

I .. ········.····1

I Encarregado da
I

Turma

Administrativa
Departamento de

I
Administração
I
1 I Assistente
1

1

Tesouraria

I

I
I VI -

Ad m ínístra- r

ção

Carreira ou cargo

I
I

I
I

I
I
1 I Assistente doi
I D i r .tor dai
I D i v ísão dei
I

I
Número í
de
I
cargos 11

I

I Secretário
I

Leia-se:
SITUAÇÃO ~OVA

SITUAÇÃO ANTERIOR

[

I

Número I
de
I
cargos 1

I
,I

I
t

I

Carreira. ou
carg..

I Classe
I ou
I padrão
I
I

I

I
TeSOd1"4ria!

!(órgão

I
1

I

Central) I

I

1

r n c arregado]
I da Turma .c..d-[
1

I

, minístratíva

I

I

I

1

J

I VI -

I
I

Departa-l
I mero ") de Ad-l

I

I

I

I
I
I

1

IV I

1

AssLzente doi
Diretor da 01-1
visão de Ad-]
ministração . I

I

j

I

I
I

1

[

Número I
I Classe
de
J
Carreira ou I
ou
cargos I
cargo
1 padrão

I

.1
FG-3

1
I

ministração

1

I

Assistente ..... 1

I
I
I
I
1 I Secretário .... I
I
I
I
I
I
I

FG-3
FG-4
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Na mesma página, mais abaixo, onde se lê:

I
I

SITUAÇÃO NOVA

I

I

I

I

I
I Classe

Número I
de

I

Carreira ou cargc

I

cargos I
!

I

ou
I
I padrão
I

I

4 I Chefe de Seção (Cadastro e Movimentaçâo; Direitos!
I
e Deveres: Financeira, Pessoal Eventual e Tem-[
I
porárío) ....•..............•..........•........... !
I
J

FG-13

Leia-se:

SITUAÇAO NOVA

I
J
I
I

I

'I

Número 1
de
r
cargos I

r
C~~aooc~o

I

1

I
4

I

I

,I

Chefe de Seção (Cadastro e Movimentaçã'l; Direitos[
e Deveres; Financeira; Pessoal Eventual e Tem-I
porárío)
I
I
I
I

i

1

Na página 20.808 onde se

Leia-se: IX -

íê :

IX -

Departamento de Nutrologia.

SITUAÇÃO NOVA

Número
de
cargos

Carreira ou cargo

XII -

Assistente

FG-3

Departamento de Neutrologia.

Na página 20.809 onde se lê:

10

Classe

I ou
! padrão

Serviço de 'Transporte

Aros

DO PoDER

ExEcunvo

587

Leia-se:
SITUAÇÃO NOVA

I

Número I
de
I
cargos I

Carreira ou cargo

I

I

I
I
I

XlI -

Serviço de 'l'ransporte

1 j Assistente
I I

Na página 20.810. onde se lê:

SITUAÇÃO NOVA

I

Número I
de
I
ordemt I

Carreira ou cargo

I
I
I
I
I Classe
ou
I

I

padrão

I

I
I
I

ilegível I Chefe de 3eção (Administração;
I
Contabilidade; Fiscalização

I
I

I
I

Abastecimento; I

1

FG-3

I

Leia-se:

SITUAÇÃO NOVA

I
Número I
de
j
ordemt I
I
I
20

I

Carreira ou cargo

I Chefe de Seção (Administração;
Contabilidade; Fiscalização)
I
I
I

I
I
I
I
I Classe
ou
I
I padrão

I
I
I

Abastecimento; I
I

I
I

FG-3
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Na. página 20.815, onde se lê:

I
I
I
I

SITUACÃO NOVA

I

Número I
de
I
cargos 1

I Vagos

I
I
I
I
I

Carreira ou cargo

I

I
I

24 I Professor de Curso de Visitadoras '

:

I

I
I

I
I
Leia-se:

I
I

SITUAÇAC NOVA

I

I

I
Número I
de
I

I

CMgOO

I

I
I UIasse
ou
I
I padrão
I

Carreira ou cargo

I

I

I

I
I

l
I

24 I Professor de Curso de Visitadoras
I
19 I Professor de Curso de Nutricionistas .. 1

I
I

Vagos

24

19

J

I
I

Na página 20.816, onde se lê:

II

I
SITUAÇÃO NOVA
I

I

Número
de
cargos

Carreira ou cargo

I Classe

I ou
I padrão
J

I
Dactilógrafo
I
I
20 I ················· ..·······l
30 I ...............
- ........... \
40 I .......................... ~
I
I
90 I
I
I
I
I

I

F
E
D

Exced

I
I

~l

Vagos

I
I
I
I
I

5

I

10
10

I
I

25

I

I

J

I

Provo
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Leia-se:

I
I
I

J

I

SITUAÇÃO NOVA

Número
de
cargos

Carreira ou cargo

I
I Classe

I ou
I padrão

Dactilógrafo
I..........................

I
I
li

F

30
140 11•••.•, '.: '. '. '.•• '.: : •••••, ••.•••• ', '. '. '. '. " '

i\

E
D

I
190 I

I
I
I

20

/

I

I

I
Ezceõ tI

agos

Provo

I

I

I

!
I

I

5

10

j

110

15

I
I

125

15

I

Observação:
1) O número (,.~ cargos providos nesta carreira, incluindo os provisórios, não poderá ser superior a 190.

2) Os cargos provisórios serão suprtmídoz à. medida que forem providos os vagos das classes superiores,
Na página 20.817, onde se lê:

SITUAÇÃO NOVA

I

Número I
de
J
cargos I

Carreira ou cargo

I

I
32

48
80

I
I

I

Escriturário

ou
I padrão
I

I
I
I

..•••••.••••••.• ' .• ·••• •• ·1

::::::::::~ :::::::::::::~ ~II
I
1

I

160 I

I

i

I
I
I
I
I Classe

I
I

G
F
E

I

I
I

ti

I

Exced

Vagos

I

II
I
I
I

,

12
18

35
65

Provo
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Leia-se:

I

GlTUAÇÃO NOVA

l

Carreira ou cargo

I

48

260

I

I
I Classe I
I ou I Exeer}.
I padrão I
~
I
1
I
I

:Número J
de
I
cargos 1
I

180

t

[

I

32

I

I

i

Escriturário

I

I

I ....•.• · •••.•.....••.••• ··1
I ........................... \

.·.·· ....······· ...·.·····iJ

I

I
I
I

G
F
E

I

I

~

I
I

'\

I,

1

I

I

I
I
I
ti
I
I
I

I1

1
I
t
I

1

Vagos

I
'I
I

I Prov.
I
I
I
I

12 I
18 I
135 I

30

I
165 I
I

30

Observação:
1) O número de cargos providos nesta carreira, não poderá ser superior a. 260.
'~) Os cargos provisórios serão suprimidos à medida que forem providos os vagos das classes superiores.
Na págína 20.820, onde se lê:

1
SITUAÇÃO NOVA

I

Número I
de
I
cargos I

I

I
I
Carreira ou cargo

I Classe
ou
I
I padrão

I

I

I

I

3 I Operador Mecanógrafo
I

c

1

t

Leia-se:
SITUAÇÃO NOVA

I
I

I

i

Número
de
I
cargos I

!
t
I

3 I

1

Carreira ou cargo

I Classe
I
ou
I padrão

I
Operador Mecomôçrato

I

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

I
G

ATOS

no

PODER

ExEcunvo
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Na página 20.823, onde se lê:
SITUAÇ;&.O .ÃN'rERlOR

SITUAÇÃO NOVA

Séries Funcionais

Séries Funcionais

Guarda

SnuAÇÃO

ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

Séries Funcionais

Séries Funcionais

Guarda

Guarda

Na mesma

págir~a,

mais abaixo, onde se lê:

SITUAÇÃO ANTERIOR

Número
de

5

Tabela
ou
parte

Séries funcionais

runeões

15'

SITUAÇÃO NOVA

I Auxiliar

de Escritório .. r

I Auxiliar

de &lcrltôr;o •

I

OR

·1

TNOEM

I
I
I Auxiliar de Contabilidade I

TNOEM

l

I

'I'
d e con t ~bili
18 I Auxílíar
""d ad ejI

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

25 I Auxiliar de Escritório ... !
5

[Auxiliar de Escritório .. )

12 I Auxiliar de Contabilidade:
36

TNOElM

!

I

I
I

I

I

Auxiliar de Escritórío ... 1
I

TNSEM
TNOEM
OR

TNOEM
OR
TNOElM

Auxiliar de contabilidade:

TNOEM

1

I

!
I

I

47

TN8EM:

TN8EM

I
I

30

OR

5 ! Auxiliar de Escritório .. 1
14

Número
de
funções

OR

70
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Leia-se:
SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANTERIOR

Número

runções

I

Auxiliar de Escritório .. 1

J
J

Auxiliar de Contabilidade I

I

I

I
I
I

I
·

12

r

de Contabilidade

TNOEM
ORl
TNSEM

I

1

I

I,
I

I

I 1

TNOEM:
ORl
TNOEM
TNSmM

35 I Auxiliar de Escritório···1
5
lmxiliar de Escritório .. I

14

II II
I I

I1

TNOFlM:

I

OR
II

1

I

47

!

I
\ Auxiliar de Contabilidadel
\

30

II

OR
TNSIDM

de Escritório .. _,

)

I ~

TNOEM

Auxiliar de Escritório .. 1

I Auxiliar

;:

OR
TNOEM:

I

I Auxiliar
I

de
funções

TNOmM.

18 I Auxiliar de oontabnídade!

5

parte

I

I
I
15 II AUXl"I"lar de Escritório _.I.I
I
I

25

Número

~

I

5

Tabela

ou

Séries funcionais

de

7lJ

r

'I J
I

Na página 20.824, onde se lê:

SrroAÇÁO ~IOR

I

Número I
da

I

runções I

I

I

Séries funcionais

SITUAÇÃO NOVA

I

I

,

I

IJ
J

I

I

I Séries funeío- I Vagos
nais
1
funções "

(
I
45 I Auxiliar de Escritório .. i 1
26 I Auxiliar de Escritório .. i (
210 \

I

I
I Número I
de

I
1M I

I
j

I

\

--

I
I Ilegível

I

I
I
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I

I

SITUAÇÃO ANTERIOR

I

SITUAÇÃO NOVA

!

1

r

Número I

Séries funcionais

de
J
funções I

I
I Número
I

de

I

funções

I
I

Séries funcio- j Vagc.

f

nais

I

I

I

!

46 ! Auxiliar de Escritorio ··i )
26 I Auxiliar de Es.critório •• 1 ~

IJ
I
I

1

210 I

- - - -I - - -

I

I
I
········ .. · .. ··1I

104
270

33

I

I

I

Na págrna 20.825, onele se lê:
SrruAÇÃO

Número
de

ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

I

J

Tabela I
ou
I

1

I

Séries funcionais

funções I

parte

I
io

io
10

I

I
I
i servente

I
!

I servente
I
I

l

20

I Zelador
I

I
I Servente
I
1

J

I

Mensageiro

I
!
I Serviçal
I

I
1 I Zelador
I

10 ! Mensageiro
15
109

I

I

I
I

I

1

)

f

)

I)
J

102

)

)
I)
I )

i

OR

i TNOEIVI
1

J

2

I

I

••••••••.•••••• 1 TNOEM I

15 I Servente

5

oe

I

Mensageiro

I
I

TNO'EIVI

I
............... 1

I

1

Número de funções

I

Mensageiro

I

oe

1

)

I)
1

)

1 TNOEM I "»

;

OR

I
I )

I

DR

TNOEM

I)
I )

1

I
I TNüEM J )
I oe
I)
I
I )
·1 TNOFiJ.'.1 I )
I

I

I

OR

I

)

I

)

I)

[ TNOE'M I )
J
OR
I)

I
I )
I TNOEM: I )
I
OR
J)
........•.... I TNOEM: I )
I

1

I

I

J

OR
I )
TNOEM I )
OR'

I )

1

I

247

594
Leia-se:

I

j

i

lO I Servente .•.••••••••••.•• 1 rnOE.lM I
00
I
I
II
I
I
I
1Q I Servente ... •· .......... 1 TN0EM I
OR I
I
I
I
I
I
10 I Mensageiro ••.•..•.•..•• [ 'I'NOEM I
OC
I
I
I
1

I Zelador

1

I

I

i
•••••••••••..•• 1

20 I Servente

I
1
15 I Servente

!
i

·· .. ····.· ... ··1

I

I

I

I Mensageiro

5

,
41 . . . . .

.

.

.

.

.

I

I
I Serviçal
I
1 I Zelador

2

..

..

.

1

I

l
•.•.••.••..•.••• !

10 I Mensageiro

I

15 I Mensageiro

I
I

)

I

)

TNOEM,I
OR
I

}
)
)
)

'I'N'OE:IY:1.

I
I

OC

I

I
I
I

TNOEM

üR

OR
'I'NO'E:lVI

1

102

)
)
)
)

I

)

)
)
)
)
)

I

)

I
I OR
.••... · ...•.. 1i TNOEM I
OR
I
I
I

)
)
)

OR.
I )
1
................. ",I rNüEM 1 )

l

I

)
)
)
)

I

................ 1 TNOEM I

1

109

I
I

............ ·····1I TNOEM
OR

)
)

247

Na página 2<l.827. onde se lê:
SITUAÇÃO

Número

I
I
I

dI' funções I

NOVA

(
I

j Referência.
I
I
I
.•.......•............. I Ilegível

Séries funcionais

I
I

1 I Atendente de Discoteca

I

I

Leia-se
SITUAÇÃO

I
I
I
de funções I
Número

1

NOVA

I

I Referência
I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I- - - - -

Ii Atendente

Séries funcionais

de- Discoteca

.......

I

-

/

I
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Na página 20.828, onde se lê ~
SITUAÇÃO

NOVA

I

Número

1

I

de funções I

J

I

I Auxiliar de

1
1

I
I
I Referência.

Séries runcíonaís
Serviçog

\ Auxiliar de Visitação

I
Ilegível
! Ilegível

Médicos

,J

I

J

Leia-se:
SITUAÇÃO NOVA

Número

!

I
I Referência..
I
I

Séries funcionais

I

de funções I

I

1
1 i Auxiliar de Serviç<lG Médicos
1 I, Auxiliar de Visitação •• , •••••••••••.••••••••••• 1

2~

22

I

I

Na página 20.829, oride se lê:
SITUAÇÃO

Número
de
funções
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

ANTERIOR

Séries Funcionais

SITUAÇÃO NOVA

I
I
I
I
I
I

Servs. Técs. Escrit. Anál. Contas ·· .. ··1
servs Técs. Escrit. Anál. Contas ...... ]
Sel'vs. Catalogo Doc. 'Contábil •• . . . . . . 1
SeJ'vs Cat;~,lOg. Doc. Contábil ...... ··1
S>,\IVS. Oatalog. Doe, Contábil ... ·• .. -1
Serv$, Técns. AnáL Contas .. .......... \
servs Assist. T6cn. Orçamentária
servs. Técs. Escrit. Anál. Contas ...... 1
ServoS. Técs. Escrit. Anál. Contas ······1
Servs. Técs Escrit. Anál, con tas ••
•••• 1
Servs Técs. Escrit. Anál. Contas . ..... 1
Selvs. Técs Escri t. Anál. Contas ...... 1
Servs. Técs. Escrit Aná!. contas ··.···1
servs. Técs. Escrit. Anál. Contas
Servs. Técs. Escrit. Anál. Contas •..... 1
servs. Técs. Escrit Anál. oontas • ••••• 1
) Sel'w oataiog e Doc. Conto ........ ··1
! seivs, Têcs. Aná; Contas ........... ·.1
I Servs Técs. Anál. Contas ... ·· ....... ·1
~ Servs. Técs. Anãl oontas ............ ·1
I Servs. E.specs. Revisão Contas
.... ····1
. Serva. Especs Revisão Contas
~
Serva. Especs. Revisão Contas ........ \
•••••• 1

........ 1

Salário

I
I Número·
I
de

I funções

I
11.500,OU
11.50U,00
11.500,00
11. 500,00
11.500,00
1.1 óUO,OO
11.5Ü'rJ.OO
10.000.00
10.000,00
10.000,00
10 000,00
10 OÚO'-i'O
1Ú.000.OO

I

I

(

I
I

I

I
I

i
I
I

1

i

15:

I

10.000,00 I
10.000.00 I
10 000.00 !
10 O!'O.OO
1<l.000,00
10.000,00
10 _000,00
10. JOO,OO
10.000.00 I
10.000,00 \

..,J_.___. _
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Leia-se:
SrrüAÇÃO

SrrUAçÃO NOVA

A.N1:ERIOR

I

I

mm~1

de
I
funções

Séries Funcionais

l
I

1 I Servs. Técs. Escrit. Aná1. Contas
1 : Servs. Técs. Escrit. Anãl. Contas
1 i aeres, Catalogo Doc. Contábil
1 j Servs. Catalogo Doc. Contábil
1
1 I SerVS. Catalogo Doc. Contábil
1
1 I Servs. Téene, AnáL Oontas ....•....... 1
1 I Servs. Assíst, Técns. Orçamentária .. 1

I

I

1 I Servs. Técs.
1
Servs. Técs.
1
Servs. Tées.
1 I Servs. Técs.
1 I Servs. Técs
1 I Servs. Técs.
1 I Servs. Téc$,
1 I Servs. Técs.
1 I Servs. Têcs.

I

1 'SP.TVE,
1 I Servs.
1
Serva.
1
Servs.
1
Servs.
1 . Servs.

I
I

1

I Número
!
de
I funções
11
I
I
1
[ 11.500,00 I
1 11.500,00 I
1 11.500,00 I

I
I

Escrit. Anál. contas
l
Escrit. Anál. contas
r
Escrit. Anál. contas - ....•. 1
Escrit. Anal. contas
\
Escrit. Anál. oontas
.
Escrit. Anal. contas
!
Escrit. Anál. Oontas
1
Escrit. Anál. Contas
1
Escrit. Aná!. oontas
1
Oataíog e Doc. Conto
1
Técs Anál. Contas
1
Técs. Anál. Contas
Técs. Anâl. Contas
.
Especs. Revisão Contas '
I
Especs. Revisão Contas
!

·············1

Salário

11.500,00
11 ,SOO,OO
11.500,00
11.500,00

10.000.00
10.000.00
10.000,00
10.000,00
10.000.00
IO.aOO,QO
10.000,00
10.000,00
10.000.00
10.000,00
lO.OOO,OO
lO.O-/JO,OO
1{} .OCO.OO
10.000,00
10.01)0,00

I
I

I

I

I

I
I
I

I

II Ir 15
I \
t

!

I

I

I I
I I
I I

I - - - - - - - - - - - - - - - - -I- - - - - I I
-----'-Na página 20.829, onde se lê:
SrruAÇÃO

Número l

SITUAÇÃO NOVA

1

I

de

ANTERIOR

Séries Funcionais

\

7.000,00

1 I
! !

funções !

PiscaI Postos e Restaurantes

1

I
I Fllical
I Inspecionar órgãos Locaís
I

1
1

I

,I

I
[
I
I

Número

Salário

7.000,00

de

I funções

I

,t ~

I J

I

I

Leia-se:
SITUAÇÃO

Número I
de
I
funções

I
I

ANTERIOR

Sêries Funcionais

1 I Fiscal Postos e Restaurantes
1 "Fiscal
1 l rnspeotonar órgãos Locais

I

SITUAÇÃO NOVA

I

I

I
I

Salário

1

7.000.00

t

7.000,00

1

I

de
II Número
funções

1 ):Lr "
.
\

I.

JI

ATOS DO

PODER

Retificação

Na relação nominal a que se rerei c
a. alínea b do item 12 da Exposição
de Motivos n- 1.794, de 23 de setembro de 1959, do DASP, publicada no
Diário Oficial de 30-9-59, na página
20. 909, onde se lê:
207 - Grinaura Magalhães Pontes.
Leia-se:
207 - Gabriel Ferreira de Lima.
Na página 20.910, onde se lê:
560 -

América Francisco Eilas.

Leia-se:
560 - América Francisco Elias.
Na página 20,911, onde se lê:

748 dão.

750 840 -

Brandamart Ferreira BranBrtgüdo Ferreira Nunea.
Delfina Maria Serafina de

Souza.
Deonice Rosa Siqueira.
Ercilia Cordeiro da Svilva.
Francisca Cansuelo Serapião
da Silva.
Leia-se:
748 - Brandsmat Ferreira Brandão.
750 - Brigildo FerreiIi;t Nunes.
840 - Delfina Maria Sefarim de
Souza.
844 - Deonica Rosa Siqueira.
897 - ErcUia Cordeiro da Silva.
954 - Francisca Consuelo Serapião
da Silva.
844 897 954 -

Na página 20.912, onde se lê:
1033 1076 -

Ilegível.

Ida Frainco Bronzon.
1111 - João Marcelino dos Santos.
1157 - JO.3é da Rocha Filgueira.
Leia-se:
1033 - Honorina Moraes Silva.
107p - Ida Franco Eronzon.
1111 - João Marcolíno dos SliLntos
1157 - José da Rocha Figueira,
Na página 20.913, onde se lê:
1551 - Nilo José Ansãntara.
1552 - Nelson Rodrigues.

ExECUTIVO

69'1

1557 1659 -

Noêrriia Curador Brandão.
Reinaldo da Rocha Leite.
16~8 - Rossey dos Santos.
1716 - Tereza Eugenia Bodas.
1784 - João Batista.
Leia-se:
1551 - Nilo José Ancãntara.
1552 - Nílton Rodrigues.
15-57 - Nomemía Curador Brandão,
1659 - Reinalvo da Rocha Leite.
16,68 - Rossy dos Santos.
1716 - Tereza Eugenia Ramos.
1784 - João Batista Lima.
Na página 20,914, onde se lê:

55 5 !}6 -

169 194 -

31 33 34 -

Waldemiro Ferreira Vidal.
Aleiria Ferreira da Fonseca.
Isacema Tal'ento Cunha.
Noríval Rodrigues Coimbra.
Sabino Severino Silva.
orístíano Fereira Borges.
Adelvira da Silva Barros.
Edgard Acacío da Silva.

Leia-se:
56 - Waldemiro Ferreira Vidal.
5 - Alcíría Ferreira da Fonseca.
00 - Iracema Tarento Cunha.
169 - N orrrval Rodrigues Coimbra
194 - Sabino Sevel'iano Silva.
31 - Cristiano Ferreira Borges.
33 - Edelvira da Silva Barros.
34 - Edgar Acacío da Silva.

DECRETO NQ 46.906 .

DE

25

DE

SE'rEMEM DE 1959

Declara de utilidade pública a .Sociedade Costura e Lactario Pró-Infância, com sede no Distrito Federal.

o Presidente da República: Atendendo ao que requereu a Sociedade
Costura e Lactário Pró-Infância, sediada nesta Capital, a qual satisfaz
às exigências do art. 1Q da Lei '1 9 91;
de 28 de agôsto de 1935, e usando da
atrtbuíçâo que lhe confere o art. 29
dessa Lei, decreta:
Artigo único. :ã:: declarada de utilidade pública, nos têrmos da referida
Lei, a Sociedade oostura e Lactário
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Pr6~Infância, com sede no Distrito
Federal.
Rio de Janeiro, em 25 de setembro

de 1959 1389 da Independência e 71C}

da República.
JUSCELINO

EXECUTIVO

de .rustíníano Muniz Levas, devendo ...
- Leia-se, Art. 19 ... TesoureiroAuxiliar (São Paulo), padrão M, do
Quadro lI! vago em virtude
do falecimento de Justiniano Muniz
Neves, devendo ...

KUBITSCI-mK.

Armando Falcão.

DECRETO N.o 46.911 SETEMBRO DE

DEOR,ETQ N.9 4fi. 90'l - DE 2'5
SETEMBRO DE 1959

DE

Concede à Federação Nacional dos
Trabalhadores em
Emprêsas Comerciais de Minérios e combustiueis
Minerais autortzação para filiar-se
a uma organização internacional.

o Presidente da República usando
da atribuiçã-o que lhe confere o art.
87, item r. da Oonstituição, e nos têrmos do art. 15' da Lei n.<~ 2,802, de
18 de junho de 1956, que dá nova redação ao art. &65 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei hC} 5.452, de 19 de maio de
19'43, decreta:
Art. 1.9 • Fica autorizada a Federação Nacional dos Trabalhadores em
Emp'rêsas Comerciais de Minérios e
Combustiveis Minerais a filiar-se - à
Federação Internacional dos Traba~
Ihadores em Petróleo, sediada em
Denver, Colorado, E-sta.dos Unidos da
América do Norte.
Art. 29 ltste Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de janeíro, 25 de agõsto de 1959,
13.851 da Independência e 71.(} da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

DECRETO NQ 46.9'10 ,- DE 26
SETEMBRO DE 1959
Suprime cargo extinto.

DE

(Publicado no Diário Oficial de 26
de setembro de 1959 - Seção 1).
Na página 20.695, no preâmbulo,
onde se lê, .. ' alínea a do Decretolei n 9 3.193. de ... - Leia-se, .. , alínea n do Decreto-Iei 119 3.193. de ...
Art. 19 .,. Tesoureiro-Auxiliar (São
Paulo), padrão H, do Quadro III . " vago em virtude do falecimento

DE

29

DE

1959.

Concede nacionalização à companh~a
Burroughs do Brasil, Inc. sob a denominação de Burroughs do Brasil
S. A.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arngo 87.. inciso r, da constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.s 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida nacionalização à companhia Burroughs do
BrasH, Inc., COm sede em Detroit,
condado de wavne, Estado de Míchigan, Estados Unidos da AméI'1ca,
autorizada a funcionar na Republica
pel-os Decretos ns. 18.745, de 14 de
maio de 1929; 32.386, de 6 de março
de 1953; 35.228, de 18 de março ae
1954; 40.940, de 14 de fevereIro de
1957 e 46.700, de 21 de agôsto de 1959.
sob a' denominação, porém, de Burroughs do Brasil S. A., tendo em vista a transferência de sua sede para o
Brasil, consoante resolução tomada e
aprovada em Assembléia Geral de
seus acionistas, realizada a 20 de maio
de 1959 e ratificada pela Assembléia
Geral de seus acionistas, realizada a
21 de julho de 1959, com os Estatutos
sociais que apresentou. eonvementemente adaptados à lei orasneira e
com o capital de ors 150.000.000.00
(cento e cinqüenta milhões de cruzeíros) , dividido em 150.000 (cento e
cinqüenta mi1) ações ordinárias, nomínatívas ou ao portador, do valor
unitário de 01'$ 1. 000,00 (hum mil
cruzeiros) , e par terem sido aeei tas
as condições julgadas converuentes à
defesa dos ínterêsses nacíonats, de
aeõrdo com o art. 71. parágrafo 2.Q
e 3. Q do precitado Decreto-lei número 2.627, de.26 de setembro de UJ40.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de
1959;
138. 9 da Independência e 71.'1 da
República.
JUSCELINO KUB!TSCHEK.

Fernando Nóbrega
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DECRETO

N9 46'.912 - DE
SETEMaRO DE 1959

29

DE

Aprova o Regimento do Serviço de
Alimentacáo da Previdência Social
e dá outras provid~ncias.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 37,
ítem I da donstituição Fed'êral, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimento
do Serviço de Alimentação da Previdência Social. que com êste baixa, assinado pelo Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio.
,"..rt. 29 Ficam revogados os Decretos ns. 8.067, de 16 de outubro-de 1941,
'il 38.163, de 31 de outubro de 1955.
Art. 39 ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de janeiro, 29 de setembro de
1959. 1~89 da Independência e 719 'a
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

REGIMENTO DO SERVIÇO
.DE ALIMENTAÇÃO DA PREVID~N
eis. SOCIAL
TíTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. I'! O Serviço de Alimentação
da Previdência Social (8. A. P .S . )•
criado pelo Decreto-lei uI? 2.47'8, de 5
de agõsto de 1940, reorganizado pelo
Decreto-lei nv 3. 7'Ü[, de 14 ·d-a outubro
de 1941, complementado pelo Decreto-lei nQ 4.85,9, de 21 de outubro de
1942, e entidade autárquica, de âmbito
nacional, dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede no
Distrito Federal, diretamente vincula. da ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Parágrafo único. O fôro do S.A.P.S.
será estabelecido de acôrdo cem o disposto no art. 143 do Decreto Lei número 1.60B, de 18 doe setembro de 19'39
(Código de Processo Civil) e no art. lQ
da Lei n'! 2.285, de 9 de agôsto de 19M:,
ressalvada a sua eleíçãc por via contratual ,
Art. 29 O S.A.P.S. tem por finalida.de:
a) prestar assistência alimentar aos
segurados dos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões;

b) desenvolver na coletividade brasileira e, especialmente, nos meios
trabalhistas, uma noção definida das
bases da alimentação racional e de
suas vantagens.
ArC. 3l? Para consecução de sua
finalidade, compete ao S, A. P . 8 . :
I - promover a instalação e funcionamento de restaurantes, destina"
dos aos segurados dos Institutos e
Caixa de Aposentadoria e Pensões, ou
fornecer-lhes as refeições em seus lOcais de trabalho;
Ir - instalar e manter postos de
subsistência, supermercados, auto-serviços e outras unidades executivas,
a fim de fornecer gêneros de primeira
necessidade aos segurados dos Institutos e Caixa de Aposentadoria e Pensões ~ seus dependentes, aos servidores do S. A. P. S. e aos segurados do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidoras do Estado, na forma
do disposto no Decreto"lei n Q 4.859, de
21 de outubro de 1942;
!lI - efetuar investigações cíentíficas e tecnológicas com o objetivo de
fixar padrões alimentares racionais e
econômicos para - a coletividade brasíletra e, em especial, para os segurados das ínstttuíções de previdência
social;
IV - formar especialistas em nutro"
logía e em problemas de nutrição, bem
como pessoal das diversas categorias
profissionais ligadas à qlimentação:
V _ realizar, de modo direto, obje"
tivo e permanente, a educacâc alimentar da coletividade. principalmente
das classes trabalhadoras. por meio
de vis i tação domiciliar e nos locaís e
trabalho, cursos práticos e vulgarização dos preceitos de nutrição correta.

TíTULO

II

DA ORGANIZAÇÃO

Capítulo I
Da Estrutura

Art. 4Q OS. A. P. S. compreende os
seguintes órgãos, diretamente subordinados ao Diretor-Geral:
A _ óRGÃOS CENTRAlS

I

-

Gabinete

do

Diretor-Geral

CGDG).

Turma Administrativa (GDG/TA).
LI - Comissão de organização e
Coordenação (COC).
Secretaria (COO/S).
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UI - Procuradoria (P):
1 - Seção Administrativa (PISA).
3 - S~ção do Contencioso (P-sct).
3 - Seção de Pareceres (P/SP).
4- - Seção de Contratos (P /80) .
IV - Inspetoria (1):
1 - Turma Administrativa (IJTA't.
2 -- Seção de Inspeção (I/SI).
3 - Seção de Coordenação (I/SC).
V - Tesouraria. (OO/T).
Turma Administrativa (T/TA).
VI - Departamento de Administragão (DA).
1 - Divisão do Pessoal (DP):
•• a) Turma Administrativa (DP/TAI;
b) Seção de Cadastro e Movimentação (DP/SCM);
c) Seção de Direitos e Deveres
(DP/SDD) ;
d) Seç~o Financeira (DP/SF);
e) S-eçao de
Pessoal Eventual e
Temporário (DF /SPET) .
2 - Serviço de Assistência MédícoSocial (SAMS): '
a) Turma Administrativa (SAMS/
TA);
b) Seção
de Assistência Médica
(SAMS/SAM) ;
c) Seção de Assistência Odontológica (SAMS/SAO);
d) .Seção
de
Assistência Social
(SAMS-SAS) .
3 - Serviço de Comunicações (SC):
a) Seção de Informações (SC-SI);
b) Turma de Recebimento e Expedíção (SC/TRE);
C)

4 -

Arquivo Geral (SC/AG).
Administração de Edificios

(AE) :
a)
b)

Turma de Vigilância (AE/TV);
Turma de Manutenção (AE/

TM);

Portaria (AE/P).
Almoxarifado (DA/A) ;
a) Turma de Oontrôle (A-TO);
b) Turma de Distribuição (A/TD)
VII - Departamento de Contabi1i~
dade (DCo).
1 _ Divisão de Orçamento (DO):
a) Turma Administrativa (DO/TA);
b) Seção de Elaboração orçameniária (DO ISEO) ;
c) Seç·ão de Contrôle Orçamentário
C)

6 -

(DO/SOO).

2 _ Divisão de

~egistros

Contábeis

(DRC) :
a)

Turma Administrativa

(DRO;

TA);
b I Seção de Análise e Olassíflcação
(DRC/SAC) ;
C) secãc de Lançamentos C1RC'/
SL) ;
d) Seção de Revisão de Documentos (DRO/SRD);
.. d) Arquivo (DRO/A);
VIII - Departamento de Abastecimento (DAb)
1 - Divisão de Produção (DPd)
a) Turma Administrativa (DPd/TA)
b) Alfaiataria (DPd/A)
C) Torrefação e Moagem (DP.d/TM)
d) Oficina Gráfica (DPdjOG)
2 - Divisão de Subsistência (DS}
a) Turma Administrativa (DS/TA)
b) Seção de Assistência Técnica
(DS/SAT)
C)

Seção de Oontrôle <DS/SC)

d) Comissão Central de Compras
(CCC) - Secretaria <cce/S)

3 -

Serviço Agropecuáro (SAP)

Turma Administrativa (SAF'/TA)
b) Setor de Granjas (SAP/SG)
c)
Setor de Indústrias Rurais,
(SAP/SlR)
4 - Almoxarifado oentrat (AC)
a)

a)

Seção de Recebimento (AC/SR)

b) Seção de Estoque (ACjSE)

IX -

Departamento de Nutrologia

(DN)

1 - Divisão de Orientação Alimentar (DOA)
a) Turma Adminísta'atíva <DOA-TA)
b) Seção de Inspeção e Educação
Alimentar (DOA/SlEA)
e) seção de Dietetica e Díetoterapia (DOA-SDD)
d) Seção de Coordenação Nutricional <DOA-SCN)
2 - Divisão de Investigações Nutrológicas (DIN)
a) Turma Administrativa (DIN -TA)
b) Seçâo de Tecnologia Alimentar
(DIN-STA)
c) Seçâo de Pesquisas Nutro16gicas.
(DIN/SPN)
d) Seção de Analise de Alimentos.
(DIN-SAA)
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x - Departamento de Divulgação
e Estatística (DDE)
1 - Divisão de Divulgação (DD)
a) Turma Admínistratíva (DD-TA)
b) Seção de Redação (DD ISR)
c) Seção de Rela\tóes Públicas (DDSRP)

i»
c)

d)
e)

j)

h)

2 - Divisão de Estatística e Mecanização (DEM)

Turma Administrativa

a)

g)

Seção de Desenho (DD-SD)

à)

60.1],
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i)

j)

II - orçãos Executivos
Restaurantes (DR-R)
Postos de Subsistência (DR-PS}
Auto-Servicos (DR-AS)
supermercados (DR-S)
Cantinas (DR-C)
Refeitórios (DR-Ri)
Padarias (DR-P)
Açougues (DR-A)
Bibliotecas (DR-B)
Discotecas (DR-D)

(DEM-

C -

óRGÃOS LOCAIS

b)
Seção de Coleta e Apuração
(DEM-SCA)
c) Seção de Análise (DEM-SA)
d) Seção de Mecanização (DEM-

I -

órgãos Dirigentes

a)

TA)

SM)

Serviço de Engenharia (SE)
Turma Administrativa (SE/TA)
2 - Seção de Planejamento (SE-

XI 1 SP)

3 4: tenção
5 6 7 -

Seção de Obras (SE-SO)
Seção de Instalação e Manu(SE-STh1)
Oficinas (SE-O)

Almoxarifado (SE-A)
Depósito <SE-D)
XII - Serviço de Tnmsporte (ST)
1 - Turma Administrativa (SEITA)
2 - Seção de Conservação e Manutenção <ST-SCM)
3 - Garagem (ST-G)
4 5 -

6 -

Oficinas' (ST-O)
Almoxarifado (ST-A)
Depósito (ST-D)

Cursos de Nutrição (ON)
1 - Turma Administrativa (CN-TA)
2 - Escola Central de Nutrição
XIII -

(CN-ECN)

3 - Escolas Regionais de Nutrição CON-ERN)
óRGÃOS REGIONAIS
órgãos Dirigentes
Tesouraria (DR-T)
Seçáo de Admmístracão (DR-

B -

I a)
b)

SAl

c) Seção de

Abastecimento

(DR~

SAb)

Comissão de Oompras

<DR-CC)
Seção de Contabilidade (DR-SC)
Seção de Fiscalização (DR-SF)
j) Seção de Orientação Alimentar
(DR-SOA)
g) Armazéns Díatrtbuídores (DR-

â)

e)

AD)

Tesouraria (A-T)
Turma de Administração (A-TA>'
c) Turma de Abastecimento
(A-TAb)
Comissão de Compras (A-CC)
d) Turma de Contabilidade (A-TO)
e) Turma de Fiscalização (A-TF)
f) Turma de Orientação Alimentar
(A-TO)
g)
Armazém Distribuidor (A- AD)

a)

b)

II -

órgãos Executivos

Art. 5<> Os órgãos regionais são representados pelas Delegacias Regionais, sendo urna para cada Estado,
Território ou Distrito Federal, e a
sua denominação será a da unidade
federativa correspondente.
Art. 69 Os órgãos locais são representados pelas Agências, sendo o seu
número determinado pelo Diretor-Geral, em conformidade com as exigências do serviço, objetivando o cumprimenta da finalidade do S.A.P,S. do
modo mais eficiente e econômico. e
reexamínado, anualmente, nos planos
de administração.
§ 19 As Agências serão denominadas pela localidade onde estiverem
sediadas.
§ 2<:> As Agêncías serão subordinadas a uma Delegacia Regional, de
acordo com a sua situação e atendendo às peculiaridades locais do
abastecimento.
Art. 79 As Delegacias Regionais e
as Agências classífícar-se-ão, respectivamente, em quatro e três catego-rias, de acordo com o número de órgãos executivos que lhes forem subordinados e o seu movimento de venda
de refeições e gêneros.
Parágrafo único. A classificação Si
que se rerereêste artigo será estabelecida pelo Diretor-Geral, devendo
ser reexamínada -1uando da apresen-
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tação dos planos de administração
nomeados, em comissao, pelo DiretorGeral, sendo êstes últimos indicados.
anual, e revista sempre que houver
em lista tríplice, pelo Delegado Regiovariação de vulto nos requisitos previstos no presente artigo para a sua
nal a que estiver subordinada a respectiva Agência;
fixação.
V - a chefia das Divisões e dos
Art. 89 As Delegacias Regionais e
demais Serviços, por Chefes, indicaAgências contarão com os órgãos dirigentes que lhes forem atribuídos
dos pelos respectivos Diretores de Departamento e nomeados em comíssão
pelo Diretor-Geral dentre os especipelo Diretor-Geral;
ficados no art. 49 • de acôrdo com a
sua categoria e o volme de seus serVI - a direção da Procuradoria e
da Inspetoria, respectivamente, por
vícos, sendo obrigatório o funcionamento da CC e Tesouraria.
um Procurador-Geral e um InspetorGeral, designados pelo Diretor-Geral;
~ 19 Na falta dos demais órgãos diVII - a chefia das Seções, Setores,
rigentes, as suas atribuições serão
Administração de Edifícios, Almoxaexercidas pela SA ou TA.
§ 2'? Os órgãos executivos das Agênrifados, Almoxarifado Central, Depósitos, Arquivo, Arquivo Geral, Garacias serão os mesmos das Delegacias
gens, Oficinas, Oficina Gráfica, TorRegionais.
refação e Moagem, Panificação e AIArt. 99 E' vedado o funcionamento
de Delegacias Regionais ou Agências . taíataría, por Chefes, designados pelas autoridades ímedíatamente supeonde não haja, em confronto com as
riores;
demais, condições de necessidade e
VIII - a direção das Escolas Reviabilidade para a instalação imediagionais de Nutrição, por Diretores,
ta de órgãos executivos em número e
designados pelo Diretor-Geral;
volume de venda de refeições e gêneIX - a chefia das Turmas, da Porros que justifiquem a existência de
taria l;! dos Armazéns Distribuidores,
órgãos dirigentes regtonaís e locais,
por Encarregados. designados pelos
QU, caso sejam positivas tais condiseus superiores hierárquicos imediações, não tenha sido planejada a mentos:
cionada instalação imediata.
X a chefia de Restaurantes e
Supermercados. por Administradores,
Capitulo Il
designados pelo. respectivo Delegado
Regional ou Agente;
Da Direçdo e Chefia,
XI - a chefia das Bibliotecas e
Discotecas, por Encarregados. desigArt. 10. A direção ou chefia dos
nados
pelo respectivo Ohefe da DRI
órgãos do S. A ,P . S. será exercida:
SOA ou AlTO;
I - a direção-geral, por um DireXII - a chefia dos Postos de Sub~
tor-Geral, escolhido entre profissiosístêneía e demais órgâos executivos,
nais de notória competência em aspor Encarregados, designados pelo
suntos de alimentação ou administrarespectívo Delegado Regional ou
ção, . nomeado em comissão, pelo- PreAgente.
sidente da República, devendo tomar
§ 1.... As funções a que se referem
posse perante o Ministro do Trabaos itens VI a XII serão exercidas
lho, Indústria e Comércio (arts. 12
em caráter de função gratificada, por
e 17 do Decreto-Ieí número 3.709, de
servidores estaveis do S. A. P. S., de
14 de outubro de 1941);
acordo com o disposto no DecrE)to núII - L. Chefia do Gabinete, por um
mero 39,678. de 31-7-56. obedecida a.
Chefe de Gabinete. nomeado, em coregulamentação do exercício das promissão, pelo Diretor-Geral;
fissões.
IrI - a direção da 'I'esourarta-ór§ 2.0 O exercício dos cargos de que
gão Central, das Tesourarias, dos Detrata o item V e dos de Agente, é
partamentos, do Serviço de Engenhapriva tivo dos servidores do S. A ,P . S.,
ria, do Serviço de Transporte e dos
devendo ser os mesmos preenchidos
Cursos de Nutrição, respectivamente,
en, conformidade com o disposto no
por um Tesoureiro e por Diretores,
art. 8,0 do Decreto n.o 39 _678. de 31
nomeados, em comissão, pelo Díretorde julho de 1955, respeitada a reguGeral;
lamentação do exercício profissional.
IV - a direção das Delegacias Re§ 3.° Os cargos de Delegado Regionais e Agências, respectivamente,
gional serão exercidos, de preferência,
por Delegados Regionais e Agentes
por servidores estáveis do S.A.P.S.
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Art. 11. O Diretor··Geral terá, em
comissão, três Assistentes, bem como
dois Adjuntos, ocupantes de função
gratificada.
Art. 12 .. O Diretor-Geral, o Pro-curador-Geral e os Diretores terão
um Secreté.rio, por êles designado.
Art. 13. O procurador-Geral os
Diretores e os Delegados Pregiopai3
terão um Assistente e os Chefes de
Divisão, ,Chefes de Serviço e Agentes,
terão um' Assessor, por êles designado
Art. 14. As funcões de Assistente.
a que se refere o artigo antecedente,
bem assim as de Adjunto, Assessor e
Secretário, terão o caráter de função
gratificada.
Art. 15. As designações para o
exercício das funções gratificadas, a
que se refere o presente Capítulo. somente produzirão efeitos após a sua
publicação no Diário Oficial, Seção I
- Parte II, verificado antes pela
DP-SDD o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares.
TíTULO III
DA VINCULAÇÃO COM o
TRABALHO, INDÚSTRlA

MT.NIsTÉRIO
E COMÉRCIO

no

capítulo I
Do Contrôle Administra.tivo

Art. 16,

O Diretor-Geral do S.
deverá apresentar, anualmente, o seu plano de administração,
com a correspondente previsão orçamentária, bem assim
relatório e
balanço relativos ao exercício encerrado e todos os elementos elucídatívos necessários, que serão encaminhados ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. acompanhados
-dos respectivos pareceres da Delegação de Contrôle, na forma do disposto no art. 4.° do Decreto-lei número 7.719, de 9 de julho de lS45.
Art. 17. Compete ao Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio:
a) coordenar as atividades do S.
A. P. S, com a ação administrativa
do Govêrno;
b) aprovar o plano de administração e o orçamento anual da autarquía, inclusive o programa de aplícação das reservas;
C) aprovar vo retatórro e o balanço
anual da entidade;
d)
decidir, em última instância
tedos os assuntos de natureza admlnístratíva ou técnica relacionados
com a instituição que dependerem de
julgamento do Ministério, inclusive
A, P,

S.
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recursos dos atos da admlnístraçào
da autarquia, ressalvada a competência atribuída por lei a outros
órgãos ou autoridades;
e) rever uex officio", ou mediante
representação da Delegação de Contrôle ou do Ministério Público junto
g, Justiça do Trabalho, os atos da.
administração da autarquia. ínrrtngentes das normas legais ou regulamentares, ou promover esta revisão
pelo órgão competente;
t) conceder créditos adícínoaís e
autorizar transferências de dotações
orçamentárias, de acõrdo com o estabelecimento no art. 23, letra a. do
presente -Regimento;
g) apreciar o processo de prestação
de contas da instituição acompanhado de parecer da Delegação de Contrôle, encaminhando-o' ao Tribunal
de Contas da União;
h) autorizar, previamente, a alíenação de bens móveis ou imóveis,
excetuados os gêneros adquírídos
para revenda na forma prevista neste
Regimento;1)
fiscalizar a entidade de modo
permanente, através da Delegação de
Contrôle ou. diretamente se julgar
necessário, mediante designação de
servidor ou órgão técnico do MinisA
tério;
1) intervir na autarquia a fim de
impedir o desvirtuamento das SUA,S
finalidades especificas, coibir abusos,
corrigir irregularidades ou restabelecer a ordem em sua administração;
L) instaurar processo administrativo para apuração das responsabilidades do Diretor..Genl.1 e dos membros
da Delegação de Contrôle por irregularidades praticadas no exercício das
suas runcões, bem assim para avel'i~'uação .das responsabilidade de servídores da instituição, na hipótese de
seu dirigente deixar de adotar esta
medida;
m) dar posse ao Diretor-Geral;
n) decretai' 3. prisão admíntstratiV8, dos servidores da autarquia:
o) apreciar o relatório anual da
D2Iegação de Contrôle;
p)
resolver, em última Instância,
os casos omissos e 8,5 dúvidas suscítadas na execução dos preceitos legais
e regulamentares que regem a atividade da autarquta.

CAPíTULO II
Da Delegação de Conirôle

Art. 18. Haverá, junto ao S.

A.

P. S., uma Delegação de Cóntrôle
(DC), com a finalidade de exercer,
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sôbre a entidade, o contrôle econômico, financeiro e orçamentário.
Art. 19. A DO será constituída de
três membros, dois dos quais serão
representantes das ínstttutções de previdência social, e o outro que será
o seu Presidente, representando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, todos designados pelo Presidente da República, juntamente com
os seus suplentes. (AJ:t. 13 do Decreto-lei n 9 3.709, de 14 de outubro
de 1941 e art. 19 do Decreto-lei número 6.758, de 31 de julho de Í944).
~ l\l Os representantes dos Institutos e Caixa de Aoosentadoria e Pensões serão indicados ao Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio pelos
respectivos Presidente bem 'assim os
seus suplentes, mediante o sistema de
rodízio, dentre os servidores estáveis
dessas instituições especialistas em orçamento, contabilidade ou administração.
§ 21? O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio indicará o Presidente e o respectivo suplente dentre
servidores estáveis do mesmo Minis~
térío, especialistas em orçamento, contabilidade ou admínístraçâo.
Art. 20. Os membros da De e seus
suplentes, quando convocados tornarão
posse no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 21. Os membros da Delegação
de Contrôle exercerão o seu mandato
pelo período de dois anos sem prejuízo de suas outras funções (art. 13,
parágrafo único, do Decreto-lei número 3.709, de 14 de outubro de 1941).
Art. 22. A Delegação de Contrôle
reunir-se-á, ordínàrlamente, uma vez
por semana, e. extraordinàriamente,
sempre que fôr necessário. na sede do
S. A. P .S. , devendo ser lavrada ata,
consignando a presença dos membros
e os trabalhos ·realizados.
Art. 23. Compete à Delegação de
Contrôle:
a) emitir parecer sôbre a proposta
orçamentária e suas alterações, e o
plano de administração, organizados
pelo Diretor-Geral do Serviço de Alimentação da Previdência Social encaminhando-os ao Ministro do -Trabalho, Indústria e oomércío, até 31 de
ou tubro de cada ano:
b) acompanhar e ríscaltaar a execução do orçamento e de suas alterações, dar parecer sôbre o balanço anual e apreciar o relatório anual
do Diretor-Geral do S.A.P.S., enviando-os ao Ministro do Trabalho
Indústria e Comércio;
.

c) examinar e relatar o processo da.
prestação anual de contas, encamínhando-o ao Ministro do Trabalho,
Indústria e comércio, até 31 de março
de cada ano, instruído com balanço
anual, devidamente inventariado, e
elementos complementares;
d) examinar e informar os balancetes mensais organizados pelo S. A.
P. S. para serem remetidos ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio;
':<'
e) fiscalizar, diretamente, a correta aplicação da receita proveniente
dos Institutos e Caixa de Aposentadoria e Pensões, na prestação de assístêncía alimentar aos segurados destas
instituições;
f) autorizar os aumentos nos preços de venda de refeições, nos termos do disposto no' art. 69 da =..,ei
ni.> 2.158, de 2 de janeiro de 1954;
g) emitir parecer previa nos processos de alienação de bens móveís
ou imóveis, exceto os gêneros alimentícios adquiridos para revenda, bem
assim nos referentes à aquísrçao de
imóveis, submetendo-os ao Mínístro
do Trabalho, Jndústría e ComérclO,
para autorização;
h) rever os processos referidos no
item anterior, depois de concluida a
alienação, representando em caso de
verificar qualquer irregularidade;
i)
autorizar, previamente, os contratos, acordos ou convênios que Í!!teressem à despesa ou à receita, de
valor superior ou igual a Cr$ .....
500.000,00 (quinhentos mil cruseíros)
e homologar os de valor íníertor, bem
assim fiscalizar o cumprimento de
suas cláusulas;
j) revel' tôdas as decisões relatwas·
a inversão de fundos, a fim de lhes,
dar ou negar homologação;
l)
solicitar ao Diretor-Geral do
S. A. P .S . as informações e di1ü;ên-·
de
cías necessárias ao desempenho
suas atribuições, sem prejuízo da inspeção pessoal e direta, coletiva ou
individual, de qualquer dos serVIços·
da autarquia, especialmente dos de
tesouraria, contabilidade e abastecimento, cabendo a percepção de diarias e de despesas correspondeutes
ao deslocamento efetuado, quando o
órgão a ser. inspecionado f,ôr situado
fora da sede;
m) examinar e levar ao conhecimento do Ministro do Trabalho, Jndústría e Comércio, qualquer írregularídade ou anormalidade que verifi.car na administração do S. A .P .S. ,
desde que, dada ciência do fato ao'
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seu Diretor-Geral, haja êste deixado
de tomar as providências necessárias,
dentro do prazo assinado;
n) sugerir ao Diretor-Geral
<to
S .A .P .S . as medidas que jUlgar de
interêsse para a autarquia e representar ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, sempre que entenda necessário;
o) rever suas próprias decisões;
p) convocar, mediante resoíueao e
através do Diretor-Geral, a fim de
prestar esclarecimentos sôbre matéria submetida a seu exame, os Diretores de Departamento, o Procurador-Geral, o Inspetor-Geral e o Tesoureiro-Geral;
q) aprovar a transferência'ie dOtaçôes orçamentárias entre subeonsignações da mesma consignação e
verba, observadas as dotações globais
correspondentes, remetendo ao Minís~
tro do Trabalho, Indústria e Comercio, com o seu parecer, 08 pedidos de
créditos especiais ou suplementares e
de transferência entre subconstgnações e consignações diversas, da .nesma verba;
r) remeter, anualmente .ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comercio um relatório circunstanciado dos
trabalhos realizados;
s) eíanorar
seu Regimento Interno, submetendo-o à aprovação
do
Ministro do
Trabalho, Indústria e
Comércio.
Art; 24. O pronunciamento da Delegação de Contrôle deverá verificarse dentro de 15 (quinze) dias, contados da data em que receber os documentos respectivos, ressalvados os
casos de maior urgência.
Art. 25. Os membros da DC pereenerão uma gratificação por sessao a
que comparecerem, até o limite de 15
(quinze) por mês, a ser fixada pelo
tndustrra e
Ministro do Trabalho,
Comércio, de acõrdo com as normas
vigentes no serviço público.
Art .26. A D.C. terá um becretano, servidor estável do S.A.P.S.,
designado pelo seu Presidente.
Art. 27.
Perderá o manrtato o
membro que:
a) faltar a 3 (três) sessões consecutivas ou a 6 (seis)
interpoladas,
sem motivo Justificado;
b) exceder os prazos determinados
para a solução dos assuntos suhmetidos à sua apreciação, sem razão
justificada;
c) torna-se incompatível com
u
exercício das funções, por ímprom-
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dade ou prática de ato delituoso ou
falta disciplinar;
d) deixar de tomar, por desídia ou
con~e~cendência, as providências ne~
cessanas ao correto funcionamento
da Instituição ou da D.C.;
e) deixar de denunciar írreguiar 1dades que cheguem ao seu conhectmento, referentes à entidade ou
a
D.C.;
f) incidir nos casos de distrtuíçao
ce função prevista em lei.
Parágrafo único. A perda do mandato será proposta pelo Ministro do
Trabalho, Indústria e Comercio,
a
vista da comunicação do Presidente
da no ou ex of/icio, mediante representação do Direto;:'-Gel'al
do
S. A. P . S. ou do Ministério Públ~co
junto à Justiça do Trabalho, xendo
precedida de inquérito admínístratívo
na hipótese das alíneas b e e dêste
artigo.
TíTULO IV
DOS ÓRGÃOS

COLEGL~DOS

Dispoeiçôes Genéricas
Art. 28. São órgãos colegiados do
S.A.P.S.:
a) centrais: a oomíssào de Organização e coordenação (COO) e a
Comissão
Central
de
Comp~'as
(CCO) ;
b) regionais ou locais,
conforme
funcionem, respectivamente, junto a
uma Delegacia Regional ou a uma
Agência, as Comissões de Compras
(CC) .
Art. 29. Os membros e suplentes
dos órgãos colegiados serão designados pelo Diretor-Geral, mediante indicação, em lista tríplice, dos órgãos
que representarem ou a que estiverem
subordinados, dentre os servidores
estáveis do S.A.P.S. de comprovada capacidade técnica.
Parágrafo único. Apenas os íntegrantes da coe terão mandato fixo,
de dois anos, ao fim do qual haverá
sua recondução e renovação obrigatória, na proporção de 4 para ~, res~
petcívamente, obedecendo o disposto
no presente a r t i g o . ,
Art. 30. Os membros dos órgãos
colegiados elegerão seu preside,nte,. e
o substituto dêste, em sua prímetra
reunião anual, sendo de um ano o
tempo de exercício do encargo, vedada a reeleição.
Parágrafo único.
Cabe ao Presi~
dente designar dentre os servidores
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estáveis da autarquia, um Secretaria,
que dirigirá e coordenará as ,,I;t!VIdades da Secretaria e dos servidores
que prestarem serviços técnicos fi. Comissão.
Art. 31. Cumpre ao suptente,
quando convocado, substituí r o membro em seus impedimentos, ausências
ou afastamentos temporários, e exercer o encargo pelo tempo restante do
mandato, no caso de vacância
Art. 32. Os membros dos órgãos
colegiados e seus suplentes. quando
em exercício, perceberão uma gratitícaçao por sessão de que partíctparem. a ser fixada pelo Diretor-Geral.
de acôrdo com as normas vigentes
no serviço público.
Art. 33. Aplica-se aos membros dos
órgãos colegiados o disposto no artigo 27 dêste Regimento e seu paragrafo único. sendo a perda do mandato declarada pelo Díreto-Oeraí do
S A. r, S '. à vista da comunicação do
Presidente da Comissão ou "ex-orncio" .
Art. 34. Os órgãos do S.A.,P.b.
são obrigados a atender às convocações e requisições de pessoal ou
material feitas pelos órgãos coíegiados assim como a fornecer a qualquer de seus membros as Inrormaooes
que solicitem. e a franquear-lhes o
acesso às fontes documentártas.
Parágrafo único, As providências a
que se refere este artigo deverão ser
solicitadas sempre, aos
respectivos
dirigentes.
Art. 35. Os membros dos órgãos
colegiados poderão interpor recurso
ao Diretor-Geral, sem efeito suspensivo. das decisões adotadas CODMa o
seu voto.
Parágrafo único. Os membros da
CCC e das CC encaminharão seus
recursos, respectivamente através do
Chefe da DS e das SS, ou Encacregado das TS, os quais os envíarão,
com o seu parecer, no prazo de 3
dias. ao Diretor do D. Ab., Delegado
Regional ou Agente, pronunciando-se
êstes em igual prazo e
remetendo
o recurso ao Diretor-Geral, no primeiro caso, ou ao Diretor do D. Ab ,
nos demais casos.
Art. 36. Os componentes dos órgãos colegiados serão solídàriamente
responsáveis por quaisquer prejuízos
decorrentes de deliberação írregntar,
da qual hajam participado dolosa ou
culposamente, a menos que dela hajam recorrido. na forma do art. 3:).
Art. 37. A COCo ou eco. poderào
constituir-se em subcomissões, para
o estudo e solução de assuntos de-

terminados ou problemas de ordem,
prática, convocar servidores especializadso para fins consultivos e solteital' o parecer de órgãos técnicos ou
de especialistas,
Capítulo II
Da Comissão de Organização e
Coordenação

Art. 38. Funcionará junto ao Diretor-Geral do S. A, P . S, em caráter
permanente. uma Comissâo de Organização e Coordenação (Coe), com
a finalidade de estudar, planejar, coordenar, orientar. controlar ou executar, as providências que, por determínação do Diretor-Geral, lhe forem
encaminhadas para exame ou execução, bem como sugerir quaisquer
medidas destinadas a assegurar ao
S.A.P.S. uma organização econornica, administrativa e técníca condizente com a sua finalidade.
Art. 39. A COC compor-se-a de 7
(sete) membros, a saber:
I - um especialista em pronlemas
orçamentários e contábeis, representante do DCo;
II - Um especialista em organização administrativa, e admírustração
de pessoal, representante do DA;
III - um Procurador com connecimentos especializados
de Díreíto
Admimstrativo, representante da Procuradoria;
IV - um especialista em assuntos
econômicos, representante do DAb;
V um estatístico, representante'
do DDE;
VI - um engenheiro ou arquiteto,
representante do SE;
VII - um médico-nutrólego, representante do DN;
Art. 40. Compete à COC:
a) proceder ao estudo da nrgamzação ou reorganização estrutural e
funcional das unidades integrantes
do S.kP.S., bem assim as .xmdições, normas e métodos de trah~tho,
sugerindo as medidas que julgar convenientes para maior sirnplíttcaçao,
eficiência e' economia;
b) promover medidas que se destinem a avaliar a eficiência dos órgãos
do s.A.P.S. e a produtividade de
algumas categorias de servidores;
c) analisar os relatórios das unidades componentes do S.A.P.S., investigando as causas que comprometam
fi sua eficiência:
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à) opinar nos planos e programas
de trabalho submetidos pelo DiretofGeral à sua apreciação;
e opinar nos casos de criação, extinção; fusão ou desmembrament., de
unidades admínístratívas, técnicas ou
executivas;
f) examinar, quando solícítada, as
normas, instruções e recomendações
ela boradas pelos órgãos do S. A .P .S. ;
g) opinar nas propostas de alterações nos quadros de pessoal;
h) emitir parecer a
respeito dos
projetos de organízação de Regimento
Interno dos órgãos do S .•'\.. P . S . ;
i) estudar e propor medidas de racionalização c simplificação das normas e métodos de trabalho, para
coordenação dos órgãos e atividades,
de modo a evitar duplioídade ou antagonismo de serviços e atingir maior
eficiência e economia;
'i) estudar, em colaboração com a
DP, a regulamentação das carreiras,
cargos e funçôes;
l) elaborar, em colaboração com os
órgãos do S. A .P . S. o plano de admínístração anual, submetendo-o ao Diretor-Geral até" 31 de agosto de cad-a
ano;
m: opinar a respeito da classificação das Delegacias Regionais e Agências;
n) emitir parecer sôbre as propostas de adoção do regime de serviço
extraordinário;
o) examinar os serviços verifícando a perfeita correspondência entre o
número e a natureza dos servidores
em exercício, propondo a remoção dos
excedentes ou o preenchimento dos
claros;
i» elaborar seu Regimento Interno,
que será baixado pelo Diretor-Geral
dp S.A.P.S.

Capítulo In
Da Comissão Central de Compras

Art. 41. Haverá iuntJQ ao DAb, uma
Comissão Central de Compras (-OCO.,
que terá caráter permanente e compor-se-á de 3 (três) membros, sempre que possível escolhidos da forma
seguinte:
a) um Merceolegísta:
b) uma Nutricionista:
c) um especialista em assuntos econômicos e de abastecimento de gêneros alimentícios.
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Art. 4-2. Compete à coe:
I - realizar as aquisições de mercadorias, gêneros alímenticios ou material sohcitadas rundamentadarnente
pelo órgão mteressauo c ~lt:EtmaCia;j a
abastecer os órgãos centrais e, caso
seja de conveniência, os órgãc.:s regionaís e locais;
il rnspecionar. sempre que julgue necessário, diretamente ou por
meio dos servidores que designar, a.
entrada de gêneros ou materiais e os
estoques dos Almoxarifados ou órgáos
executivos;
II! - verificar, quando achar conveniente, se os preços constantes das
f aturas de fornecimento eorrespondam aos aceitos;
IV - requisitar os técnicos servidores estáveis, sempre que possível,
Que julgue necessários ao cumprunento
de suas atribuições;
V - autorizar as baixas de gêneros
de valor igualou superior a ... " .
Cr$ 20.000,GO (vinte mil cruzeiros);
VI - elaborar seu Regimento Jn·
terno, assim como o Regimento-padrão
das CC, a serem baixados pelo Diretor-Geral.
Art. 43. Após a realização da con ~
oorrêncía 01.1 coleta de preços, a oce
remeterá o respectivo processo 'ac
Chefe da DS, que o submeterá. com
o seu parecer conclusivo, ao Díretor
do D Ab, para fins de adjudicação ou
homologação.

Capítulo IV
Das Comissões de comoras
Art. 44. Haverá, junto as SS e T8
das Delegacias Regionais e Agências,
uma Comissão de Compras (CC). de
caráter permanente, designada pelo
Diretor-Geral, mediante Indicação,
em lista tríplíce, do respectivo Delegado Regional ou Agtmte, e composta,
sempre que possível dos seguintes
membros;
a) um Merceologísta:
b) uma Nutricionista;
c) um especialista em assuntos econômicos e de abastecimento de gêl1eros alimentícios.
Art. 45. Após a realização da concorrência ou coleta de preços, a CC
encaminhara o respectivo processo ao
Chefe da SS ou Encarregado da ToS,
que o submeterá, com o· seu parece)'
conclusivo, ao Delegado ft,êgional ou.
Agente, para fins de adjudicação ouhomologação.
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Paragrafo único 'I'ermínada a tramitação dos processos de que trata
êste artigo, nos órgãos regionais ou
locais, se1'2.0 êles enviados à DS/SC
para fins de revisão, representando
esta ao Diretor-Geral, ouvida a Procuradorla, no caso de encontrar qualquer irregularidade.
Art. 46, Compete às Comissões de

compras:

I - efetuar as compras de mercadorias, gêneros alimentícios ou material, destinadas, à D~ ou Agência a
que pertencerem, mediante nedído
fundamentado do órgão interessado,
obedecido o disposto na Iegíslação em
vigor e de acôrdo com o estabelecido
neste Regimento.
XI - eretuar, na forma prevista no
ttem I, as compras determinadas pela
DS para o abastecimento de outros
órgãos do S.A,P.S.;

III - rem-eter à DS/SC, no primeiro dia útil de cada mês, uma cópia das atas de suas sessões do mês
antecedente;
IV - proceder, diretamente ou por
delegação, as verificações na documentação relativa às aquisições ou
contratos e as inspeções do recebimento e estoque de gêneros e materiais, que julgar necessário;
V - requísítar os serviços de órgãos
.ou servidores, necessários ao cumprimento de suas atribuições;
VI - requisitar o parecer dos órgãos
dirigentes da Delegacia ou Agência;
VII _ autorizar as baixas de gêneros até a quantia de Cr$ 20.000,00
(vinte mil cruzeiros) e, sendo suneríor o valor, rem-eter à cce, com o
seu parecer OS respectivos expedien-

tes;

VIII - propor à cce modificações
no 'Regimento-padrão.
Art. 47. As cc locais ficarão sujeitas à direta orientação e contrôle
das S8 da DR a que estiver subordinada a respectiva Agência.
S 19 A revisão de que trata o parágrafo único do art. 45, quando o
processo fôr oriundo de uma Agência,
efetuar-se-á através da sS a que se t'efere o presente artigo, a qual enviará
os autos à DS/SC com o seu parecer.
§ 2Q O Diretor do D-Ab baixará ato
vedando às CC regionais e locais a
aquisição dos gêneros e materiais comprados pela. OCC, para o abastecimento dos respectivos órgãos.

TíTULO V
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Capítulo I
Do Gabinete do Diretor-Geral

Art. 48. O Gabinete do DiretorGeral (GDG) , tem por finalidade assessorar o Diretor-Geral na coordenação das atividades administrativas e
no exame dos assuntos submetidos à
sua decisão, bem assim executar os
serviços auxiliares de preparação do
expediente da direção-geral.
Art. 49. Ao GDO compete:
I - estudar os papéis que lhe forem
encaminhados pelo Diretor-Geral e
prepará-los para despacho;
LI - coligir os dados necessários à
elaboração do relatório .anual do Di-

reter-Geral:

II:I - cuidar do expediente e da
correspondência da direção-geral;
IV preparar os despachos do
Diretor-Geral com o Ministro do Trabalho, Indústria e Oomércio;
V - cumprir e fazer cumprir os
despachos e determinações do Diretor-Geral.
Art. 50. O GDG deverá manter .m
arquivo uma via original dos contratos, convênios, ajustes e demais pactos firmados ou homologados pelo
Diretor-Geral.

Capitulo II
Da Procuradoria

Art. 51. A Procuradoria, órgão subordinado ao Diretor-Geral, toem por
finalidade a defesa, em juizo ou fora
dêle, dos direitos e ínterêsses do
S.A.P.S., e a orientação jurídica de
sua administração.
Art. 52. A Procuradorra compete:
A - Através da Seção de Pareceres;
I - opinar em processos que envolvam apreciação de matéria jurídica,
mediante solicitação do Diretor-Geral;
TI - responder às consultaa de natureza jurídica que lhe forem dirigidas, diretamente, pelos chefes dos órgãos regiona-is ou locais.
B - Através da Seção de Contra-

tos:

I - redigir as minutas' de contratos e quaisquer ajustes em que o
S.A.P.S. sela parte ou interveniente;
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TI - proferir parecer a respeito de
qualquer pacto a .ser concertado pelo
S.A.P.S,;

lI! - redigir OS editais e orientar
as concorrências realizadas pelos órgãos centrais, regionais e locais;
IV _ examinar os processos de ho.mologação e adjudicação de concorrência, emitindo parecer conclusivo.
C - Através da Seção de Conten-cioso:
I - fazer a defesa judicial OU extrajudicial dos direitos e ínterêsses do

,S.A.P.S.;
TI - promover a cobrança amigávelou judicial dos créditos do S.A.P.S.
€ das contríbuícões que lhe forem de-

vidas;
IIT - fazer os estudos ;jurídicos que
lhe forem encaminhados pelo Procurador-Geral, no interêsse da autarquía:
"lV - redigir as informações a .;erem prestadas a autoridades judiciárias ou policiais;
V - prestar assistência jurídica e
judiciária 208 servidores do S.A.P.S~,
nos casos em que. o exigir o Interêsse
da autarquia ou naqueles fixados em
regulamento interno:
VI - organizar e supervísíonar o
cadastro dos bens imóveis sob o domínio OU posse do S.A.P.S.;
VII - orientar a Seção Administrativa na organização da biblioteca e
dos Iícháríos de doutrina e jurisp:rudêncía .
Art . 53.

Vencido qualquer crédito
da instituição sem que seja pago pelo
devedor deverá o órgão competente
dirigir-se imediatamente à Procuradoría, para os fiins previstos no item
lI, alínea c, do art. 52, comunicando
o fato e oferecendo a docurr.entacão
necessária, sob pena de responsahilídade.
Art. 54. Os pareceres, minutas e
razões judiciais serão assinados pelo
Pt'ocurfl.dor que os houver elaborado e
subscritos pelo Chefe da Se'ção competente e somente serão encaminha,dos com o visto do Procurador-Geral.
Parágrafo único. Quando o Chefe
de Seção ou o Procurador-Geral esti'Verem em desacôrdo com o parecer ou
minuta, juntarão o seu pronunciamento aos autos.
Art. 55. Os processos irão, de início, ao procurador-Geral, que os encaminhará às Seções competentes
cujos Chefes, farão a sua distribuição
alternativa por sorteio.
Art. 56. Nos processos relativos à
aquísíção ou alienação de bens mó-
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veís ou imóveis, excluídos os gêneros
alímentícícs, locação de coísas, exeCU\}UO de obras ou quaisquer obrigações que envolvam responsabilidade de
.
valor igualou superior a
Cr$ SOü. 000,00 (quinhentos mil cruzeíros i , é obrigatória a prévia audiência. da Procuradoria, que se pronuncíarã sôbre a legalidade da operação e de seu processo, emitindo parec-er fundamentado.
Art. 57. Exceto quando autorizados,
por escrito pelo Diretor-Geral, mediante proposta do Procurador-Geral,
os procuradores do S. A. P . S. não poderão desistir, transigir, firmar compromisso, confessar, acordar, receber e
dar quitaçao.
Art. 58. Sempre que julgarem eonveníente a a '..:toriZ2ção a que se refere êste artigo, deverão os Procuradores solicitar ao Procurador-Geral
que, opinando a respeito. oficie ao Diretor-Geral, o qual decidirá conceder
ou não, a mencionada autorização
expressa.
Art. 59. Nas causas em que fôr
parte perante a Justiça dos Estados
e dos Territórios, oS. A .P . S . será
defendido por Procurador de seu quadro, salvo ouando no local não houver lotação ~ dêsse cargo e f6r desaconselhável à deslocação de um para
êsse fim.
Capítulo UI
Da Inspetoria

Art. €-O. A Inspetoria. órgão subordinado ao Diretor-Geral, tem por finalidade inspecionar c controlar, de
medo permanente ou ocasional. quaisquer atividades dos órgãos dirigentes
e executivos, regionais ou Iocaís.
Art. 61, A Inspetoria compete:
A '- Através da Seção de Inspsçâo:
I - manter inspeção sístemátíca e
coordenada, sôbre as atividades dos
órgãos dirigentes regionais e locais,
e, quando necessário, estendê-la aos
órgãos executivos;
11 - orientar os dirigentes dos órgãos regionais e locais, no cumprimento das leis, regulamentos, normas
e instruções dê: serviço,
lU - proceder, pelo menos trímestaímente, ou quando fôr julgado necessário, à tomada de contas dos
órgãos ínspecíonados e ao inventario físico de seus Almoxarifados e órgãos executivos, remetendo uma via
do resultado à DS-SC, à ORC-SAC
e à nEM-SOA;
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IV - promover o levantamento geral e o registro dos bens dos órgãos
ínspecíonados, propondo as medidas
juigadas necessárias à sua regutarízaçâo'
V ~ designar inspetores ou Fis-

cais para verificar a procedência das
denúncias de Irregularidades e reclamações que lhe forem encaminhadas
a respeito dos serviços dos restaurantes, postos de subsistência e unidades congêneres;
VI - comunicar qualquer írregularídade porventura encontrada, sob pena de incorrer em responsabílinade
admíniatratíva o agente da inspeção
e o chefe da I/SI quando êste estiver ciente da irregularidade;
vn - elabora. , em colaboração
com a Seção de ocordenação mede...
los dos relatórios e boletins a serem
preenchidos pelos fiscais dos órgãos
regionais ou locais ~ fichas de inspeção dos referidos órgãos;
VIII - inspecionar e físcalízar os
serviços executados pelas Seções ou
Turmas de Fiscalização, comunícando ao Diretor-Geral as irregula-ridades encontradas e oferecer sugestão
à se para o seu apenteíçoamentoIX - remeter a liSO os resultados
das inspeções reaüzadas:
X - solicitar a colaboração do DN
quando necessária à inspeção ou fiscalização.
B - Através da Seção de Coordenação:
I - orientar e controlar os tra0011108 das Seções e Turmas de Fiscalização;
fI - examinar e coordenar as informações, boletins, mapas, relatórios
remetidos pelas Seções e Turmas de
Fiscalização .regionais e Locais;
ITI - regtstrar e controlar a movimentação dos estoques de gêneros
alimentícios e de material permanente ou de consumo bem como a movimentação de fundos dos órgãos regionais e Locais:
IV - exammar o movimento de
cada órgão fiscalizador, sugerindo as
medidas que couberem e comunicando as írregularídades porventura observadas;
V - fornecer aos inspetores, quando em serviço informações e dados
sôbre as atividades dos órgãos regionais e locais;
VI opinar sôbre os relatórios
apresentados pelos órgãos regionais e
locais. segundo as medidas que lhe
competirem ;

VII - manter estreita cooperação,
com os órgãos centrais, visando 3"
coordenação e a eficiência das suas,
ativida.des;
VIU - realizar exames em livros.
e documentos dos serviços do .SAP.S.;
IX - opinar em processo subme-.
tidos _a seu exame sôbre aplicação dedotações orçamentárias, tomada de.
contes e execução de contratosX - sugerir medidas de economia
e, de melhoria dos padrões quantitatlVOS e qualttatívos dos serviços inspecionados ou fiscalizados'
XI - examinar as pr'estações decantas dos órgãos regionais e locais;
Art. 62, O contrôle das atívídades,
dos órgãos dirigentes regionais e locais e eventualmente dos órgãos executivos, será efetuado mediante ínspeções periódicas e ocasionais a C8.-rgo da Inspetoria.
Art. 63, A fiscalização permanente,
abrangendo os órgãos executivos será,
realízada pelas seccões ou Turmas de
Fiscalização, técnícarnente subordinadas à Inspetoria.
Parágrafo único. ~s inspeções serão eretuadas pelos Inspetores e a fi8calízaçâo pelos Fiscais em exercício
nas respectivas Delegadas Regionais.
ou Agências.
Art. 64. A cada. inspeção ou fiscalização corresponderg um relatório,
conforme modêlo baixado pela Jnspetoria do qual deverão constar as irregularidades observadas. as providências sugeridas e as ocorrências que'
devam ser consignadas.
§ 1/~. o.s tnspetores e Fiscais deverão
apresentar seus relatórtos aos Chefes
correspondentes, enviando cópia dos
mesmos ou o teor de sua conclusão,
respectivamente, aos Delegados e'
Agentes e aos dirigentes dos órgãos
executivos, para ao devida ciência salvo quando êstes estejam envolvidos
em írregularídade apontada,
§ 2,9 OS relatórios dos Fiscais deverão ser remetidos diretamente à I/SO
pelos chefes ou Encarregados das Seções ou Turmas de Fiscalização acompanhados das observações dêstes e dadeclaração da sua concordância ou não
com os mesmos.
Art. 65. sempre que necessário e·
possível a inspeção deverã ser feita;
em colaboração com os' representantes dos órgãos de fiscalização. regionais ou locais.
Art. 66. Os Inspetores ou Fiscais
têm direito a ingressar e permanecer nos locais de trabalho, sujeitos à
sua inspeção ou fiscalização, obter
informações orais ou por escrito, exa·~
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minar livros ou documentos e receber cópias dos mesmos bem assim
assistir à realização de concorrências,
recebimento, aceitação, mensuração e
pesagem de gêneros alimentícios ou
material.
Art. 6'7. Embora a fiscalização não
se exerça sôbre os órgãos dirigentes,
êstes deverão fornecer informações e
prestar-lhes colaboração sempre que
solici ta-dos.
Parágrafo único, OS órgãos dírtgentes das Deleg&Cias Regionais e Agêncías estão sujeitos à inspeção, conforme estabelece o art. 6·2.
Art. 68. será considerada falta grave, para fins de ação disciplinar, a
ação tendente a impedir, dificultar,
ou retardar a fiscalização ou ínspeçáo.
Art , 69. Nos planos de inspeção, a
serem formulados pela I11sPetorta, não
será permitido manter os Inspetores
afastados da. sede oor prazo superior
a trinta (3,0) dias. salvo no caso de
necessidade imperiosa. justificada por
escrito pelo chefe da I-Sr. e encamínhado à decísâo do Diretor-Geral com
o parecer do Inspetor-Geraâ.
Capitulo IV
Da Tesouraria dos orgáOs
Centrais

Art. 7-0. A Tesouraria (O.C) órgão
subordinado ao Diretor-Geral, compete:
I - efetuar os recebimentos e pagamentos que lhe forem atribuídos;
TI - emitir guias dos recebimentos
autorízadosIII - emitir, díàríamente, relaçãoresumo dos recebimentos;
IV depositar, dí àríam ente, em.
bancos orícíaís, o produto da arrecadação;
V - examinar a legalidade e a exatidão dos recibos:
VI - emitir, diàríamente, relação
dos pagamentos efetuados:
V11 - emitir,d1àriamente, demonstrativos das próprias disponibilidades'
vrrr - prestar contas dos valores
sob sua guarda, sempre que tal fôr
solicitado:
IX - visar os cheques necessários
aos pagamentos;
X - visar os ordens bancárias necessárías- fi. transferência de fundos;
XI - controlar os saldos bancários das contas movimentadas pela administração central;
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XII - manter regístros especíaís
dos atos suspensivos uU impeditivos
de pagamentos e um cadastro atuaüzado de procurações, assinatura e firmas, com indicações cnstíntas dos 0Utorgantes e dos outorgados,

Capitulo V
Do Departamento de Administmção

Art. 71. O Departamento de Administração (DA) subordinado ao Diretor-Geral é o órgão central de administração geral, cem a finalidade
de orientar, controlar e executar as
atividades relativas a pessoal comunícacões e adminlstracâo de edifícios.
prestar assistência médico-social aos
servidores do S.A.P.S. prover com
material de expediente os órgãos do
S . A .P .S . , estudar os problemas decorrentes dessas atividades.

seção I
Da Di'lYisão âo pessoal
Art. 72, A Divisão do pessoal (DP)
tem por finalidade a coordenação permanente e sístemàtíca de assuntos relativos aos servidores do S. A .P .S.
bem assim a execução e contrôle das
medidas legais concernentes aos mesmos e a prestação de assistência médico-social,
Art. 73. A Divisão do pessoal compete:
A - Através da Seção de cadastro e Movimentação;
1 - Elaborar os expedientes relativos à nomeação, admissão, readmissão, reversão, aproveitamento, designação, posse, exercício, remoção, substituição. exoneração, demissão, dispensa, transferência,
reintegração,
readaptaçâo, aposentadoria, requisição
e permuta2 - manter atualizado um cad-astro com pastas de assentamentos individuais do pessoal, excluído o pessoal eventual, e o registro da sua frequêncía ;
3 - matricular os servidores do
S.A.P,S. e fornecer-lhes cartões de
identida.de funcional:
4 - controlar os quadros e tabelas
de pessoal, tendo em vista o provimento e vacância, e propor as modificações que tornem aconselháveis
efetuar nos mesmos;
5 - elaborar o plano de lotação
dos órgãos centrais e de lotação global dos órgãos regionais e locais. bem
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COta0 a correspondente previsão orçamentária, a fim de ser encaminhada,
até 1.9 de novembro de cada ano à
DO, sugerindo as modificações

cessárias;

ne-

6 providenciar a. Inscrição como
segurado obrigatório da Previdência
Social., do pessoal lotado nos órgãos
c~nt~alS e c~nt!"olar .ídêntícas providêncías nos orgaos regionais;
7 - apostilar os títulos de nomeação e portarias; ,
8 - manter atualizado o fichárioIndíce de todo o pessoal do S. A . P. S. ;
9 - manter' em dia o regítro das
declarações de bens de pessoal na
forma da Iegíslação em vigor; ,
la - examinar, para fins de averbação, as certidões de tempo de serViÇO
fornecidas por outras instituições;
. 11 - manter atualizado um fichárIO contendo o registro dos elementos que sã_o considerados para efeito
de promoçao e melhoria'
12, - zelar para que' os chefes de
servIçO ~emetam, nas épocas devidas,
os boletins de frequência e merecime::;to de seus subordinados;
lu - processar os expedientes referentes à promoção e melhoria de
salário;
.
14 - Promover a publicação das
listas de antiguidade e merecimento,
bem assim apreciar os pedidos de retírícação que forem apresentados;
15 - anotar em fichas próprias as
certidões de tempo de serviço, fornecidas por outras instituições;
16 - promover a publicação da relação nominal do pessoal, por ordem
de antiguidade, na forma do art. 45
do Decreto n. 9 32.015, de 29 de dezembro de 1952;
17 - manter atualizado o registro
de vagas:
18 - organizar, em cooperação com
aS. F.. normas e modêlos a serem
acotaôos para o cômputo da fre-

qüência;
19 - receber da DP-SF os boletins
de freqüência para fins de anotação.
B - Através da Secão de Direitos

e Deveres:
~
1 - examinar os processos relativos à ação disciplinar, opinando
a respeito;
2 - emitir parecer sôbre solicitações relativas a direitos, vantagens,
responsabilidades, deveres, reivindicações, sugestões ou denúncias, ressalvada a competência das demais
Seções da DP;

3 - coordenar os elementos que
devem ser encaminhados à Procuradoria, a fim de servir de base
às ínromações a prestar ao Poder
Judiciário ou às autoridades policiais;
4 - estudar os processos relativos
à prestação de fiança e manter registro e arquivo das apólices de seguro-fidelidade do pessoal;
5 - elaborar as instruções e programas dos concursos, provas de seleção, de transferência e de treinamento, solicitando, quando necessário.
a colaboração dos órgãos, entidades
ou pessoas competentes, ou a eonstítuíção . de Bancas Examinadoras, e
supervisionar a sua realízacão:
6 promover a realização de
cur~os de aperfeiçoamento, especíalízaçao e tremamento para o pessoal
da autarquia, salvo aqueles da comnetência dos Cursos de Nutrição, com
a colaboração dos órgãos. entidades
ou pessoas que se fizer necessária:
'7 - promover a readaptação runcíonal dos servidores.
C - Através da Seção Financeira:
1 - organizar e manter em dia a
ftcha financeira individual;
2 - controlar a freqüência, que lhe
deve ser remetida. nos prazos estabdecidos. pelos diversos órgâos:
3 - preparar os boletins de novas
inclusões e alterações, a serem con~"gnados na fôlhà de pagamersto;
4 - proceder à averbação de consígnações, exercendo contróle
sôbre
as mesmas;
5 - elaborar relações dos descontos obrigatórios e autorizados;
6 - expedir guias de crédito relativas aos descontos. e nos casos de
transferências:
7 encaminhar, à DP-SCM, depois de anotadas, as afteracões da
freqüência, para os devidos registros;
8 elaborar os dados para as
fôlhas de pagamento. enviando-os à
DEM-SM;
9 - expedir certidões de tempo de
serviço, extraídas com os elementos
das fichas financeiras ~
10 - controlar as diárias concedídas ao pessoal;
11 - organizar as escalas de pagamento, publicando-as no Boletim de
Serviço e afixando avisos nos locais
de trabalho;
12 fiscalizar a dístrtbuícâo e
aplicação das verbas do pessoal;
13 - apurar o custeio do pessoal;
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14 - fornecer dados para a proposta orçamentária do S. A. P. S.,
no que tange ao pessoal:
15 - elaborar uma relação analítica por credores, dos descontos
efetuados;
~6 empenhar despesas à conta
dos créditos relativos a pessoal;
D - Através da Seção do Pessoal
LEventual e Temporário.
1 - organizar o registro centralizado do pessoal temporário e eventual;
2 - controlar a movimentação do
pessoal temporário e eventual;
3 - emitir parecer sõbre quaisquer
aspectos dos direitos e deveres do
pessoal temporário e eventual;
4 - elaborar os expedientes relativos às relações de emprêgo do pessoal
temporário e eventual;
5 - controlar a situação do pessoal
temporário e eventual admitido pelos
órgãos regionais e locais propondo as
normas de trabalho a serem observadas pelas Seções OÜ Turmas de Administração ou de Expediente.
Do

Seção TI
Serviço de Assistêncui MédicoSocial

Art. 74. O Serviço de Assistência
Médico-Social (SAMS) tem por objetivo realizar os exames :de sanidade
e assegurar a melhoria das condições
sociais e a recuperação física e mental do pessoal do S. A.P .S :
Art. 75. Ao Serviço de Assistência
Médico-Social compete:
A - Através da Seção de Assistência Médica.
1 - realizar exames de sanidade e
capacidade física e mental do pessoal,
a saber:
a) exames prévios, para efeito de
posse e exercício;
b) exames ocasionais, para efeito
de licenças e faltas ao serviço por
motivo de doença;
C)
exames periódicos para efeitos
de con trôle da saúde e prevenção de
moléstias comuns ou profissionais, intoxicações ou deformações profissionais;
2 - prestar assistência médico-cirúrgica ambulatóría ao pessoal do
S. A.P .S. em articulaççâo com o
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários (I .A ~ P .C. ) i
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3 - efetuar 'Visitas médicas domi..
ciliares, quando o doente estiver impossibilitado de locomover-se:
4 - prestar socorros médicos de
urgência ao pessoal. quando vitima de
mal súbito ou acidente nas dependências do S.A.P.S.;
5 - acompanhar ot'O.t2.l:':.ento hospitalar do pessoal vitimado por acidente de trabalho;
6 - organizar as fichas médicas
do pessoal.
B - Através da Seção de Assistência odontológtca:
1 - proceder ao exame periôdíco
na região buco-dentáría:
2 - assegurar o tratamento do pessoal, em seus ambulatórios, conforme
relação de serviços a ser aprovada
pelo Diretor do DA;
3 - executar serviços de prótese,
mediante anuência do interess-ado e
dentro de tabelas de preços aprova.
das pelo Diretor do DA, periódicamente;
4. - atender com prioridade o pessoal, nos casos de urgência.
5 - organizar as fichas odontológicas do pessoal.
C - Através da Seção de Assistên~
da Social;
1 - instalar e orientar as l/creches";
2 - fornecer medicamentos ao pessoal a preços de custo;
3 _ controlar o serviço de abreugrafia dos comensais dos Restauran.
tes do S. A. P .S " do pessoal e de seus
familiares, promovendo o encaminhamento dos doentes e reexame dos
suspeitos;
4 _ providenciar a remoção do
pessoal ou familiares enfermos.
.5 - proporcionar, em casos de comprovada necessidade, tratamento médico e odontológico de familiares do
pessoal, nos ambulatórios do S.A.P.S.;
6 - articular-se com maternidades, para o encaminhamento de gestantes, pertencentes ao pessoal ou
quando forem seus dependentes;
7 - tomar as medidas que visem
prevenir acidentes no trabalho, organizando uma comissão Interna de
Pr'evenção de Acidentes (C.!. P . A. ) ;
8 - orientar o pessoal para a frequência de cursos de aperfeiçoamento e treinamento, mantidos ou não
Pelo S.A.P.S.;
Art. 76. São considerados obrigatórios os exames de saúde de qual-
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quer natureza e a recusa a êles se
submeter, por parte do pessoal .ímplícará em falta disciplinar;
Art. '7'7. Os diagnósticos médicos a
serem registrados em fichas. laudos
ou quaisquer outros documentos deverão ser escritos em código, ficando os servidores em exercício no
SAMS obrigados a guardar sigilo
profissional sõbre os mesmos.
Art. 7,8. Nos casos de licença por
prazo superior a quinze (15) dias, ou
d-e prorogação que ultrapasse êsse limite. deverá ser consituída uma junta médica.
Art. '79. O SAM8 deverá exercer
suas atividades em regime de plena
colaboração com os serviços médicos
competentes das instituições de previdência.
Parágrafo único. Fica o S.A.P.S.
autorizado a prestar assistência médica-cirúrgica e odontclôglca e. seus
servidores, na forma d{' disposto ao
artigo 19 do Decrete n." 27.644, de 28
de ,lt7"mbro de 1949. é:~Yendo o Díretor.. -Geral baixar a competente regnIsmentação no praso de 90 dias.
SBl,:Mm
Do Serviço de. Comunicações

Art.

80. O serviço de Comunica-

ções tem por fir.:alidade controlar - a
movímenteçã i ue doei.mentes e a publicação do e~1J~ d~entt. em órgãos (ificíats, ar~L~'w~-ldo -Se para êsse fim
com as se<;!1es e Tul1ru3.s de Expedien-

te e Administração.

Art. 81. Ao' se compete:
A - A~)raYp.s da. Turma de Recebi-

mento e ExpeOlção.
1 - t'e:~~t:F~r, numerar, classificar,
autuar. regist; ... ~~;::, distribuir e expedir
documentos ofrcía.s e demais papéis
relativos 2,0<' órgãos centraís , fornecendo ('0mprO'-antes aos interessados;
2 - registrar o trânsito interno dos
processos I) elu,': diversos órgãos centrais;
3 - veríncar se a correspondência
está redigida em têrmos e quando a
natureza do papel o reclamar, se está
devidamente selado e preenche as demais exigências legais e regulamenta:es;
4 - proceder à apensação ou juntada de papéis;
5 - manter em arquivo próprio, os
processos pendentes de solução, a.',A
30 dias.
t

ExECUTIVO

B -

ções:
1 -

Através da Seção de Inforna-

prestar informações sõbre a
movimentação dos processos em tramitação nos órgãos centrais, orientando os interessados quanto ao cumprimento de exigências e formalidades
legais e regulamentares;
2 - providenciar a publicação ôo
expediente dos órgãos centrais 110
Diário Oficial, ou Boletzn de Serviço,
solicitando sua retificação, quando se
fizer necessário;
3 _ expedir certidões, exceto as t'eIatívas a tempo de serviço;
4 examinar os processos com
despacho de arquivamento, provisório
ou definitivo, verificando se foram
cumpridas as formalidades legais;
5 - manter registro relativo às atividades de administração geral.
C - Através do Arquivo Geral:
1 - classificar e guardar em ordem,
os processos, avulsos, livros e demais
documentos mandados arquivar, restaurando-os, quando necessário;
2 - lavrar certidões de documentos arquivados ou providenciar a reprodução de cópias, quando autorízado;

3 - dar vista de pareceres e despachos em processos arquivados, mediante ordem por escrito de. autoridade
competente;
4 - providenciar a remessa ao Arquivo Nacional de processos, livros e
mais documentos;
5 - providenciar periodicamente, a
designação de comissões destinadas ao
exame de documentos sem valor a
serem Incinerados, tirando mícrorotogra.fia nos casos indicados .
.Art. 82. Os documentos que derem
entrada no SC terão sua numeração
precedida da sigla S. A. P .S ., mesmo
que sejam orígínáríos de órgãos r~
gíonaís ou locais.
Parágrafo único. Será adotada a
classífícação per número, pelo nome
da pessoa ou entidades interessada e
P01' assunto.
Seção IV
Da Administração de Edijicios.
Art; 83. A Admínistracão de Edifí-

cios tem por finalidade zelar pela oS€:gurança, conservação e limpeza nos
edifícios e dependências da autarquia
e seus bens móveis, bem assim manter
os serviços de Portaria.
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Art. 84. A Administração de Edi'.ficios compete:
A - At:ravés da Portaria:
1 - manter à entrada dos edifícios,
servidores incumbidos de atender ao
informações
público, prestando-lhe
sõbre a localização dos órgãos do S. A.
P. S. e sôbre os locais de trabalho dos
servidores;
2 - abrir e fechar as portas dan-do entrada ao público nas horas regulamentares;
3 - exercer as atividades gerais relacionadas à AE;
4 - manter em runoronamento 'S
elevadores, quando fô)'o CMO.
B - Através da Turma de Vigilân-

Art. 86. Ao Almaxorífado compete:
A - Através da Turma de Contrôle:
1 - controlar os estoques;
de
2 - organizar o plano anual
fornecimento. submetendo-o, através
do DA, à eco:
3 - controlar o consumo.
B - Através da Turma de DistrIbuição:
1 - armazenar o material;
2 - providenciar a sua distribu!-

eía:

Art. 87. O Departamento de Contabilidade, órgão subordinado ao Diretor-Geral, tem por fim efetuar e
centralizar a contabilidade econômica,
financeira e patrimonial, orientar 0$
órgãos regionais e locais, elaborar a
proposta orçamentária e realizar o
contrôle da sua execução, bem assim
opinar' sôbre a oportunidade e valor
da concessão de suprimentos rotativos ou especiais.

exercer vigilância. permanente,
diurna e noturna, dos edifícios, mediante o estabelecimento do serviço de
-plantão;
2 - exercer contínua vigilância, no
que se refere à entrada e saída de
pessoas portadoras de volumes bem
assim quanto à proteção contra incêndios;
3 - tomar medidas de emergência,
nos casos de Incêndio, acídeate, furto,
roubo etc.;
4 - hastear a Bandeira Nacional.
C - Através de. Turma de Manu1 -

tenção:

1 - promover ou fiscalizar a Um-peza das dependências dos edifícios,
'do mobüíárío e dos equipamentos;
2 - remover o lixo das dependêndas dos edifícios;
3 - manter em perfeito estado de
'funcior.amento as instalações elétrícas, hidráulicas, telefônicas, de gás,
esgôto e contra o fogo, solicitando
providências a outros' órgãos quando
necessário;
4 ter em estoque o material
necessário à manutenção dos serviços
que lhe são afetos.

seção V
Do Almoxarifado
ATt. 85. O Almoxarifado tem por
objetivo a guarda e distribuição do
material de expediente e de escrítório a todos 00 órgãos do S.A.P.S.,
'bem como o ccntrõls do seu consumo
;B a previsão de sua necessídade,

ção ,

Capítulo VI
Do Departamento de Contabílidcule

Seção 1
Da Divisão de Registros Contábeis
Art. 88. A Dívísâo de Registros

Contábeis tem por finalidade efetuar
os lançamentos da escrituração cen.tralízada do S. A. P. S. fazer os balanços anuais e balancetes mensais,
orientar e controlar os serviços de
contabíltdade financeira e patrimonial
dos órgãos regionais e locais, e exercer o contrôle dos pagamentos.
Art. 89. A Divisão de Registros
Contábeis compete:
A - Através da Seção de Análise
e Classificação;
1 - elaborar, no inicio do exercício, o plano ée contas conforme às
exigências dos órgãos fiscalizadores.
quanto à demonstração da execução
orcamentaría:
:2 -- propor quaisquer alterações
que se façam necessárias, no plano
de contas, durante o exercício financeiro;
3 - classificar OS lançamentos contábeis das operações realizadas conforme a codificação e a titulação do
plano de contas;
4 - verificar e analisar os relatoríos das inspeções e tomadas de contas na parte financeira;
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5 --- controlar a movímentacão de
rundos e as disponibilidades elos órgãos regionais e locais;
6 - manter o contrôle das disponibilidades do órgão central;
'7 - levantar o balanço efetuando
os íançamentos necessários, li vista do
último balancete apresentado pela
DRC/SL;

8 -- realizar a análise e ccntrôlé
dai; contas patrimoniais, de resultado
e de compensação;
9 - fazer a revísâc dos balancetes
levantados pela DRC/SL;
lO - proceder à revísão e análise
dos balanços:
11 - orientar tecnicamente a apresentação dos trabalhos contábeis e
elaborar as demcnstracôes de interêsse da admmístracâo ;"
12 - orientar e controlar a contabilidade dos órgãos regionais e locais;
13 - organizar o processo de prestacâo anual de contas do Díretor-GeraL
B - Através da Seção de Lançamentos;
1 - executar os lançamentos classificados pela Seção de Análise e
Classificação, por processo mecanizado ou não;
2 - escriturar as operações financeiras, mantendo-as rigorosamente
atualizadas;
3 - levantar os balancetes mensais,
analíticos e sintéticos.
C - Através da Seção de Revisão
de Documentos:
1 - examinar prévtamente, os documentos e contas cujo pagamento a
Tesouraria dos órgãos Centrais seja
autorizada a efetuar;
2 - examinar "a posteríorí", para
fins de aprovação ou impugnação, as
prestações de contas de órgãos ou
servidores detentores de suprimentos
básicos ou sspeotals, emitindo a documentação necessária ao reembôlso
das despesas e declarando os motivos
das responsabilidades ou glosas verificadas, quando fôr o C8,SO;
3 - manter os registros analitícos
necessários ao contrôle dos pagamentos que lhe compete autorizar;
4 - manter contrõle analítico da
prestação de contas de órgãos e servidores detentores de suprimentos básicos ou especiais, com os detalhes
das responsabilidades ou glosas a regularízar, quando fôr o caso;

5 ~ manter o registro dos sl1pr~-'
mentes concedidos a órgãos e servidores controlando os prazos das respectivas prestações de contas e comunicando a sua transgressão:
6 - prestar Informações nos processos a respeito de matéria de sua
alçada, e preparar as Intormacôas relativas ao processamento de comprovantes, reembôlso de despesas por suprimentos básicos e aprovação de
despesas pagas por suprimentos especiais.
D - Através do Arquivo:
1 -'- arquivar os comprovantes dos
lançamentos efetuados;
2 - manter ordenados os compro"antes referentes às contas que transítarem pera Seçi3,o de Revisão de
Documentos;
3 - conferir e arquivar todos os
documentos contábeis, apos os respectivos lançamentos.
Seção TI
Da Divisâo de Orçamento

Art. 90. A Divisão de Orçamento
tem por finalidade a coordenação e a.
fiscalização da pl'evisãoe execução
orçamentária.
Art. 91. A Divisão de Orçamento
compete:
A - Através da Seção de Elaboração Orçamentária:
1 - organizar os anteprojetos das
propostas orçamentárias de cada exercício, reunindo os elementos necessários, e apresentá-los na. forma: eprazo estabelecidos;
2 .- tnrormar aos órgãos ínteres-:
sados as dotações que lhe forem destinadas. bem como as modificações
posteriores:
3 - acompanhar a execução orçamentária, através .dos demonstrativos
mensais fornecidos pela Seção de
oontrõle orcamentárío. a fL'll de
obter elementos para a previsão das.
verbas do exercício seguinte:
4 - acompanhar a tramitação da
proposta orcamentária prevenindo ai
Secáo· de Contrôle Orçamentário da
eventualidade da não aprovação do
arcamento para o exercício seguinte;
fi - prestar assistência aos órgãos.
do S. A .P .S., para perfeita compreensão e execução do Orçs.mento-..
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B - Através da Seção de Contrôle
Orçamentário:
1 - examinar as propostas de despesa, a fim de classificá-la, conforme a íntítulaçâo do orçamento;
2 - emitir a documentação necessária à autorízação da despesa;
3 - examinar a documentação referente às despesas, para aprová-la
ou impugná-la conforme a existência
ou não de dotação e verba, indicando. uuando fôr o caso, as medidas necessárias à sua regularização;
4 - manter registro analítico das
dotações aprovadas, das autorizações
de despesas emitidas e dos saldos das
dotações disponíveis, rigorosamente
atualísado:
5 - apresentar mensalmente à. vista dos registros analíticos da execução orçamentária, demonstrativos
da utilização e disponibilidade· das
verbas. inclusive das de pessoal;
6 - prepor as suplementações de
'Verba necessárías:
7 - expedir instruções e fiscali.zar
a sua observância, no sentido de não
serem efetuadas despesas fora de
duodécimo das dotações orcamentarias respectivas;
8 - informar mensalmente aos órgãos interessados os saldos de verba
existentes ou sempre que as despesas
Que efetuarem atinjam aos limites
das respectivas dotações.
Capitulo VII
Do Depariamenia de Abastecimento
Art , 92. O Departamento de Abas-

tecimento, órgão subordinado ao Direto-Geral, tem por finalidade prestar assístêncía técnica no que se refere à aquisição de gêneros alímenticios e efetuar o seu beneficiamento:
realizar a industrialização de mercg.··
dorias de ínterêsse do S.A.P.S., ~
promover o abastecimento dos órgãos
executivos.
Seção I
Da Divisão de Subsistência
Art; 93. A Dívísão de Subsistên.
cía tem por finalidade estudar os
problemas
do
abastecimento
do
S. A. P .S., presta l' integral colaboração e assistência técnica à COC, realizando, pal'3. êsse fim, as diligências.
estudos e pesquisas que lhe sejam
solicitadas controrar o abastecimento, consumo e vendas dos órgãos exe-
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cutivos, e efetuar a estocagem e movimentação de gêneros para o abastecimento.
Art. 94. A Divisão de eubsísténeis compete:
A -

Através da Secâo de Assístên-

ela Téclllca:
1 - prestar assistência à CCC. ne.
matéria de suas atrtbulçôes:
2 - estudar e propor normas de
requisição, especificação, embalagem,
padrcnizacâo, dassificar;ão, codificacão e recebimento de gêneros alímentícíos e seus derivados:
3 - determinar as condições e realizar os exames técnicos que se tornarem necessáríos ao recebimento ~.
aceitação de gêneros alimentícios, em
colaboração com o DN;
4 elaborar o plano anua! d&
aquisição 'de gêneros alimentícios e
sua programação mensal em articulação com as unidades de subsistência regionais e locais e os demais
órgãos do DS:
5 - apresentar relatórios mensais
da execução do planá 2. que se refere.
o item anteríor ;
6 - organízar o registro dos rornecedoras de g~neJ:Os e material;
7 - estudar as áreas de .irodução
de gêneros alimentícios <lo país, es'rrecialmente as que, pela localização
ou por outros fatores econômícos,
ofereçam :r:artiCular inter "se para o

S.A.P.S.;

8 - proceder a pesquisas sôbre as
safras e o custo médío da produção
de gêneros alimentícios e derivados,
nos principais centros produtores do
país;
9 - proceder ao levantamento do
custo e dos meíos de transporte dos
centros produtores para os órgãos
executivos;
10 - estudar e investigar a oscilaçáo dias preços e a tendência dos mercados interno e externo de gêneros
alimentícios e derivados;
11 - opinar, mediante soltcítação
da autoridade competente, nos processos relativos à aquisição de gêneros.
12 ~ comunicar à DS cs resultados
de seus estudos e investigações;
13 - coligir, ordenar, registrar e
classificar qualquer Informação econômica que interesse ao S.A.P.S,;
14 - organizar \., manter atualizado
um cadastro regional ; local dos
tprincip~js produtores de gêneros ali-·
mentícíos e derivados, notadamente
das cooperatívas de produção;
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15 - manter um serviço de informaeôes sôbre a produção de gêneros
alimentícíos e seu consumo pela população previdenciária;
16 - estudar o consumo dos resta urantes e as vendas Qu8 postos de
subsistência e outras unidades executivas, tendo em vista o planejamento de seu abastecimento;
17 - fornecer à CCC elementos que
possam orientá-la na. aquisição de
gêneros alimentícios e na organização do calendário anual de compras.
B - Através da Seçãu de oon-

trôle:

acompanhar a execução dos
contratos e ajustes de fornecimento
de gêneros, para efeito do cumprimento de prazos de entrega, multas,
Ievantamento de cauções e demais
'cláusulas e condições estabelecidas.
I>ropondo a apltcação de penalidades
aos fornecedores faltosos;
2 - manter um contrôle atualizado
do movimento do Almoxarifado-Central, registrando as entradas, saídas
e baixas de gêneros;
3 - receber as requisições e autorizar o fornecimento aos -irgãos requisitantes;
4 - encaminhar à
::lC os pedidos
de gêneros que não possam ser atendidos pelo Almoxartrado-Oentrat, ouvida. previamente, a Seção de Assistência Técnica;
5 - controlar as aquisições, consumo ou venda e estoque dos órgãos ar~
mazenados e executivos, regionais e
locais.
6 ..:... organizar e fazer publicar,
mensalmente, no Boletim de Serviço,
a relaçã-o das aquísicões ef'etuadas:
7 examinar a conveniência,
oportunidade e necessidade dos pedidos de aquísícão de mercadorias.
gêneros alimentícios ou, materiais, que
lhes forem encaminhados pelos órgãos centrais e, se fêr o caso, pelas
CC regionais e locaís:
8 - controlar e oríentar as CC regionais e locais:
9 - manter um contrôle geral dos
estoques.
Seção TI
1 -

Da Divisão de Produção

Art. 95. A Di visão de Produção
tem por finalidade a índustríalízaçâo
de produtos alimentares e derivados,
bem assim outros artigos necessáTios às atividades do S.A.P .S.

Art. 96. À Divisão de Produção
compete:
A
Através da Alfaiataria:
1 - conrecctonar uniformes para.
uso do pessoal do S.A.P.S.;
2 - confecclonar outros artefatos
de tecido para uso em serviço;
B Através da Torrefação e
Moagem:
1 - torrar, moer, e acondicionar
café.
C - Através da Oficina Gráfica:
1 Imprímír as publicações do
S.A.P.S.;

2 - imprimir os papéis de expedição e embalagem;
3 - encadernar os volumes usados no S.A.P.S.;
4 - executar trabalhos de gravação e composição, manual ou mecânica.
D -

1 ces.

Através da Panificação:
rabrícar pães, biscoitos e doSeção

m

Do Almoxarifado Central
Mt. 97. O Almoxarifado Oentral
tem por finalidade receber, aceitar,
armazenar e distribuir gêneros alimentícios e outras mercadorias de
consumo.
Art. 98. Ao Almoxarifado-Central
compete:
A - tJ.través da Seção de Eec€bimento :
1 - receber, conferia' e aceitar os
gêneros e mercadorias de consumo,
devidamente verífieados por três servtdores especializados, que justificarão a sua aceitação ou recusa. solicítando representantes indicados pelos
órgãos competentes, se houver necessídade de exames técnicos;
2 - encaminhar ímediatamente as
mercadorias à Seção de Estoque:
3 - receber as requisições; devidamente visadas pela Seção de Oontrôle:
't dar baixa nas fichas de contrõle, enviando as requisições ao
ACIRE para a devida entrega;
5 - propor a baixa de gêneros deteriorados, solicitada pelo AC/SE,
com visto de- três servidores, encaminhando o pedido ao Chefe da OS;
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6 - armazenar o material produzido pela Divisão de Produção.
B - Através da seção de Estoque:
1 - guacdar as gêneros alimentícios
e as mercadorias de consumo, devidamente classificados e protegidos;
2 fazer as entregas à vista de
requísíeões registradas e visadas pela
seção de oontrõle:
3 - manter registro do movim-ento
de entradas, roídas e baixas, remetendo cópia à DS/SC;
4 - remeter à DSjSC uma via dos
documentos de entrada do material;
5 - cooperar com a DS/Se no levantamento mensal do inventário físico, balanço e balancetes por este.
efetuados;
6 - realizar, semanalmente, e. verificação de estoque, enviando cópia

e. DS/SC;
7 - efetuar os inventários e balanços que julgar necessários, além
dos periódicos;
8 - realizar, mensalmente, um balancete de verificação do estoque,
enviando o resultado à DS/SC.
Art. 99. O Dab deverá enviar, semanalmente, ao DCo, uma via dos
documentos de entrada, saída e baixa

de gêneros alimentícios e outras mercadonas de co~o.
Seção IV
Do Serviço Açropecuãrio

Art. 100. O Serviço Agropecuário
tem por finalidade superintender e
controlar as atividades de produção
agrfcola e criação de animais, industrialização de produtos vegetais e arumais, com o fim de abastecer as
unidades executivas regionais e lo-

001s.
Parágrafo único: p...:-, Gran~2.6 <: unidades de produção agropecuária sitliV.-

das no Distrito Federal e arredores
serão diretamente admínistradas pelo
SAPS.,

Art. 101. Ao Sorviço Agropecuário
compete:
A -

Através do Set-or de Granjas :

1 - promover a exploração agrícola.
especialmente de frutas, legumes e
verduras. tendo em vista as necessídades do S.A.P .S.;

2 - desenvolver a criacàc de animais destinados ao corte e produção
de leite.
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B - Através do Setor de Indústrias
Rurais:
1 - promover a. industrtalízacão de
produtos de origem vegetal ou animal;
2 -

efetuar o beneficiamento, acon-

dicionamento e transporte dos produros:
3 - procurar manter a fabricação

de produtos alimentares dentro dos
planes do cardápio em vigor nos órgãos executivos que abastece.

Oapítulo vrn
Do Departamento de Nutrologta
Art. 102. O Departamento de Nu-

trología, órgão subordinado ao Díretoe-Geral, tem for finalidade reauzar estudos e pesquisas relativos a
problemas de alimentação, orientar e
inspecionar as atividades técníco-alimentares e promover medidas de
planejamento dietético, aplicáveis à
comunidade.

seção I
Da Divisão de Orientação Alimentar
Art. 103. A Divisão de Orientação
Alimentar tem por finalidade planejar, orientar e controlar, sob o ponto de vista nutricional, a atividade
dos órgãos execu ti vos do 8. A. P. S.
e os restaurantes e refeitórios por
êle fiscalizados, e exercer ação educacional junto a indivíduos, grupos e
coletividades.
A:rt. 104. A Divisão de Orientação
Alimentar compete:
A - Através da secao de Dietética e Díetoterapía:
1 - planejar e orientar a alimentação de coletividades;
2 - cooperar nos estudos relativos
a problemas de alimentação. visando
corrtgír as falhas e deficiências apresentadas nas dietas das populações:
'3 - orientar tecnicamente a alimentação fornecida pelo S. A. P. S.,
nos seus restaurantes, em ínstítutcôea
públicas ou particulares e nos -estaurantes físcaliza<l.os;
4 -

prestar assistência técnica às

mstttuições públicas ou particu Jares
em matéria de alimentação, emltíndo
parecer sôbre o assunto;
5 - planejar e oríentar a alímentação adequada de previdenciários enfôrmas, em regime de trabalho ou
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inativos. não

SÓ

nos restaurantes CO

S.A.PS. como em outras instituições
oue o solícítem;
. 6 - promover assistência eaucacronar, de natureza aumentar, junto ao

anfermos .
B - Através da Seção de Inspeção
e Ed-ucação Alimentar:
1 - proceder ao contrõle técnicoaíímentar dos restaurantes, cantinas,
refeitórios, postos de subsistência e
demais unidades de venda de g,êne-ros
mantidos pelo S.A.P.S. e emittr parecer sôbre as condições de instalação
e funcionamento dos mesmos;
2 - inspecionar, em caráter permanente. verírícando o seu funcionamento do ponto de vista nutrológíco, os
restaurantes, postos de subsistência e
demais unidades de alíenentação e
venda de gêneros do S. A . ? . S., examinando as refeições f orn ecídas cu
gêneros vendidos. bem como os restaurantes e refeitórios fiscalizados pela
entidade. de aeôrdo com a Iegísíacâo
em V1,gór;

3 - realiza.r, por intermédio de medicas nutrólogos, nutricionistas e visítadoras de alimentação, ou outros
técnicos eepeeíalizados, atividade educacional sístemátíca, junto às tamütas
de previdenciários com o objetivo de
ordentá-las sôbre os príncíoios de uma
allmentação racional, econômica e nutrLtiva, formando uma. mentalidade
familíarízada com as questões pertinentes à alimentação;
4 - efetuar visitas domícílíares às
famf1i.as de previdenciários, ministrando-Ihes ensinamentos práticos, de
ordem técnico-econômica, em matéria
nutricional;
5 - elaborar material adequado para servir de base à divulgação de assuntos de interesse da alimentação
.popuI~r, a ser fornecida à DD/8R;
6 - organizar e manter mostruá1'l05 abrangendo alimentos e produtos
alímentícíos, aspectos relativos à Patologia da Nutrição e peças anatômíeas de animais e vegetais:
7 - manter íntercãmbío com instituições congêneres, nacionais e 6St.l18.ngeiras.
C - Através da Seção de ooordenação Nutricional:
1 - coordenar os trabalhos das
Nutricionistas, transmítínde-Ihes as
instruções emanadas da DOA e os r€-

sultados das :tn:speçáes realizadas pela.
DOA-8IEA;

2 ~ efetuar experiências culímárías
e coqumárías com aumentos:
3 - prestar assistência. nutrüconal
a entidades públicas e particulares;
4 - efetuar, quando solicitada, os
cálculos dos planejamentos alimentares e das d-ietas, organizados pela.

DOA/SDD.

Art.

105.

A Ohefia da seçã.o de

Coordenação Nutricional é privativa
de Nutrido1iistas.
Seção 11
Da Divisão de Investigações
Nutrológicas
Art" 106. A Divisão de Investigações NUltrológicas tem por finalidade
efetuar pesquisas e estudos de natureza biológica e anátomo-patológíca,
em animais de laboratório. e de narureza bioquímica. para complementação dos estudos sôbre doenças metabólícas, análises da composição química dos alimentos, exames e pesquisas bromatológtcas, estudo da matéria-prima alimentar e produtos alimentícios sob o ponto c}e vista da.
tecnologia alimentar, e realizar íncuérítos nutricionais, em todo o pais,
abrangendo às aspectos sócio-econômico e fisiopatológico dos grupos inquiridos.
Art. 107. A Divisão de Investigações Nutrológicas compete:
A - Através da Seção de Pesquisas

Nutrolõgícas :

1 - promover a criação de anírnaís
de íaboratório:
2 - realizar pesquisas e estudos relativos à fisiologia da nutrição E M
doenças da nutrição:
3 - proceder a estudos r. pesquisas
anátcmo-patológieas, relacionadas às,
pesq uísas biológicas;
4 - realizar estudos sôbre o valor
biológico dos alimentos, parrdcular-.
mente daqueles obtidos econômícamente, no pais;
5 - reaíízar estudos e pesquisas sôbre os metabolítos no organismo humano e animal, assim como sua dosagem;
6 - efetuar a coleta de material e
as análises cue se tornarem necessárias às suas atívídades e aos ínquérítos nutrieíonaís;
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7 - realizar pesquisas sõbre o estado de nutríção das coletividades em
geral, abrangendo os aspectos sócioeconômico e fisiQPa.tológieo dos grupos inquiridos;
8 - ssoudar, através de inquéritos.
-es hábitos alimentares d-as Co!etlvi'dades trabalhadoras;
9 - coletae, apurar e analísar as
dad.,os sôbre os ínquérttos que realizar, solicitando, se necessário, a coeperação da DDEjDEM.
B - At:ravés da Seção de Tecnologia Alimentar:

1 -

realizar estudos sôbre a

Ob-

tenção da matéría-príma alimentar e

!pTodutos derivados, assim como sua
-conservação, envase e armazenatnento, especialmente aplicados ao meio
brasüeírc e considerando o aspecto
econõmíco do problema;
2 - efetuar estudos sôbre enrique-

cimento alimentar;
3 - proceder ao exame da sanidade e estado sanítárío (tOS alimentos;
4 realizar estudos sôbre a padronização e ciassíücação dos a.tmentos utilizados ou vendidos pelo
S.A.P.S.;
1) elaborar as tabelas regionais
de alimentos brasileiros, tendo em
vista seu valor nutricional;
O através da Seção de Análise
de Alimentos:
1 - proceder à análise da composição química dos alimentos;
2 - realizar os exames de laboratório necessários à. verírícacão da sanídade e estado sanitário dos alimen-

tos.

oa..p itulo

IX

Do Departamento. de DiJ'JUlgação e
Estatística

Art. 108, O Departamento de Dí'vulgação e Estatística. órgão subordina-do ao Diretor-Geral, tem por finalídade promover ampla difusão,
principalmente junto à coletividade
trabalha.dara, dos princípios e normas
de alimentação racional, levantar,
.analisar e divulgar a. estatística da
instituição. e efetuar as apurações
znecanízadas necessárias a c;.:u.alquel'
de seus órsãos.

ExECUTIVO

Seção I
Da Divisão de Divulgação
Art. 109.

A Divisão de Divulgação

'tem por fim realiza:r a publícídade dos

oreceítos da nutrição correta, de rora atingir diretamente as cíasses
trabalhadoras .
,M.t, 110. A Divisão de Divulga~ão
compete:
A - Atr.avés da Seção de Redação:
I - promover a educação alímentar das coletividades prevídencíárías,
de modo a sugerir a eríacão de hábitos alimentares racionais, com base
nos elemen tos rornecídos pela DOA~
SIEA, utilizando, de preferência. os
veículos de propaganda oficial, ou que
ofereçam divulgação gratuita ou mais
econômica, e os de ação mais etícíente junto à massa trabalhadora;
2 - divulgar conhecimento sôbre
questões nutricionais, f-ornecendo materülil para difusão nas serviços de
rádio. discotecas e bibliotecas do

ma

S.A.P.S.;

3 - executar os serviços de redação necessários ao cumerímento dos

fins do Departamento;

4 - informar e esclarecer a comunidade a respeito da organização, desenvolvimento, objetivos e servícos
prestados pela instituição, utílíaando,
de preferência, os veiculas catados no
item 1;
'5 - publicar obras de caráter técnico. científico e de difusão popular,
relativas a conhecimentos aumentares, de acôrdo com os planos e programas
editori-ais que
organizar,
anualmente, em coíaboracão com o
DN'

6' - editar veiculas impressos c organizar programas nas emissoras ,-,ticíaís, destínados a reanzar propaganda alimentar;
7 - executar as tarefas de revisão
tipográfica e paginação que lhe competi-rem.
B - Através da Seção de Relações
Públicas:
1 - planejar, oriental' ou executar
os contactos dos órgãos da entidade
com o público:
2 - planejar e orientar. nos estadOIS e territórios, assim como efetuar,
no DiStrito Fed:eral, as inscrições das
pessoas com di·reito à assistência da
insbi.,tuição;
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3 - promover a distribuição ou
venda das publicações edítadas peja
Divisão;
4 - acompanhar o noticiário refe-

rente à autarquia, dando conhecimente do mesmo à Direção Geral,
através do Chefe da DD e

Diretor

do ODE. quando necessar io. e prepaTal' as respostas e esclarecimentos cahíveís. coligindo os dados precisos;
5 recolher e responder às reclamações e sugestões dl' oúblíco relativas aos serviços ia autarquia, oando ciência das mesmas M ór!!ào interessado, quando fôr o caso; 6 - estimular, com os meios a seu
alcance .a elevação do "lível cultural
dos assistidos pel·a ínstituição visando maior rendírnenso TIO:':: traoalhos de educação alimentar; através
da realização de concursos cul turaís,
e de outros trabalhos ecucanvos:
7
executar as tarefas técnicas
referentes ao funcionamento dos servícos de rádio, à totografia e à filmagem;
8 - organizar e administrar as Bíblíotecas, Discotecas e serviços de rádio;
9 - providenciar a exibição de filmes educativos para os prevídencíá-

rios;
10
promover. através dos órgãos
sob sua administração, a elevacão do
nível cultural dos assistidos pe:a entidade, objetivando -:esultados mais
eficazes da propaganda alircentar,
realizada junto aos mesmos.
C - Através da Seção de Desenho:
1 -- executar os g-r5.f1cos. desenhos
e ilustrações, necessários 8.iO desempenho das atividades do DDE, ou atendendo a pedido de ou tr 03 órgãos da
entidade.

Seciio II
Da Divisão de Es1,ati.'ôttca e
M ecantzaç:io

Art. 111.

A Divisão de Estatistil'..a,

e Mecanização (D:ffiM) rem por tmalídade realizar a coleta e apuracão
doe dados, elaborar a sua apresentacão
sob forma estattstíca e fazer g, sua
análíse, bem como efetuar os trabalhos de apuração. contrôle e registro
mecanizados. para todos os órgãos do

S.A.P.S.

Axt. 112. A Divisão de Estatística;
e Mecanização CÓIUjpete:
A - Através da Seção de Coleta e'
Apuracão:
1 - coletar dados estatísticos de
todos os órgãos do S.A.P.S., bem
como realizar as coletas de elementos
e os inquéritos estatísticos solicitados
pelo Chefe da DEM ou da DEM/SA;
2 -

fornecer os dados, devidamente

codificados, à DEM/SM, para apuração.
ou
apurá-los manualmente,
quando fêr. o caso;
3 - manter um arquivo completo
dos elementos numéricos que apurar
e tabular, relativos às atividades do
S. A. P .S. ou com estas relacionadas;
4 - tabular os elementos apurados
e encaminhá-los à Seção de Análise;
5 - comunicar ao chefe da Divisão'
as omissões ou atrasos na remessa
dos dados. para que êste tome as devidas providências. junto ao Diretor
do DA;
6 - remeter diretamente, mediante
recibo, os pedidos de dados constantes das questtonárís elaborados pela
Seção de Análise.
B -

Através da Seção de Anãlise:

1 -

elaborar os modêlos de manas

e questíonártos para a coleta de da-

dr.s. dI" acôrdo com o plano anual d!:'

trabalho organizado pelo Chefe da
Divisão, bem como os planos dos inquerrtos estatísticos que julgar necessartos ou lhe forem solicitados, e encaminhá-los à DEM/SOA:
2 - organizar a estatística das ~,ti-'
vídades do S A P S. ou daquelas com
ela relacionadas;
3 - estudar todos os elementos estatísticos que receber, encaminhando
suas conclusões aos órgãos interessados·
4 '- manter um fichário de contrôle
estatístico de consumo e do movimento de entrada e saída de mercadorias,
devidamente discriminado;
5 - manter um arquivo de todos
os dados estatísticos de que dispuser:
6 - atender a quaisquer pedidos
de estatísticas ou gráficos, através do
Chefe da Divisão. ou diretamente,
quando a solicitação partir de órgão
do S.A.P.S. e tiver caráter urgense;

7 - enviar ao Chefe da Divisão,
até o dia 15 (quinze) de cada mês,
uma síntese do movimento geral do'
S. A. P. S ., correspondente ao mês an-,

___________---=te~ri=_=or'__,--=a=----=.fim d'e ser encaminhada so:
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Diretor-Geral, e até o dia 30 (trinta)
de janeiro o relatório estatístico
anual;
8 - apresentar a Direção-Geral ou
aos dirigentes dos órgãos interessados, em forma de sugestões objetivas,
os resultados das análises que proceder;
9 - organizar uma publtcacão trimestral das estatísticas do S. AP. S.,
entregando-a à Oficina Gráfica da
PDD até o dia 15 (quinze) do mês
subseqüente ao respectivo trimestre;
lO - solicitar, através do chefe da
Divisão, a publicação dos dados cuja
divulgação julgar conveniente no Boletim do S.A.P.S., ou em separado
quando a sua inclusão na publícacão
mencionada no item 9 importar na
perda de sua atualidade;
11 - dar parecer a respeito de matéria que exija o conhecimento de F..,statístíca ou. em particular, da estatística das atividades do S. A. P .S. ;
12 - opinar a respeito da. criação
ou extinção de órgãos do S. A .P -S.
na parte que diga respeito à análise
estatística:
13 - elaborar estatística atualizada, discriminativa e comparativa
dos índices do custo de allmentacào,
do rendimento do trabalho, dos preços de compra e venda de gêneros e
material, dos custos <de produção.
dos servícos e das refeições fornecidas) , da movimentacâo de mercadorias e do movimento -de venda de gêneros e refeições.
J

C -

Atraoée da Seção de Mecasüzacão,

1 preparar as fôlhas de pagamento de acôrdo com os dados fornecidos pela DP:
2 - elaborar as relações analíticas
dos descontos efetuados em fôlha de
pagamento;
3 - elaborar as relações dos créditos consignatários;
4 - levantar os dados sôbre pessoal
e preparar o cadastro mecanográfico
em cartões eletróídes:
5 - executar os trabalhos mecanográficos, de apuração numérica e tabula-ão, dos órgãos centrais e da

DRDF;

6 - executar os trabalhos de apuracão, contróle e registro mecanizados dos órgãos centraís. regionais ou
locais, que lhe forem enviados inclusive, quando fôr o caso. os referentes
à contabilidade e contrôle de estoque:
7 - realizar a apuração mecanizada

dos elementos estatísticos que lhe forem encaminhados pela. DEM:/SCA.
Art. 113. A omissão ou retardamento na remessa. de dados à DEM
constituem infração disciplinar. pela.
qual será responsabilizado, em qualquer caso, o dirigente do órgão faltoso. punível com a repreensão dos responsáveis e, em caso de reincidência,
com a suspensão do servidor que lhes
der causa e a destituição do seu che-

fe.

CAPíTULO X

Do SerViço de Engenharia

Art. 114. O Serviço de Engenharia
(SE), órgão diretamente subordinadoao Diretor-Geral, tem por finalidade
construir, ou fiscalizar a construção,
remodelar, adaptar e conservar os·
imóveis do S. A. P. S. ou ocupados por
seus órgãos. elaborar os respectivos
projetos, especificações e orçamentos,
estudar e sugerir, em colaboração com
os órgãos competentes, padrões e normas para a edificação de prédios do
S ,A. P. S.. executar
ou fiscalizar a
instalação, recuperação e manutenção
e conservação de máquinas, equipamentes, instalações e móveis .e fiscalizar, juntamente com o DN, e cum..
primento das normas relativas à construcão de refeitórios e restaurantes
por' emprêsas particulares, examinando os respectivos projetos.
Art. 115. Ao Serviço de Engenharia
compete:
A -

Através da
jamento:

secao

de Plane-

1 - planejar as obras do S.A.P.S.;
2 - projetar as tnstalacões hidráulicas e elétricas dos projetos arquitetõnicos:
3 - elaborar todos os desenhos de
detalhes que se tornarem necessários
à perfeita execução das obras e ins . .
talaeões:
4 - efetuar o cálculo das estruturas'
dos projetos e respectivo orçamento:
5 - arquivar os originais dos desenhos. especificações e orçamentos;
6 - examinar e opinar a respeito
dos projetos de restaurantes e refeitórios, submetidos ao S. A. P ,S., por
emprêsas particulares em decorrência
da legislacâo em vigor;
7 - consultar, sempre que necessário, as outras seções do SE, para a
organização perfeita dos projetos e
especificações;.
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-

AtraVi1s da Seção de Obras:

1 - dirigir as obras executadas por
administração direta e fiscalizar as
executadas por empreitada;
2 - executar as obras de acõrdo
com os projetos e especificações aprovados obedecidas as dotacões das respectivas verbas;
.
3 - propor as modificações de projetos ou de especificações que se tornarem necessárias e comunicá-las,
para conveniente alteração no projeto
original,

4- - propor, em tempo oportuno,
com a devida justifícaç§.o, ao Diretor
do SE, o rerôreo das verbas destinadas a obras, quando necessário;
5 - solicitar a aouístcão de material que julgar necessário;
6 - proceder às tomadas de preços
para os contratos de mão-de-obra;
7 - participar qualquer v'cío de
construção ou ínrração de disposícões
de con trato, por parte de empreiteiro,
propondo aplícaoâo de penalidade ou
reseísão de pacto, conforme o caso;
8 - certificar a prestação de serviços, para o processamento de pagamentos aos interessados,
9 - oruanízar e manter em dia o
cadastro com as nlantas e dados a
respeito dos imóveis do S, A. P. S, ;
10 - manter atualízadn o registro
das despesas com as obras a seu cargo, dando conhecimento em tempo
oportuno), das alterações ocorridas,
para efeito orçamentário;
11 - promover vistorias pertódíces
nos prédi os utilizados pelo S. A.P . S .

c-

Através da secão de Instalação e Manutençêo:

1 - dirigir, efetuar ou vistoriar as
'obras relativas a Instalações ou reparos especializados ou quaisquer outras,
tais como instalações frigoríficas.
elétricas, de água quente, de água
gelada e demais pertinentes às suas
atríbuiçôes. nos imóveis utilizados
pelo S.A.P.S.;
2 - fiscalizar as obras constantes
do item anterior,
quando retiradas
por empreitada;
3 - propor ao Diretor do SE, as
modificações nos projetos ou especí-

ExECUTIVO

ficações, que se tomarem necessárias
e comunicá-las, para conveniente alteração dos projetos ortgínaís ;
4 - manter atualizado o registro
das despesas com as instalações a seu
cargo, dando conhecimento, em tempo oportuno das alterações ocorridas,
para efeito orçamentário;
5 rt: executar as instalações ê reparos com cs pro] etos e especificações
aprovados, obedecidas as respectivas
dotações orçamentàrtas:
6 -- prcced 81' ss tomadas de preços
necessários aos contratos de mão-deobra, para execução das Instalações a
seu cargo;
7 ,- partícrpar qualquer vício da
ínstalacâo ou tnrração de dísposíções
de contrato, por parte do empreiteiro,
propondo apltcação de penalidades ou
rescisão de contrato, conforme o caso;
{\ - certificar a prestacão de serviços para o processamento de pagamentos aos interessados;
9 - participar 9. conclusão das instalações a seu cargo e sob a sua físcalizaqào direta;
lO - verificar o funcionamento,
condições de confeccão e outros detalhes das ínstalacões, antes do recebimento das mesmas, exigindo do contratante. ernpreiteíro ou fornecedor,
conforme o caso, que proceda por sua
conta. a todas as expertêncías necessárias àquela verificação;
11 - manter um serviço permanente de conservacão e reparo ê:e
máquinas, aparelhos e utensílíos pertencentes ao S. A, P. S.;
12 - reparar os danos nas instalacões hidráulicas e elétricas e na
rêde de esgotos dos imóveis vinculados ao B.A.P.S.;
13 - executar quaisquer consertos,
por íntermédío de suas oficinas;
14 - reparar os danos ocorridos nas
instalações especializadas, ou alertar,
nesse sentido, as Turmas de manutenção dos órgãos;
15 - manter uma equipe de plantão, constitui da dos profissionais julgados necessários;
16 - manter o pessoal necessárlo
para vistoriar permanentemente os
restaurantes e outros órgãos executi-

vos, controlando o funcionamento e a

ATOS DO PODER ExECUTIVO

conservação das suas instalações, motores e, máquinas;
17 - realizar vistorias periódicas
das Instalações, máquinas, motores e
equipamentos, bem como promover a
sua lubrificação e limpeza permanentes,
D -

Através do olmozariiaâo:

1 - receber, aceitar, conferir, examinar ,ou fazer examinar e guardar
-o material novo ou recuperado;
2 - distribuir o material mediante

requísíçâo:

3 - manter o registro do material
armazenado e balancear os estoques,
de aeôrdo com as normas de serviço.

E -

Através do Depósito;

1 - receber, conferir, guardar e 1'ecatalogar o material em desuso e recuperável;
2 - promover a recuperação do
material;
3 - provídêncíar a baixa do material julgado imprestável;
4 - propor a venda do material a
que se refere o item anterior,

F -

A trouce das O ficinae :

1 - realizar os trabalhos de fabricação de sua alçada;
2 - efetuar os reparos e serviços
de conservação de sua especialidade.

Capítulo XI
Do Serviço de Transporte

Art. 116. O Serviço de Transporte
tem por" finalidade o transporte de
mercadorras do S .A. P .S. e do seu
pessoal, em objeto de. serviço, e manter em' perfeito estado de funcionamento lubrificação e limpeza as viaturas do S.A.P.S.
A!t 117. Ao ServIço de Transporte
compete:
A - Através da Seção de oonservação e Manutenção:
1 - prestar assístêncía mecânica às
viaturas ~ seus eqi.ípamentoa;
2 - executar (\5 serviços de montagem. de carroçarías e equípamentos:
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3 - executar pinturas de veículos
e máquinas;
4 - executar as reparações em geral, nos veículos peças ou acessórios;
5 - manter em ordem as fichas do
histórico das viaturas contendo a discriminação dos reparos e trabalhos
de manutenção;
6 - regular, controlar e executar
a manutenção e conservação periódicas de veículos e equípamentos:
'7 promover a recuperação de
acessórios, removendo-os para o Almoxarifado. .
B -

Através do Almoxarifado:

1 - receber, conferir, examinar ou
razer examinar, guarda» e distribuir
o material adquirido;
2
manter atualizado um fichário de estoque do material depositado;
3
atender às requisições de peças e acessórios;
4 - elaborar um mapa semanal,
específícatívo do material fornecido e
em estoque;
5 - proceder, mensalmente, a um
levantamento do estoque e balanço
do material SOb a sua guarda,

c -

Através do Depósito:
receber, conferir, guardar e
catalogar o material em desuso e recuperável;
2 - promover a recuperação do
material;
3 - providenciar a baixa do material julgado imprestável;
4
propor a venda do ma teria! a
que se refere o item anterior.
1 -

D -

Através da Garagem:

1 - zelar pela guarda dos veiculas
do S.A.P,S.;

2 - executar os serviços de lubrificação, abastecimento e lavagem de
viaturas;
3 - fiscalizar v movimento diário.
de veiculas;
4 - controlar o estoque e o consumo de combustíveis e lubrificantes,
elaborando os respectivos mapas;
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5 porte,
forem
6 -

atender às requisições de transna forma das instruções que
baixadas;
controlar a distribuição e uso
<:18 vía turas, de acôrdo com as normas
regulamen tares:
7 - proceder à manutenção primária, zelando pela conservação, limpeza e guarda das viaturas.
E

Através das Oficinas:

1
realizar o fabrico de carrocarias, peças e acessórios de sua especialidade;
~ executar os consertos que lhe
incumbirem.
Art. 118. Quando fôr -antleconômíca a execução direta dos serviços que
lhes incumbem, na jurisdicão das DR
e A, deverão o SE e o ST fazer o
seu planejamento, orçá-los, orientar
os trabalhes e realizar o seu con-

trõle.

Capítulo XII
Dos Cursos de Nutrição

Art. 119. Os Cursos de Nutrição
(CN) têm por finalidade- organizar,
manter e controlar cursos para a formação de nutrólogos, nutrícíonístas
vísitadoras de alimentação, profissio~
nais de copa e cozinha, além de outros de natureza científica, técnica ou
popular que sejam julgados necessários e convenientes, a juízo do Diretor
Geral, por proposta do Diretor dos
Cursos.
Art. 120. Os CN compor-se-ão de
uma sede central situada no Distrito
Federal, e de escolas regionais.
Parágrafo único. A sede central
será dirigida diretamente, pelo Diretoi dos CN, e as Escolas Regionais
por Diretores, subordinados ao Diretor dos CN. Cada curso em funcionamento terá um coordenador.
Art. 121. Caberá ao Diretor-Geral
aprovar, através de proposta dos CN,
o regime escolar, o limite de matrículas e as condições áe admissão, a.
concessão de bôlsas de estudo, a programação e currfeulo dos cursos.
Art. 122. Poderão funcionar, nas
instalações dos CN, que lhes deverá
proporcionar os meios necessários, os
cursos de treinamento e aperfeiçoa-
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menta organizados pela DP estabelecidos horaríos compatíveis,
Art. 123. Aos CN compete:
1 - realizar cursos de forrnacâo
de nutrólogos, nutricionistas, vísítaderas de alimentação, profissionais de
copa e cozinha, além de outros de interêsse econômico ou social condízentes com a finalidade do S. A. P S.;
2 - promover. através do DDE
ampla divulgação das finalidades dos
cursos;
3 - articular-se com. instituições
interessadas. públicas ou particulares,
para a formação de profissionais de
mútuo interêsse;
4 - colaborar com as entidades SiDdícais, de empregados e empregadores, do comércio hoteleiro, para a formação de profissionais;
5 elaborar planos de concessão
d ... bôlsas de estudo, atendendo, sempre, ao critério nacional;
6 - promover, em colaboração cair:
o DDE, reuniões de técnicos em problemas de alimentação. exposições, e
outras formas de divulgação;
7 - promover, de modo permanente. o funcionamento de cursos práticos de' aperfeiçoamento, de treinamento e de especialização do pessoal
dos órgãos executivos de alimentação.
CAPíTULO XIII
Das Seções e Turmas Administrativas
Art. 124. Às Seções ou Turmas Administrativas compete:
1 - executar os trabalhos de expediente do órgão que integrarem,
inclusive os trabalhos rnecanográfícos;
2 - articular-se cem os órgãos de
administração, cujas normas e métodos de trabalho devem obedecer;
3 - controlar 'a movimentação Interna dos processos, papéis e correspondêncla, nos órgãos em que estão
integrados:
4 - executar ou controlar as providências legais relativas a pessoal,
material, orçamento, comunicações e
conservação das sedes;
5 - zelar pelo exato cumprimentadas leis e atos regulamentares, bem
assim as determinacôes emanadas das.

autoridades superiores:

ATOS
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6 - organizar a coletânea de publicações oficiais que se relacionem
com o órgão a que pertencem. e o
S.A.P.S. em geral:
7 - providenciar a remessa de informações e o preenchimento de boletins e mapas solicitados 'por outros
órgãos. e remeter nos praaos fixados,
os dados destinados à DEM;
8 - coligir elementos para o relatório do órgão.
Art. 125. A Seção Administrativa
da Prceuradoria. além das atrfbuícões
constantes do artigo antecedente, compete:
a) administrar a Biblioteca da Procuradoria;
1J) guardar, classificar e organizar
fichário dos trabalhos elaborados nela
Procuradoria;
.
c) manter um fichário de jurisprudência, legislação e atos regulamenta-

res;

d) ter em ordem as colecões
dos
órgãos de divulgação dos atos oficiais;
e)
arquivar a documentação relatíva aos bens imóveis do patrimônio do S.A.P.S.
Art. 126. As Turmas Administrativas da DPd e do SAPo além das atribuícões genéricas, fixadas no artigo
124. caberá;

1 - controlar a produção, a armazenagem e a distribuição:
2 - manter o contrôle dos custos
de produeâo, remetendo os resultados
à DEM/SOA e à DS/SAT,
CAPíTULO XIV
Das Delegacias Regionais e Agências

Art. 127. As Delegacias Regionais
e Agências, no território de sua jurísdiçâo, têm por f'ínal idade administrar
os órgâos executivos regionais e locais.
respectivamente.
Parágrafo único. As D. R. administrarão as Agências que lhes forem
subordinadas.
Art. 128. Compete às Delegacias
Regionais e Agências:
A - Através de seus órgãos dirigentes;
1 - orientar, dirigir e controlar as
unidades executivas, tomando as pro-

vídêncías necessárias ao seu bom funcionamento;
2 - cumprir e fazer cumprir as normas legais, regulamentares e regimentais, relativas aos S·2US serviços:
3 - represen tal' a autarquia perante as entidades públicas ou privadas.
sediadas na sua jurisdição. quando
lhes fôr delegada tal competência pelo
Diretor-Geral;
4 - realizar o abastecimento e dístribuicão de gêneros, necessário ao
cumprimento das tarefas dos órgãos
executivos.

B - Através de seus órgãos executívos;
1 - fornecer refeições e gêneros atímentícíos:
2 - prestar assistência. educativa.
cultural e recreativa, visando ao aperfeicoamento dos conhecimentos e ccndiçôes nutricionais.
Art. 129. As DR e A terão autonomia administrativa. dentro dos limites e de acôrdo com as condições estabelecidas neste Regimento e na regulamentação interna da autarquia,
ressalvadas as atríbuicões de supervisão, orientação e contrôle, técnico ou
administrativo, dos órgãos centrais.
Parágrafo único. Apesar de se encontrarem sob a subordinação administrativa das DR ou A, são tecnícamente subordinados:
a) ao DN - os Restaurantes, Cantinas. Refeitórios, DR/SOA e A/TO, na
parte relativa
atribuições do Departamento;
b) ao DDE -. as Bibliotecas. Discotecas. DR/SOA e AlTO, na parte.
correspondente às atribuições do Departamento:
c) ao SAP as Granjas e unidades de produção agropecuária;
d) à I - as DR/SF .e A/TF.

às

TíTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO E CHEFIll

CAPíTULO I
Da Direção Geral

Art. 130. Ao Diretor-Geral compete;
1 - supervisionar, dirigir, orientar,
coordenar e controlar as átividades do
S.A.P.S.;
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2 - despachar com o Ministro do
Trabalho, Indús .ría e Comércio e demais autoridades superiores;
3 - avocar, quando julgar necessário, a decisão de .assuntos da competência de autoridades que lhe são díretamente subordinadas;
4 - despachar com os dirigentes
dos órgãos centrais;
5 - expedir atos regulamentares e
normativos;
6 - submeter, anualmente, ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, o plano de administração,
acompanhado da respectiva proposta
orçamentária, assim como, o relatório do exercício encerrado;
7 - enviar ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, para os
efeitos do disposto no artigo 77, item
!I da Constituição Federal, através da
DO, na forma prevista no art. 23, alínea c, a prestação anual de contas;
8 - propor ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio a alteração
dos quadros e tabelas de pessoal;
9 - superintender a gestão dos negócios e as operações do S. A. P . 8. de
acôrdo com o plano de administração
a~~ovado;

100 - autorizar a execução do orçamento;
11 - autorizar c adjudicar as concorrências públicas para a execução
de obras ou alienação de bens;
12 - assinar ou homoiogar os contratos de qualquer natureza, de que
resultem receitas ou despesas;
13 - assinar, com o Tesoureiro dos
órgãos Centrais os cheques ou ordens
sôbre depósitos bancários, passar recibos de valores e títulos e dar quitação,
cheque, ordem, recibo ou
Quando
quitação, tôr de importância superior a
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) ;
14 - suprimir Turmas e órgãos executivos;
15 fixar a lotação dos órgãos
centrais, regionais e locais;
16 - nomear, admitir, exonerar,
demitir, dispensar, readmitir, reintegrar, conceder melhoria de salário,
aposentar, e baixar, enfim todos os
atos de provimento, vacância, admís-

°

são ou dispensa, referentes ao pessoal
do S.A.P.S.;
17 - dar posse aos dirigentes de
órgãos que lhe são diretamente subordinados;
18 - elogiar e impor penas discíplinares;
19 - autorizar ou conceder remoção e transferência;
20 - conceder férias e licenças aos
dirigentes e servidores que lhe são
imediatamente subordinados;
21 - homologar concursos e provas
de habilitação e de transferência de
cargo ou função;
22 - assinar, juntamente com o Diretor dos CN, os diplomas e certãtícados de conclusão de cursos;
23 - decidir os recursos referentes
a multas ou suspensão de rorneoedores que não hajam cumprido clausulas contratuais ou obrigações assumidas, ou declará-los inidôneos;
24 - determinar a ínstauraçâo de
processo administrativo e solicitar ao
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio a prisão administrativa de servidor, nos casos previstos na lei;
25 - fixar vantagens, indenizações
e arbitrar honorários, na forma da
legislação vigente;
2õ - arbitrar a gratificação de representaçâo;
27 - fixar as vantagens porventura
devidas a servidor designado para serviço ou estudo no estrangeiro, na
forma e "quantum" expressamente
autorizado pelo Presidente da República;

28 - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho;
29 decidir as solícitaçôes, pedidos de reconsideração e recursos que
lhe forem dirigidos;
30 - conceder bôlsas de estude;
31 - prestar à De e ao Ministéfio do Trabalho, Indústria e oomércio as informações que solicitarem;
32 - representar o S.A.P.S., em
Juízo ou fora dêle;
33 - assinar acôrdos e convênios
com entidades públicas e privadas e,
especialmente. para os fins previstos
nos artigos 36 e 37 do Decreto-lei número 3.709, de 14 de outubro de 1941:
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Capitulo 111

34 - julgar os inquéritos admínístratitvos e suas revisões:

35 - tomar as providências n-ecessárias para assegurar a perfeíta consecução dos fins do S. A. P .S., sugerindo eJO,.<:; poderes competentes as que
não estiverem em sua aleadJa.
Art. 131. Ao Díretor-Geraê é facultado fazer delegações de competência. de modo expresso e sspecífíco e
por tempo determinado. ao Chefie do
Gabill·ete, aos dirigentes dos órgãos
que lhe são diretamente slloordrllrtados, e dos órgãos regíonsds e locais,
bem assim a outros servidores do
S.A.P.S., quando nece~rio ou conveníente.
Art.

132.

O Diretor-Geral poderá

assístir às reuniões da Delegação de
Contrôle e tomar parte nos debates a
titulo elucidativo, sem' direito a voto.
Capítulo

n

Da Chefia do Gabinete do

Diretor-

Geral
Art. 133.

compete:

Ao Chefe do Gabl.JIWte

1 - despachar com o Dtretor-GereJ
e, de ordem d-esta' autori-dade, com os
dirigentes dos órg90 s ' centraâs, quando
se trata de assunto de rotina e haja
recebido expressa delegação de competência;
2 - atuar junto aos órgãos do
S. A. P .S., de modo e, assegurar a
sua cooperação com a Delegação de
OQon.trô~e e com o Ministério do Tmbalho, Indústria e Comércio;
3 - fiscalizar as atdvídades dos órgãos oentraís, regionais e locais. verificando a observância das díspostções
legais, regulam-entares. regtmentais e
das determinações do Diretor-Geral;
4 - promover a instrução dos processes que lhe forem encammhados
pelo Diretor-Geral;
5 - providenciar a coleta, análise e
registro dós
elemen tos fornecidos
pelos órgãos do S.A.P.S., que se
tornem neeessáríos à elaboração de
l'e'l'3Jtôrio anual:
6 - orientar as atívídades dos Assístentese Adjuntos do GDG;
7 - superintender os serviços admínístratívos e de expediente do GDG.

Dos Diretores -

Procuraãor-Gertü
e Tesoureiro dos
órgãos Centrais

lnspetor~Geral

Art. 134. Aos Diretores, ao Procurador-Geraã, Inspetor-Ger-all e T~
scureíro dos órgãos Centraís, compete:

1 - despachar pessoalmente com o
Diretor-GemI ou ~ hipótese prevhsta
no n 9 1 do artiJgo antecedente, com e
Chefe do Gabilnete:
2 - expedir instruções e normas de
serviço para boa execução dos trabalhos que Jhe são afetos;
3 - propor a concessão de vantagens aos seus servidores·
4 - antedpa.r ou pr~rrogar o pe_
ríodo nprn;tal dE; trabalho, em casos
de ,urgenCUi, feIta posterionnen-te a
deVIda jU6tifíce.ção;
5 indicar ao Diretor-Geral os
Chet-es. de Divisão e ServiçO a. êles
suborqmados, bem Como os substitutos
eventuais dêstas:
6 - elogiar e aplicar as penas de
repreens~ e suspensão até trinta dias
aos servidores C?'m exercício no órgoo
PEopondo 9,0 DIretor-Geral a apliooçao de pen9.lidades que exceder deSUa alçada;
7 - determinar ou autorízar a execuç~ do servíeo externo, fazendo a
devida comunicação ao DA;
8 - organizar e alterar a escala de
férias dos Chefes de Divisão, de Servíeo e demais servidores diretamente
subordinados:
9 - distribuir e redistribuir o pessoal em exercício no órgão;
10 - distribuir pelas unidades íntegrantes do órgão dirigido, os, assuntos

a estudar'
lÍ

-

determinar a instrução de

sín dicância;

12 - decidir as solicitacões, recursos e pedidos de reconsíderacão que
lhes forem dirigidos;
13 - propor ao Diretor-Geral quaisquer medidas consideradas necessárias
ao aperfeíçoamento dos serviços ou à
plena consecução das finalidades do
S.A.P.S.;

14 - propor conforme as necessidades do serviço, turnos de trabalho
com horário especial, encaminhando
o pedido ao DA;
15 - apresentar, anualmente. ao
Diretor-Oeral, relatório sôbre as atividades do respeetívo órgão;
16 - aprovar a definição de deveres e responsabilidades para 06 servi-
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dores em exércíeio nas unidades componentes, elaborada pelos Chefes de
DiviSão, S-el'viçO e demais órgãos diretemente subordínados:
17 - estabelecer normas e métodos
de trabalho, a fim de que seja assegurada a devida orientação, coordenação e contróle dos órgãos congêneres, regionais e Iocaís:
18 - zelar pare. que os órgãos sob
sua direção rornecam pontualmente,
os elementos necessários às atividades
de outros;
19 - aprovai' os planos e programas
de trabalho, eíaborados pelos Chefes
que lhes são imediatamente suoordínados;
20 ---"' solicitar autorização de despesas e requisitar pagamentos;
21 - solicitar a dístribuíção de créditos globais;
22 "- solicitar ao DAb as providências para -a aquisição de mercadorias,

inclusive máquinas e equípamentos,
bem assim, para a obtenção de serviços, necessários às atividades do
órgão.
'
Art • 135. Ao Díretor do DCo incumbe, ainda:
1 determinar o pagamento de
despesas orçamen tárias e in versões
devídamente autorizadas, até
.
Cr~;

.z00.000,00 (duzentos mil cruzei-

1,'(5) ;

2 - essínar, com o Tesoureira dos
órgãQs Oentraís, os cheques ou ordens
sôbre os depósitos bancários, passar
recibos de valores e títulos e dar
quitação, quando o cheque, ordem,
recibo ou quitação fôr de Imnortànela até Cr$ 200.000,00 (duzentos mil

cruzeírosr ;
3 - 0..S5inar, com o Dir-etor-Gel'al,

a proposta orçamentário. e os - elementes da prestação d0 contas;
4 - opinar, na matéria de competêncíe do Departamento, nOE> precessos que interessem à. economia e finanças do S.A.P.S.;
5 determinar os balanços nos
corres d-B. Tesouraria-Geral e TBSOUrarías;
6 - assinar as guias do re colhimente de depósitos e cauções.
Art. 136. Ao Diretor do SE compete, ainda:
1 determinar e. elaboração de
projetos, orçamentos e especificações:
2 fiscalizar a execução de pro~etos;

3. fícios,

autorizar os reparos em ediabrigos, aparelhamentos, maquines e equipamentos do S.A.P.S.

ExECUTIVO

Art. 137. Ao Diretor do ST compete, ainda:
1 - dístríbuír 06 serviços das viaturas:

2 ..:.- autorizar as viagens de viaturas para fora ela sede.
Art. 138.
Ao Procurador-Geral
comp-ete, ainda:
1 - determinar a defesa do S.A.P.S.
perante qualquer juizo ou tribunal,
nas 'causas em que a mstítuíção figurar como autora, fê, assistente,
opoente ou li tíseonsorte, ou fôr, por
qualquer torma, interessada:
2 - intervir em qualquer fase d05
processos judiciais ou admínísteatrvos
em que o S.A.P.S. seja in te re ssado,
ju.ntamente com o advogado constituído ou substituindo-o conforme requerer nos autos;
3 emitir jiareceres e responder
6. consultas
quando soíícítado pelo
Diretor-Geral;
'::: - distribuir os processos para
fins de parecer, prestação de informação ou redação d-e minutas de contratos ou ajustes:
5 - aprovar ou não os pareceres

emitidos, bem assim os demais trabalhes eíaoorados, conferindo orientação uniforme aos pronunciamentos
finais da Procuradoria;
6 - orientar e fiscalizar os serviços
da procuradoria, determinando o l'>Ggrme de servíco e horário da trabalho:
7 ~ opinar a respeito à.9, matéria
jurídica contida em projetes de atos
normativos e instruções g-erais, a G'Crem baixados p,elo Diretor-Geral.
Capítulo IV
Dos Chefes -- Encarregados - Diretores de Escola e Administradores

Art. 139. Aos Chefes de Divisão,
Serviço, Administração de Edifícios e
do Almoxarifado Geral compete, ainda:
+ - despachar pessoalmente com o
Diretor do respectivo Departamento;
2 - expedir determinações de serviço para. a correta execução dos trabalhos do órgão;
Das Assistentes, Assessores, Adjuntos
e Secretários

Art. 142. Aos Assistentes Adjuntos e Assessores compete:
1 - auxiliar as autoridades a que
estiverem subordinados no exame dos
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assuntos submetidos à sua decisão ou
instrução, e no preparo de. minutas
de despachos ou informações;
2 - representar as autoridades,
quando para isso forem designados;
3 - efetuar os estudos, registros e
colheita de dados que lhes sejam atribuídos;
4 - organizar e manter atualizado
um fichário de expediente e dos despachos, a fim de conservar a unidade
e uniformidade de ação.
Art; 143. Aos Secretários incumbe:
1 - atender as pessoas que dese[arem comunicar-se com o respectlvo
chefe;
2 representar o chefe, quando
designado;
3 - redigir a correspondência pessoal do chefe;
-1 - executar os demais servícos de
de sua atribuição, que lhes forem determinados.
Capitulo VI
Dos Delegados Regionais.

Art.

14:4. Aos Delegados Regionais

compete:
1 - representar o Diretor-Geral na.
área de sua jurisdição, expedindo as
ordens de serviço necessárias a exe~
cução dos trabalhos do órgão;
2 - au tortzar a .concessâo de díárias e ajudas de custo aos seus servidores. fazendo poster.íormente a devida comprovação;
3 antecipar ou prorrogar o período normal de trabalhos, em casos
de urgência, feita posteriormente a
devida justificação;
4 - dar posse aos servidores da
respectiva Delegacia, por delegação
do chefe da DP;
5 - ' elogiar e aplicar as penas de
repreensão e de suspensão, até trinta
dias, aos servidores com exercício no
órgão, propondo ao Diretor-Geral a
aplicação da penalidade que exceder
de sua alçada;
6 - autorizar a execução de serviço
externo;
7 - organizar e alterar a escala de
férias dos Agentes subordinados dos
Chefes de Seção. do Assistente, Secre~
tário e demais servidores, remetendo
cópia ao DA para registro e publicação;
8 - conceder licença, até 30 (trinta) dias, aos servidores da Delegacia,
encaminhando ao DA cópia do ato
para publicação;

9 - encaminhar ao DA, para efeito
de concessão, os requerimentos de licenças superiores a 3D (trinta) dias:
10 - conceder o salário-família ao
ao pessoal da Delegacia, por delegação do Chefe da DP;
11 - deferir as concessões de nojo
e gala;
12 - distribuir e redistribuir pelas
seções, serviços ou setores o pessoal
lotado na Delegada;
13 - autorizar os pagamentos at~
o limite do respectivo suprimento;
14 - assinar os contratos de qualquer natureza de que resultem receitas ou despesas até crs 100 OüO,OO
(cem mil cruzeiros), submtendo-se à
aprovação das autoridades competentes-:
15 - assinar, com o Tesoureiro, os
cheques ou. ordens sôbre depósitos
bancários, recibos de valores ou titulos e documentos de quitação;
18 - determinar 8, realizacão de
inventários nos órgãos subordinados
à Delegacia;
17 - encaminhar a proposta 01'ç8.--

rnentáría do órgão:
18 - assinar as guias de recothímente de depósitos e canções e autorizar o seu levantamento, cumnrtdas
8.S formalidades legais e regu1m.Y1enbares, inclusive as previstas neste R0~

o+monto'
"'·'3 "- elogiar e aplicar as penas dê
r~p!eensão e de suspensão até Quinze
dj.as aos servidores com exercício no
órgão, propondo ao Diretor do Departamento ou Serviço e aplicação da
};rmalidade que exceder de sua alçada;
4 - solícítar autorizacão para ~
execução de servíco externo.
5 - organizar e altera, a escala da
fél'Í2.S elo pessoal subordinado:
6 - dístrtbuír pelas Seções 01..1 61';.(} 08 correspondentes o peSSO&.1 e ').~
assuntos a estudar:
7 - decidir as solicitações, recursos
(" nedídos de reconsideração que lhes
rorem dirigidos;
8 propor ao respectivo Direto:'
as medidas consideradas necessárias
?"Q anerteícoamento do servíco ou à
plena: consecução da finalidade do
S.A.P,S.;

9 - apresentar anualmente. ao
respectivo- Diretol' o Relatório sôbre
as atividades do órgão;
10 - submeter à aprovação do Diretor a definição dos deveres e responsabilidades dos
servidores, de

acôrdo com o cargo ocupado ou

fun~
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ção e tendo em vista a ocupação
exercida normal e excepcíonaímente.
Art. 140. Ao Chefe da DP compete ainda:
1 - examinar os pedidos de eoncessão de Iícença aos servidores do
S.A.P.S.:
2 - assinar, com o Din~tor do DA.
as rôlhas de pagamento:
3 - conceder o salüríc-ramüía 0.('
pessoal dos órgãos centrais e homologar o concedido ao dÕs órgãos regíonaís e locais;
4 - dar posse aos servidores dos
órgãos centrais;
ti - deferir as concessões de nôjc
e gala.;
6 - assinar os cartões de identida..
de dos servidores do S.A.P.S.;
7 - apostilar portarias.
Art. 141. Aos Chefes de Sec§.o Se··
tor Almoxarifado, Depósito,· Administração de Edifícios, Garagem. Oficinas aos Diretores de Escola, aos Administradores e aos Encarregados.
compete;
1 - distribuir. orientar e controlar a, execução dos trabalhos' da alçada das unidades sob sua chefta,
propondo à autoridade imediatamente superior as medidas convenientes
ao seu desenvolvimento:
2 -opinar sôbre os assuntos da
competência. das unidades que chefiem, e que devam ser decididos por
autoridade superior;
'3 - propor o elogio ou punícão de
seus subordinados. podendo aplicar,
quando cabível, a pena de repreensfto
após advertência oral desatendida ou
em caso de reincidência;
04.- expedir os boletins de merecimento;
5 apresentar. anualmente, relat6rio das atividades do órgão. bem
assim um plano e programa de trabalho para. o exercício subseqüente;
6 - zelar pela disciplina. assíduídade e pontualidade daqueles servidores. solicitando as visitas domicralíares. quando houver. por parte dos
servidores, impossibilidade de locomover-se;
. 7 _ organizar a escala de férias e
submetê-Ia à aprovação da autoridade superior;
a - solicitar a realização de servíco extraordinário, horário especial
ou serviço externo, devendo justifiear tais medidas;

9 - registrar a especificação de tarefas, sua distribuição e a produtividade individual, a fim de possibilitar
a simplificação dos trabalhos a cargo
da unidade;
10 - prestar as informações e emitir pareceres, quando solicitado pelos
órgãos integrantes da autarquia:
11 - zelar pela guarda, conservação e utilização do material sob sua
resnonsabílí dade:
19 - distribuir pelas unidades da
Delegacia os assuntos a estudar;
20 - determinar a instauração de
sindicância. solicitar ao Díretor-Geral a abertura de inquérito e encaminhar a esta autoridade pedido de
prisão administrativa;
21 - decidir os requerimentos, recursos e pedidos de reconsíderacão
que lhes rorem dirigidos e pertencerem à sua alçada;
22 propor ao
Diretor-Geral
quaisquer medidas consideradas necessárias ao aperfeíçoamento do servíco ou à plena consecucão da finalidade do S.A.P.S.;
23 - organizar, conforme as neces-

sidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial:
2~ dirigir-se a entidades públicas ou privadas, em matéria de sua
competência:
25 - apresentar.· anualmente.
ao
Diretor-Geral, relatórios sôbre as atívídades dos respectivos órgãos. bem
assim 9 plano e programa de trabalho para o exercício subseqüente;
26 - fazer recolher ao Banco do
Brasil, díàrísmente. a receita dos órgãos executivos, bem assim movimentar o numerário disponível:
27 superintender, diretamente
os órgãos executivos ou. indiretamente quando houver Agência sob à sua
Jurisdição.
Capitulo VII
Dos Agentes
Art. 145. Aos Agentes compete:

1 - Tomar as providências .necessárías às atividades da Agência;
2 - propor à autorídade superior
a concessão de vantagens aos seus
servidores"
,3 - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho em caso de
u:gência, feita posteriormente a deVIda comprovação, pelo prazo máximo
de trinta dias no ano.
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4 - elogiar ou aplicar a pena de
repreensão aos servidores com exercício no órgão, após advertência oral
desatendida, ou nos casos de reincidência. propondo à autoridade competente a aplicação das penalidades
que excederem de sua alçada:
5 - determinar ou autorizar a execução de serviço externo:
6 - organizar e alterar a escala de
férias do pessoal, remetendo cópia
ao DA;
7 - movimentar o pessoal lotado
na Agência:
8 - assinar com o Tesoureiro. ou
na falta dêste com o Encarregado
da Turma de Contabilidade, os cheques ou ordens sôbre depósitos bancários, recibos de valores e títulos e
documentos de quitação;
9 - determinar a realização de inventários nos órgãos subordinados à
Agência;
10 - encaminhar a proposta orçamentária do órgão;
11 - distribuir os assuntos a examinar;
12 - instaurar sindicâncias ou encaminhar à autoridade superíor; pedido de instauração de inquérito admínístratívo ou solicitação de prisão
administrativa;
13 - decidir os requerimentos. recursos e pedidos de reconsideracão
que lhes forem dirigidos e versarem
matéria de sua exclusiva atribuição:
.
B - propor as medidas consideradas necessárias ao aperfeiçoamento
do servíco ou à plena consecução das
finalidades do S. A .P ,S , ;
15 organizar. conforme as necessidades do servico. turnos de trabalho com horário especial. dando conhecimento à DR de acôrdo com a
subordínacão da Agência;
16 - dirigir-se às entidades públicas e privadas locais, em matéria
de sua competência;
17 - apresentar anualmente à autoridade superior relatório sôbre as
atividades da respectiva Agência. bem
assim o plano e programa de tr-abalho:
18 - dirigir os órgãos executivos
sob a jurísdicão da Arrência, ?,p.lando
pelo exato cumprímento õe dísposicões legais, regulamentares, regimentais e determinações de autoridades
suneríores:
19 - representar o respectivo Delegado Rec.rional, na área da jurisdição da Agência;
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20 - autorizar os pagamentos até
o limite do respectivo suprimento.
21 - autorizar os contratos de qualquer natureza de que resultem receitas ou despesas até crs 50. (JOO,QO
(cinqüenta mil cruzeiros). submetendo-os à aprovação das autoridades
competentes.
Capítulo vm
Dos Dirigentes dos órgãos ExecutivOi
Art. 146. Aos responsáveis
pelos
órgãos executivos compete:
1 - cumprir as atribuições estabelecidas neste Regimento para os Chefes de Secão e Encarregados:
2 - zelar para que o pessoal sob
as suas ordens. nas relações com o
público, use de urbanidade e cooperação;
3 - adotar os métodos e processos
de trabalho mais econômicos e eficientes, no ínterêsse da instituição e
do público;
4: - propor medidas que visem ao
aperfeiçoamento dos servícos e concorram para o aumento de receita e
decréscimo na despesa;
5 - encaminhar as sugestões e opiniões do público que se utiliza dos
serviços da autarquia, dando noticie
de suas preferências, reclamações e
relnvíndíeacões, no que tange aos seus
órgãos executivos.

TíTULO VII
DO HORÁRIO

Art. 14'7. O horário normal de trabaUio para os órgãos centrais, regionais ou locais, será fixado, pela Diretor-Geral do S. A.P .S . tendo em
vista a natureza das atividades, a
conveniência do público e respertadas
as disposições legais que regulam fi
matéria.
Art. 148. O .Díretor-Geral poderá
em casos excepeíonaís, devidamente
justificados, autorizar horários especiais para determinados servidores ou
categorias de servidores, desde que
seja respeitada a legislação vigente, o
número de horas de trabalho fixado,
e possa ser efetuado o contrôle das
tarefas a seu cargo.
Parágrafo único. Nos órgãos regtonaís ou locais. poderá o Díretor-Geral
delegar competência no que se refere
o artigo, aos respectivos Delegados ou
Agentes.
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EXECUTIVO

Art. 149. Não estão sujeitos 9. ponto os Diretores, Procurador-Ger~l,Te.soureíro
(OC), Inspetor-Geral, os
Chefes de Divisão, os Delegados Regionais e os Agentes, os quais ncam
obrigados ao regime de 8 horas diárias de trabalho, no mínimo, com exceção dos sábados, quando o número
será de 4 horas, devendo observar o
horário fixado para o expedi.ente.
Art. 15.0 . Os servidores que estejam 1'requentando cursos
mantidos
pela autarquia, com regime de rempo integral, e que hajam sido matrículados "ex-offícío" ou obtido matrícula mediante provas de seleção, ficam dispensados do ponto, durante o
período letivo.
Parág-rafo único. As faltas 9,S aulas e deveres escolares, serão eonsíderados como faltas ao serviço, para
todos os efeitos.
Art. 151,. Os servidores que em razão de cargo, exercam atívídade externa. poderão, a critério do DiretorGeral. mediante proposta do dtrigent; do respectivo órgão. ficar isentos
de ponto ou cumprir horárío especial
oara o servíco interno. desde que seja
possível controlar seus trabalhos, mediante boletins de produção diários

10 - o Chefe da Administracão de
Edifícios por um dos encarregados de
Turma ou da Portaria;
11 - o Chefe de Serviço Agro-Pécuárlc, por um dos Chefes de Setor;
12 - os Chefes de Seção, Setor e
os Encarregados de Turma, por _servidores em exercícío no respectivo
órgão;
13 os Delegados Regionais, por
um dos Chefes de Seção, ou por seu
Assistente.
14 '- os Agentes, por um dos Encarregados de Turma;
15 - os Administradores _e ')s "mcarregados de órgãos executivos, por
servidores em exercício nos mesmos.
Art. 153. Os substitutos serão índíeados pelos substituídos às autoridades imediatamente superiores, para
a respectiva desíanacão, salvo "la hípé tese de 'inciso um do artigo antecedente. quando a designação será do
Diretor-Geral.

TíTULO VIII

Art. 154. Os servícos de contabüízacão do exercício encenado deverão
ficar concluídos até 31 de
janeiro
subseqüente, procedendo-se, a seguír,
à apuração do resultado do exerctcío.
Art. 155. A prestação anual oe
contas será concluída até o último
dia ele fevereiro e conterá além de
outros, os seguintes elementos: '
a) balanço patrimonial;
b) balanço econõmíco;
c) balanço financeiro;
d) quadro comparativo entre a despesa fixada e a realizada.

DAS SUBSTITUIÇÕES

iH't. 152. Serão
substituídos em
.suas faltas ou impedimentos eventuais, ::>/cê 30 ctrlnta) dias;

1 - O Diretor-Geral, pelo Chefe
de Gabinete ou por um dos Diretoi~S:

2 - O Chefe de GabInete por um
dos Assistentes do G. D. G.; .
3 - os Diretores, pelo seu Assistente ou por um dos Chefes de Divisão ou Serviço subordínados:
4 - os Diretores de servíço, peto
seu Assistente ou por um dos Chefes
de Seção subordinados;
5 - o Diretor dos CN, por um dos
professôres:
6 - o Procurador-Geral pelo seu
Assistente ou por um' dos Chefes de
S~ão jurídica:
7 -- O Inspetor-Geral por um dos
Ohefes de Seção;
8 - o Tesoure'iro (O. C.) e os Te.soureíros, por Tesoureiro-Auxiliar;
9 - os Chefes de Divisão, Serviço
e Almoxarifado Central, por 11m dos
Chefes de Seção ou Turma, subordí'nados;

T'iTUIJO IX
DA GESTÃO FINANCEIRA

Capitulo I
Das Contas

Capitulo TI
Das Fontes de Receita

Art. 156. A receita do S.A.P.S.
será constituída:
a.)
da contrtbuícão para o seu
custeio, de 2% (doís por cento) do
valor total das quotas de emp regado
e empregador, arrecadadas pelas instituições de previdência social
(Decreto-lei n Q 7.719, de 9 de tulho

de 1945);
b) da reserva de 3% (três por centO)

do valor total das quotas de em-
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pregado e empregador, arreca-íadas
pelos Institutos e Caixa de Aposentadoria e Pensões, destinadas à prestação de assistência alimentar
aos
segurados destas entidades (Lei número 2. 158, de 2 de janeiro de 1954);
C} do produto da venda de refeições
e gêneros;
d) das demais rendas arrecadadas
de acôrdo com 0& preceitos legais e
regulamen tares vigentes.
Art. 157. O SAPS poderá designar
servidores seus, como representantes
Junto às instituições de previdência
social, a fim de acompanhar a marcha de sua arrecadacão e ríscaüzar
o conseqüente recolhimento da receita a que se referem os itens ti e b
do artigo antecedente.
Parágrafo único. Os servidores a
·que se refere êste artigo terão acesso
à contabilidade das ínstituicões mencionadas, as quais forneceráo. ou autcrízarão o Banco do Brasil s. A. a
rornccer, sempre que solicitado, um
extrato de sua conta bancária
na
parte relativa ao depósito das contríbuíções de empregados e emprega-dares.
TíTULO X
DAS AQUISIÇÕES, ALIENAÇÕES E BAIXAS

Das Com-pras
158. Tôda compra de gênero;:;
0U material, bem corno )8 contratos
de execução de obras ou prestação
{[e serviços, firmados pela instituição,
.serão de preferêncía antecedidos de
concorrência pública ou adminístratáva e coleta de preços, nos têrmos do

exata de fórmula-padrão por esta
elaborada.
Parágrafo único. Os Chefes da DS
ou SS e Encarregados das rs, julgarão da conveniência, oportunidade
e necessidade dos pedidos de aquisição de mercadorias, gêneros alímentícíos ou material, encamínnando-os
à CCC ou CC,
Art. 160. As aquisições de gêneros
serão efetuados à vista, nas fontes
de sua produção, de preferência nas
entidades públicas de caráter econômico e nas cooperativas de produtores .organízadas sob a assistência do
Estado (Decreto-lei n 9 4.859, de 21
de outubro de 1942, artigo 29) ,
§ 19 Na
hipótese dêste artigo, Ó
obrtgatóría a realização de coleta de
preços.
§ 29 As compras realizada:" diretamente nas fontes de produção :10 exterror do pais obedecerão à forma
prescrita no parágrafo antecenente.
Art , 161. Os DiretOl'es do ti.B.i e s'r
8 chefes dos órgãos executivcs, poderão em casas de urgência e não
havendo tempo de solícítá-Ia ao D Ab,
SS ou TS, efetuar aquísíçào de gêneros ou material, justificando-a, no
prazo de 5 (cinco) dias. perante o
Diretor do D Ab, Delegado Regic.ual
O~ Agente, de acôrdo com a sua subordmação, dentro dos limites r,eguintes:

.l,u. u ,

disposto nos artigos '136 a 763 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica, (Decreto 119 15,793, de 8 de novembro de 1922), obedecidos os limites
previstos no artigo 36 do Decreto-lei
n 9 2.208, de 21) de maio de 1940,
Parágrafo único, O Diretor do
D. Ab examinará o plano anual de
compras a êle encaminhado. com o
respectivo parecer, pelo Chefe da DS,
remetendo à aprovação do Diretor
Geral, acompanhado do seu pronunciamento, até o dia 15 de novembro
de cada ano.
Art. 159. A abertura de concorrência pública será autorizada pele Diretor do D. Ab, Delegado Regional ou
Agente, à vista da minuta do edital
apresentado pela CCC ou CC. sôbre
~, oual tenha sido ouvido a Procmador'ia, quando não seja a reprodução

[o
b)

.8el'vicos de Engenharia é de TransnOl't0

200.0( 1),00

Restaurantes - - fornecendo até 1.500 l'efei.ções

... , .. , .. ,

20. OO(l,oa

fornecendo até 2.000 refel.çÕe8 . .

40. COO,OO

fornecendo mais de :1.000
refeições . . ,.......
60.0ílO,OO
c) Demais órgãos executivos . .
,.
10. OOl/.OU
~ 19 O Diretor do D Ab submeterá.
a justificativa a que se refere o oresente artigo, acompanhada do seu
parecer, à homologação do Dil'e!o:cGeral, e os Delegados Reg;ionais nu
Agentes submetê-Ia-âo, com seu pronunciamento, à aprovação do Dir~tor
do D/Ab.
§ 29 Na hipótese de deixar de aceitar a justificativa é considerada i.nsuficiente a comprovação da urgência
ou a caracterização da necessidade
inadiável, são solidàríamente responsáveís pelo valor da aquisição, o Diretor, Chefe, Administrador e Encar-

regado que a tenham autorizado cu das de preço, bem assim dos despaexecutado.
chos adjudicatórios I)U homologató§ 29 Ao ser processada a conta ou
rios das citadas licitações.
ao prestação de contas relativa à compra, é obrigatória a verificação da
Art. 168. OS. A.P . ~. goza, para
existência da correspondente concortod~s os seus b,e~sJ sel~Iços .e pessoa,l.
dâncía do Diretor-Geral ou do D Ab.
da l~pen?-ora~llIdade, l?1.um~ade. tr~butárío, rsençoes e privílégíos JUdIeíaís ou extra judiciais, atribuídos à.
Capítulo TI
União Federal ~parágrafos do artigo
29 do Decreto-lei nv 4.859, de 21 de
Das Alienações e Baixas
outubro de 1942 e arts. 33 a 38 do
Art. 162. A alienação de bens ímóDecreto-lei 3.709, de 14 de outubro
de 1941).
"f'eis obedecerá ao disposto na legislação em vigor e neste Regimento,
Art. 169. O S.A.P.S., com base
dependendo, sempre, de' autorização
nos competentes estudos atuariais e
do Ministério do Trabalho, Indústria
ouvida a Divisão Atuarial do M. T.
e Comércio.
I. C ., constituirá um fundo destinaArt. 163. A alienação de bens módo ao auto-seguro dos seus bens e
veis, exceto as mercadorias adquirimercadorias em trãnsío, contra si~
das para revenda, será realizada da
nístros.
forma estabelecida no presente título
para as
aquisições, sendo sempre
Art. 170. Os cursos ministrados
precedida de avaliação, feita por uma
pelo S. A. P . S., poderão ser públicos
comissão de servidores estáveis, com
na forma da legislação em vigor.
o parecer de pessoas ou entidades es§ lQ O Diretor Geral poderá conpecializadas na matéria. e efetuada
ceder bolsas de estudos para os alumediante concorrência pública, oberíenos dos cursos de que trata o preseneído o disposto neste Regimento em
te artigo.
relação às atribuições dos mencionados órgãos colegiados e do DC.
§ 2~ Os diplomados nos Cursos de
Art. 164. As· baixas, quando não
Nutricionista, Visitadora e outros que
forem da competência da cce ou CC
forem determinados por ato do Díserão realizadas Dor uma comíssão
retor Geral, obrigam-se a aceitar sua
eonstituída de três servidores estáveis
nomeaçã-o ou adrnissãn feitas na forespecializados, designada por ato esma da Iegíslaçâc em vigor e exercer
pecífico.
seu cargo ou função pelo praz() mínimo de 3 (três) anos, devendo serTíTULO XI
vir caso seja da conveniência da auDAS DISPOSIÇÕES GERAIS
tarquia, no Estado 'JU Território onde forem selecionados, ou em outro
Art. 165. Aplica-se, no que couber,
da mesma região geográfica.
aos servidores do S. A. P . S ., aeupantes de cargos de carreira ou isolaArt. 171. Das decisões definitivas
dos e funções constantes do seu Quados dirigentes dos órgãos diretamente
dro e Tabela do pessoal, o disposto
subordinados ao Diretor Geral cabena Lei n'> 1.711, de 28 de outubro
rá recurso a êste dirigido.
de 1952.
Art. 166. Aplicam-se ao S.A.P.S.
Art. 172. Será consignada, em cada
as disposições do Regulamento Geral
exercícío, uma dotação orçamentáde Contabilidade Pública (Decreto
ria destinada à prestação de assisnv 15.78-3, de 8 de novembro de 19122).
tência social ao pessoal do s. A. P ,S .
Art. 167. E' obrigatória a publicicorrespondente a 5% (cinco por cendade dos atos da administração do
to: do último saldo verificado no reS.A.P.S, de acõrdo com a forma
sultado anual da conta-corrente do
estabelecida nos Decretos nvs 37.196,
pessoal.
de 18 de abril de 18,55, 403.925, de 26
de junho de 195<8 e 46.237, de 18 de
Art. 173. E' obrigatória a prévia
junho de 1959.
audiência dos órgãos competentes a
Parágrafo único. E' obrigatória a
respeito de qualquer ato cuja natupublicação, no Boletim de Serviço, do
reza se enquadre nas atribuições desresultado das concorrências ou tomates, sob pena de sua invalidade.

Aros no PODER EXECUTIVO

Parágrafo único. Será responsabílizada a autoridade que baixai- ato
sem 2.. audiência de que trata êste
artigo.
Art. 174. Nenhum órgão será criado sem constar do plano anual de
administração, a que tie refere o artigo 16 do presente Regimento.
§ 19 Com o plano anual da administração em que se encontre prevísta a criação de órgãos, o S.A.P.S.,
encaminhará, através do Mímstérío
do Trabalho, Indústria e Comércio,
projeto de decreto executivo criando
os cargos ou funções correspondentes, ínclusíve de chefia.
§ 29 As propostas de alteração do
plano anual de administração seguirão, os mesmos trâmites que êste ,

TíTULO X1JI
DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS

E

FINAIS

Art. 175. Até que sejam nomeados ou designados novos ocupantes
dos cargos em comissão e das funções gratificadas de que tratam os
parágrafos do artigo 10 dêste Regimento, poderão ser mantidos, a título precário, os atuais ocupantes.
Parágrafo único. Ficam igualmente
dispensadas das exigências contidas
no parágrafo 1'1 do artigo 10, citado,
as primeiras designações para as funções gratificadas previstas neste Regimento.
Art. 176. No prazo de seis meses,
o Diretor-Geral fixará a lotação nu-

méricae nominal dos

órgãos

do

S.A.P.S.

Art. 17'7 . Os cursos profissionais
destinados ao aprendizado ou t"-specialização em funções que já sejam
exercidas, com eficiência por mais de
três anos, pelos a tuaís servidores poderão ser intensivos e de duração limitada.
Art. 178. Os trabalhos de implantação da organização prevista no presente Regimento ficarão a cargo da
OOC.

Parágrafo umco. A mencionada
oomíssão. uma vez designada pelo
Diretor-Geral, reunir-se-á, no prazo
de 3 dias e proporá à citada autoridade os atos necessários à implantação de que trata o presente artigo,
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a realizar-se gradativamente, por
etapas.
Art. 179. A partir da vigência
dêste Decreto s6 poderá ser empregado para atender aos serviços dos
restaurantes: postos de subsistência;
supermercados; auto-serviços; granjas; padarias; torrefações; moagens
e. órgãos executivos congêneres ou
unidades de produção, pessoal eventual, sujeito ao regime previsto na
Consolidação das Leis do Trabalho
e desde que pago à conta de recursos
previamente inscritos em rubrica
para êsse fim específícada no orçamento da Autarquia.
Parágrafo .úníco. O pessoal de que
trata êste artigo constara de relação
própria a ser submetida a exame do
Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 180. OS saldos orçamentários
do S. A .P .S., serão empregados na
construção de sedes próprias, para OS
seus órgãos.
Art. 181. Os Regimentos Internos
dos órgãos do S. A, P . S., serão baixados pelo Diretor-Geral no prazo de
12 (doze) meses.

Art. 182. Enquanto não ocorrer a
mudança da capital federal para a
região prevista no art. 19 da Lei número 3.273, de 1 de outubro de ~957t
alí runcíonará um órgãos regional de
categoria especial, denominado Delegacia Regional de Brasília.
Art. 183. O presente Regimento
entra em vigor ·na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrário.

em

Rio de Janeiro, em 29 de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República. - Fernando Nóbrega.

DECRETO N9 46.914 -

DE

29

DE SETEMBRO DE 1959

Aprova convenções para o balizamento dos canais, portos. barras,
rios e lagos.

o

Presidente da República, usando

rl'a atribuição que lhe confere o art. 87,

inciso I, da oonstttuíção e tendo em
vista que se torna. necessário atualí-
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zar as convenções para o h'aIizamento
a provadas pelo Decreto n Q 11,399 de
30 de dezembro de 1914, tor nan do-as
mais conforme ao "sistema un iforme
de ball zam ento marítimo" recorn endado na Conferê ncia In ternacional de
Londres, de 1936, sob os auspícios da
sociedade das Nações, e aos usad os
por várias potências ma rítimas> decreta :
Art . 19 Ficam aprovad as as convenções par a o balizamento dos canais>
portos, barras, ríos e lagos da Repú-

,
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blica dos Estados Unidos do Br asil,
que a êste acompanham ,
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação ..
revogadas as d ísposíçôes em contrário .
Rio de Janeiro, em 29 de setembro
.d e 1959 ; 1389 da Indep~nclência e 71<:'
da Repú blica ,
J USCELI N O KUBITSCHEK,

Jorge do Paço Mattoso M ai a

l>AL!ZA~mNTO

vos

-.

para serem deixadas

POI "

I

I
-1

BARR:l.S, RIOS g 'I .AGOS, ADOTA DAS NO ERAS"..

IBóil>
ou balize. encarnada porte s.

I

CANAiS. N)l{TOS.
boreste por- quem entra nos

I Qua!'~o luminesa , :J. b éía ex ibe luz encarn ada cem um lampejo ou uma,oculto .iio POI'

per rcco ,

.A2. ballzas são bastes encimadas por uma esfera armílsr,

-

B6i., ou bali za preta t 03,

para serem deixad os por bombordo

;>01'

I

I

quem entra nos por- I

Qu.:ndo lumin osa . a bé ía exi be l uz br anca com um lam pejo ou uma ocultecãu
per íodo,
As balizas são hast es encimadas por um to pe c ônico,

P(n"

B6ia ou baliza com faixas hori zontais pretas e brancas indicam bifurcação de cana t.
Quando lum inosa. a bóia exibe luz bra nca. com t rê s lampejos ou tr ês ocu ltaç ões po ~ per lodo.
As baliz as são has tes encima das P<lrdo is cones, superpostos pelos vértices.

n óia ou baliza com faix as horizontai s enca rn adas e brancas indicam j u nção de cana !s,
Qua ndo luminoSa, li bOia exibe luz encarnada, com três lam pej os ou três ocult ações 1lO1'
per íodo.
.
A s ba lizas são ba st es encimadas por dois cones. superpostos pelos vér tices.

Bóia com faixas vert icais, pretas e brancas - indica o meio do ca nal; emp regada na
demarcação do local de espera de prático•.
Quando lumí noaa, a bóia exibe . luz bran ca com dois lampejos ou duas ocul ta ções por
perícdo,

Bóia ou bati za com faixas hor izontais pretas e encarnadas indicam perigos isolados.
Quando lum inosa . a bóia exibe luz encarnada com dois lampejos ou du as oeuítações
por perlodo ,
As balizas são hastes en cimadas po r um tOPi! cilí ndríeo.

B6ia ou baliza verde cem as let ras CS em branco-c-lnd lcam a existê ncia de C8SCO soçebrado,
Qusndo luminosa , a bóia exi be luz verde com um lampefo.ou uma ocultação por período,
As bal izas são haste s encimadas por um losa ngo,

Bóia ou baliza branc r, - indicam alinhamento de qualquer natureza. sõbre o qual não
se de". f unde ar, ta is como os que dema rcam canalizllções ou cabos (telegráficos. telef ônicos, de energia elétrica, etc.) ,
Quando lurmnosa, a bóia exibe luz az ul com um lamneio ou uma oculta cã o po r penado.
As ba lizas são ha stes encimad8~ por um disco. Quando luminosas exib em luz fixa azul•

..

DECRETO N9 46.916 SE'l'ElVIBRD

DE

DE

29

DE

1959

Declara de utilidade pública a Real
e Benemérita Sociedade Portuguésa de Beneficência, com sede
em, São Paulo, Estado de São
Paulo.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 30 de setembro
de 1959, 1389 da rndeuendência e 71('
da República.
JUSCELINO

KUBI'1'SCF....EK.

Mário M eneçheiti,

o

Presidente da República,
Atendendo ao que requereu a Real
e Benemérita Sociedade Portuguêsa
de Beneficência, sediada na Oanítal
do Estado de São Paulo, a qual" satisfaz ás exigências do art. 1ÇI da
Lei 91 de 28 de agõsto de 1935, e
usando da atribuicâo oue lhe confere
o art. 29 dessa Lei, decreta:
Artigo único. Ê: declarada de utilidade pública, nos têrrnos da referida
Lei, a Real e Benemérita Sociedade
Por tuauêsa de Beneficência, com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro, em 29 de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 719
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Armando Falcão

DEORETO N9 46.918 - DE 3D
SETEMBRO DE 1959

D~

Altera a totação de repartições atenâiâa« pelos Quadro Permanente e
Suplementar do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica alterada a íotacão
numérica de repartições atendidas
pelos Quadros Permanente e Sunlemental' do Ministério da Agricultura.
aprovada pelo Decreto n 9 37.583. de
11 de julho de 1955, para efeito de
serem transferidos dois cargos vagos
da lotação conjunta de Escriturário
e Oficial Administrativo. da lotação
permanente da Comissão Permanente
de Revenda de Material, sendo um
para igual lotação da Divisão do
Pessoal e outro para idêntica Iotacâo
do servíco de Expansão do Trigo. ~
Art. 29 l1:ste decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.

DECRETO N° 46.919 - DE 30
SETEMBRO DE 1959

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Jose
Peres de Moura a pesqui.'w,?' Boriia
no municipio de Formiga, Estarlo
de .Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, n 9 1. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n 9 1. 985, de 29
de janeiro de lS1Q (Código de Mín:::.s)
decreta:
Art. 19 F'ica autorizado o cidadão
brasileiro José Peres de Moura 3. pesquisar barita no lugar denominado
BalTa Mansa, em terrenos do imóvel
Sdüa Bárbara, de propriedade ele
José Benevides de Sá, situado no distrito e município de Formiga, Estado
de Minas. Gerais, numa área de três
hectares trinta e seis ares (3,36 ba> ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a cento e sessenta metros
(160 m) , no fumo magnético de trinta graus nordeste (30 9 NE), do entroncamento da rodovia Formiga-Arcos com a estrada Formtga-Sobradinho, e os lados divergentes do vértice
considerado, tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: .ento e
quarenta metros 040 m) , norte (N);
duzentos e quarenta metros (24ü m) ,
este (E).
Parágrafo único. A presente autorização fica sujeita às estipulações do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n Q 3D.230, de 1 de dezembro de ~ 951.
umo vez se verifique a existência na
jazida, como. associado de qualquer
das substâncias a que se refere o artigo 2Q do citado Regulamento ou de
outras substâncias díscrímíndas pelo
Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará -a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido pelo prazo de dois (2) anos
a contar da data da transcrição no
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livro próprio da Dívísão de Fomento
da produção Mineral do Ministério
da Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro. 30 de setembro de
19·5::1, 13'8Q da Independência e 71 9 da'
Hepública.
JUSCELINO KUBITSCHEK

l'dário Meneghetti.

DECRETO NQ 46.920 - DE 3Ü
SETEMBRO DE 1959

o cidadão
de Aguiar Costa a
no município de
Estado do Rio de

A utoriza

DE

brasileiro Benito
pesquisar caulim.
Paraíba do Sul,
Janeiro.

o Presidente da. República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nl? I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Códígo de Minas) decreta:

sexto (69 ) lado, descrito, ao vértice
de partida.
Parâgrafo único A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ne.> 300.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substàncías a que se refere o art. 29 do
citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo
Consélho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3QO,O:Q) e será
válido pelo prazo' de dois (2) anos a
~artir
da data da transcrição no
Iívro próprio da Divisão de Fomento
da Produção Mineral do Ministério
da .Agricultura.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de
1959; 1389 da Independência. e 71ÇJ da
República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

l

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Benito de Aguiar Costa a.
pesquisar caulím em terrenos de sua
propridade, rio imóvel denominado
Sítio Cachoeira, distrito e município
de Paraíba do Sul, Estado do Rio
de Jàneiro, numa área de quatro
hectares e vinte e seis ares <4,26 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a quatrocentos
e setenta metros (470nl) , no rumo
magnético de setenta e cinco graus
trinta minutos sudoeste (759 30'SW)
do canto sudoeste (SW) do prédio
sede do' Sítio Cachoeira, e os lados a
,partir do vértice considerado, têm
05 seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: duzentos e dezessete metros (217m), trínta e um graus trinta
minutos sudeste (31 Q 30' SE)' cinqüenta e sete metros (57m j , cinqüenta e nove graus e trinta minutos sudoeste (599 30' SW); duzentos e oitenta e dois metros (282m), oitenta
e seis graus e cinqüenta minutos sudoeste (86e.> 50' SW); cinqüenta e oito
metros (58m) , vinte e um graus nordeste (21Q NE); oítentametros (SOm),
trinta e oito graus trinta minutos
nordeste (389 30' NE); setenta e quatro metros (74m) , quarenta e sete
graus nordeste (471,) NE); o sétimo
(7 9 ) e último lado é o segmento 1'e
tilineo que une a 'extremidade do
4

Mário M eneabetü

DEORETO N9 46. !t21 - DE 30 DE
SETEMBRO DÉ 1959
Autoriza o cidadão brasileiro João
Leão de Faria a pesquisar feldspato
no município de Ma1'ícá Estado do
Rio de Janeiro.
•

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nl? I, da constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n'? 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Leão de Faria a pesquis ar feldspato, em terrenos de sua
propriedade e de outros no imóvel
denominado Fazenda Nova, Luziti1ma.
distrito d~ tnoã, município de Mar1cá,
Estado do Rio de Janeiro, numa área
de noventa e um hectares quarenta
e quatro ares e oitenta centrares
(91,44,80 ha) , delimitada por um poligano místílíneo, que tem um vértice
a duzentos e treze metros (21::iml •
no rumo magnético de oitenta e um
graus vinte minutos sudoeste (819 20'
SW) do canto sudoeste (SW) aa

Aros
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casa situada entre a estrada dos Pilões e a estrada de Cordeiro e os
lados, a. partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rum~s maenétícos: quinhentos e vinte e nove m~
t~os e sessenta centímetros (529,60m',
oito graus quarenta minutos noroeste
(SI? 40' NW)..; cento e oitenta e um
metros e trinta centímetros (181,30m)
setenta e três graus trinta e nove
minutos nordeste (73 9 29' NE)· cento
e trinta e oito metros e trinta centímetros (138,30), oitenta e oito graus
cinqüenta e cinco minutos sudeste
(88 Q 55' SE); sessenta e sete metros
e cinqüenta centímetros- (67,50m),
oitenta graus doze minutos nordeste
(80l? 12' NE); duzentos e três metros
(203m), cinqüenta e oito minutos sudeste (589 58' SE); cento e trinta
e dois metros e noventa centímetros
(132,S()m), quarenta graus, quarenta e
um minutos nordeste (4{)9 41> NE):
seiscentos e noventa e sete metros
e vinte centímetros (697,2(}m). vinte
e. dois graus vinte e dois minutos
nordeste (22<'> 22' :NE); setecentos e
noventa e dois metros e sessenta centímetros (79·2,6Úm) sete graus vinte
minutos sudeste (7 9 20' SE) e, o último lado adjacente da estrada dos
Pilões, da extremidade -do oitavo (8l?)
lado descrito ao ponto de partida.
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado, de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de novecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 920,00)
e será válido pelo prazo de dois (2)
anos a partir da data da transcrição
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Mi·
nistérto da Agricultura,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
- Rio de Janeiro, 30 de setembro de
1959, 13·89 da Independência 'e 71Q da
República.
JUSCELINO

KUBITISCHEK.

Mário M eneçnett; .
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DEORETO N.'> 46.923 - DE 30
SETEMBRO DE 1959

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Marques Aguiar a pesquisai areia
no município de Ubatuba, Estado de
São Paulo,

o

Presidenbe da RepúbUca, usando

da atribuição que lhe confere o al'tígo 87, n.s I, da oonstituícão, e nos
têrmos do Decreto-lei

TI.O

1. 9,85, de 2·9

de jan-eiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Àrt. 1.0 Firo autorízado o cídadão
brasileiro J csé Marques Aguiar a pesquisar areia, em terrenos devolutas,
no lugar denominado Bairro d-o SaipB,

distrito e _munícíolo de Ubatuba, -Eistado de Sâ;o Pa,ul0. numa área de dois

hectares e trinta ares (2.30 ha) delímítada por um paralelograeno cue tem
um vértíce no mano quíãométríco duzentos e trinta e seis mais seiscentos
e quarenta metros eRro 236 + 640 rn)
<la. estrada ele rodagem Oaraguatatuba-Ubatuba e os lados,
divergentes
dêsse vértice, os seguintes eompnmentos e rumos magnéticos: duzentos e
vinte e sete metros (227m). trinta e
um srraus trinta minutos noroeste (310
30'NW); cem metros (I{)Qm), cinqüenta e um graus e quin~e minutos
nordeste (510 15' NE).
Parágrafo único. A

execução da.
presente autorézacão fica sujeita às
estipulações do Regu:}amen1:o arp'rovad~

pelo Decreto n. o 30.230. de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na Iazida, como associado

de qualquer das suostàncías a que se
refere o art. 2.° do cita.do Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo oonaeaho Nacional de Pescuisas.
Art, 2.° O título da autorizacão de
pesquisa que será uma via autêntíca
dêsbe Decreto. nacará a taxa de trezentos cruzeiros (C"$ 300,OG) e será
váUdo 1),e10 prazo de dois (2) anos a
partir d~l dat.a da tre.nscrtcão no livro
nr6prio da Divisão de Fomento da
Producão -Mineral do Minfstérto dia
Agríeubtuoa .

Art. 3.° Revoglam~se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro. 30 de setembro de
1'~l59: 138.° da Independêneia e 71.° da
RJepúhlka.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mário Meneqhetti
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DECRETO N.o 46.924 - DE .30
SETEMBRO DE 1959

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
Mardegam a pesquisar áaua mineral
no município de [bird, Estado de
São Paulo.

MhlJeral do Ministério da Agricultura.
Art. 3.0 Revogam·se as disposições
em contrário.
Rio de J.&neh'·o, 30 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO

O Presidente da RepiJÍ!bUca, usando
d1t atrrbuícão que lhe confere. o artigo 87, n,s I, da Oonstdtuíção, e nos
têrmos do Decresto-l~i n. O 1.985, de 29
de janeiro de 194{} (Código de Minas),
deoreta:
Art. 1.0 Fiüa autorizado o cídadão
brasííeiro Antonío Mardegam a pesqutsar água mineral em terrenos de
propriedade de Eliseu Mal'deg.am S.
A. Oomercí.al e Imporbadora no imóvel denominado Fazenda Oachoei1'a
dos Bernardínos, distrito e município
de I'bi~'á, Es'tMio de São Paulo, numa
área de nove hectares, sessenta e um
ares e dezoíto centíares (9,6113 ha) ,
cteHnütada por um polígono trregular, que tem um vérti!ce a duzentos
metros (2{){) rn) , no rumo macnéttco de
setenta e nove gr3JU~ cinqüenta mínutos sudoeste (7-9 50' SE), do marco quüométríco n.s oito (Km 8) da
rodovia w:a.shington Luís tr-echo Oatanduva-São José do Rio Preto e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes cómorünentos e rumos magnétíoos: duzentos e trinta e sete metros
(237 m) , setenta e dois graus cuarenta minutos sudeste (n° 4ú' SE); tresentes e oínqüenta metros (350 01),
seis g,r~us vinte minutos sudoeste (6°
20' SW); cento e vinte metros ....
(120 m) , sessenta e um graus dez minutos noroeste (61 0 10' NW); cento
e qua:renta e oito metros (148 m) , sessenta e três graus vi'nte minutos sudoeste (630 2{)' SW); quatrocentos e
oito metros (41}8 m ) , seis graus vinte
0

minutos nordeste (6° 20' SE).
Ba.rágra.fo único. A execução da
presente aartortzacão fica sujeita às
estipulações do RegTUlamento aprovado
,tJelo Decreto n.O 30.230, de 1 de dezembro $le 1951, uma vez se verifique

a existência na jazida, como associa-

do de qualquer das substâncias à que
se refere o art. 2.° do citado Regulamento ou de ouéras substâncias díserímínadas pelo Conselho N2.'CÍonal de

Pesquisas.

.Art. 2.° O titulo da autozízação d,C
one será uma via autêntica
dêste Decreto, pazará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será vá~1ido por dois (2) anos a contar da

p~~Nui:::!'1.,.

data da transcricão no livro pr6prio
da Divisão de Fomento da Produção

KUBITSCHEK

Mário Meneghetti

DECRETO N. 9 46.925 - DE 3'0
DE SETE~BRO DE 1959
Autoriza o cidadão brasileiro Clurisâon Souza Ribeiro a pesquisar mica
no município de Coroaci, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n,9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de
29 de janeiro de 194Ú (Código de
Minas) > decreta:
Ar t. 1. 9 Fica au tori'Gado o cidadão
brasileiro Clarisdon Souza Ribeiro a
pesquisar mica em terrenos devolutos no lugar denominado Córrego dos
Milagres, distrito e munícípío de Coroací, Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta e cinco hectares (35 ha ,Y, delimítada' por um paralelogramo, que' tem um vértice a vinte
e seis metros (26 m.) , no rumo magnético de trinta e seis graus sudoeste (369 SW) da confluência dos
córregos Frio e dos MilagTes e 03
lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (50l) m .»,
setenta e cinco graus sudoeste (75~
SVl) ;
setecentos metros (7{lO m.) ,
cinco graus nordeste (59 NE).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamentó aprovado pelo Decreto n.v 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vertftque a existência na jazida, como
associado de qualquer das substãnelas a que se refere o artigo 2.9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo oonselho Nadonal de Pesquisas .
Art. 2.9 O titulo da autorízacâo
de pesquisa, que será uma via eu..
ti'~nti'>a dêste Decreto. pagará. a taxa
de trezentos e cínquenta cruzeiros , ..
(ors 350,O{)) e será válido pelo prazo
de dois (2) anos, a partir da data da
transcrição no livro próprio da D1-
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visão de Fomento da Produção Ml~
neral do Ministério da Agricultura.
Art. 3. Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, em 3'Ü de setembro
de 1959;
138. Q da Independência e
71. <) da República.
JUSCELINO KUBITSCHEH:

M ária M eneghettf

DECRETO N.

ç

4ú. 9-26 -

DE 3D

DE SETEMBRO DE 1959

Autoriza o cidadão brasileiro Jose
Geraldo Pinto Vaz a peequtsa»
mármore, no município de Juazel~
1'0, Estado da Bahia,

643

fique a existência. na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o artigo 2.9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias díscrímlnadas pelo Oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2. Q O título da autorização
d.e pesquisa, que será uma via 2.Utênttca dêste Decreto, pagará a taxa
de três mil e setecentos cruzeiros
(Cr$ 3.700,00) e será válido por dois
(~) anos, a contar da data da transencão no livro próprio da Divisão de
Fomento da Producão Mineral do
Ministério da Agricultura.
Art. 3. \' Revogam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 3tQ de setembro
de 1959; 138. Çl da Independência e
71. c:> da República.
JUSCELINO

O Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artígo 87, n, I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n. (} 1.985 de
29 de janeiro de 194-0 (Códip'O' de
Minas), decreta:
.::>

KUBITSCHEK

Mário M eneçhetti

ç

Art. 1. Q Fíca autorizado o cidadão
brasíleíro José Geraldo Pinto Vaz a
pesquisar mármore em terrenos devolutas situados no lugar denominado
Juremal, no dístríto e município de
Juazeiro, Estaào da Bahia numa
área de trezentos e sessenta' e nove
hectares e vinte e oito ares .. ' .•
(369,28 ~a.); delimitada por um poIígono irregular que tem um vértice
a setecentos, e quarenta e seis metros (746 m .) , no rumo magnético de
sessenta e oito graus sudoeste (68~
SW), do canto noroeste (NW) cl~
Estação de Juremal, da E. F. Leste
Brasíleíro, ~ os lados, a partir da
vértícs consíderado, têm os seguintes cornprrmentos e rumos magnétacos: mil duzentos e noventa e seis
metros (1,296 m. ) , quinze graus
nordeste (l5Q NE); mil setecentos e
oitenta metros (1.780 m.) , dezenove
graus noroeste (199 NW); setecentos
metros (700 m.) , setenta e um graus
sudoeste (719 SW); três mil e duzentos" metros (3 . 2B'O m .) , três graus
sudoeste (39 SW); seiscentos metros (600 m.) , quarenta e quatro
graus sudeste (449 SE); o sétimo e
último lado é o segmento retilíneo
que une a extremidade do sexto lado,
descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único.
A execução da
presente autortzação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n , Çl 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se veríA

•

DECRETO NQ 46,929 - DE 30
DE SETEMBRO DE 1959
Declara de utilidade pública a Sociedade de Instrução Popular e Beneficência, com sede em [tu, Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, atendendo ao que requereu a Sociedade
de Instrução Popular e Beneficência,
sediada em ttu, Estado de São Pau~
lo, a qual satisfaz às exigências do
art. 11,1 da Lei nv 91, de 28 de agôsto
de 1935, e usando da atribuição que
lhe confere o art. 2l? dessa Lei, decreta:
Artigo único. 1!.: declarada de utilidade pública, nos termos da mencionada Lei, a Sociedade de Inatrução Popular e Beneficência, com sede
em ttu, Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro, em 30 de setembro
de 1959; 1389 da Independência e 7l~
da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

Armando Falcáo.

DEORJETO N. o 46. 93{} - DE 30
.
SETEMBRO DE 1959

DE

Declara de utilidade pública o Solar
Bezerra de Menezes, com sede no
Distrito F eãertü,

O Presidente da República, a.tsnden-

do ao que requereu o Solar Bezerra
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d-e Menezes, com sede nesta CaJpita"I, o
qual satdsraz às exigências do artigo
1.0 da I..;ei n,s fl'1', de 2,8 de agôsto de
1935. e usando da atribuição que lhe
confere o art. 2,0 dessa Lei, decreta:
.A!rtigo único, :Ê decãarado de utílídade púnlíca, nos têrmos da reéeríde,
Lei, o SoJ,al' Bezerra de Menezes, com
sede no Di&tl'ito Federal.
Rio de Janeiro, em 30 de setembro
de 1~59; 138.° da Independência. e 71,0
d,a República.
JUSCELDrO

KUBlTSCHEK

DECRETO

N . 9 46.9'302 -

DE

3"0 DE

SETEMBRO DE 195~

Autoriza estrangeiros a adquirir, em
transferência de aforamento, fração ideal do domínio útil do terreno de marinha que menciona, no
Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribui-ção que lhe confere o artigo 87. número I, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 2().5 do Decreto-lei ri. 9.700, de
)) de setembro de 1946, decreta:
ç

Armando Falcão

DECRETO N9 46.931 - DE 30
DE SETEMBRO DE 1959
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
Unido a aceita?' a doação do terrena que menciono, situado no M,unicípio de Baependi, Estado de Mi~

nas Gerais,

Artigo único. Ficam Toufik Kalil
Beaklini e' Aida Chalfun Beaklini,
de nacionalidade libanesa, autorizados a adquirir, em transferência de
aforamento, a fração ideal de 1/24
(um vinte e quatro avos) do domínio útil do terreno de marinha sítuado na Avenida Atlântica n , I) 854.
antigo n.v 178, e rua Gustavo Sam~
paio n.v 669, antigo n. 19:5, no Distrito Federal, conforme processo orotocolado no Ministério da Fazenda
sob o número 79,783, de 195'9.
ç

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n 9 l, da oonstítuíção l"ederal,
e de acôrdo com os arts. 1.165 e 1 ~ 180
do Código OiVil, decreta:
Art. 1Q Fica o Serviço do Patrímônio da União autorizado a aceitar
a doação que o Município de Baependí
quer fazer à Un.ião Federal, de um
terreno com a área de 499,2751m2
(quatrocentos e noventa e nove metros quadrados e dois mil setecentos
e cinqüenta e um centímetros quadrados), situado na Rua Doutor Manoel Joaquim, naquela Cidade, tudo
.de acórdo com os elementos constantes do processo protocolado no MInistério da Fazenda sob o nv 184:.304

Río de Janeiro, 3'0 de setembro de

19'59; 13:8.9 da Independência e 71.9
da Hepúblíca.
JUSCELINO

Mauricio

!\:UBITSCHEK.

Chagas

DECRETO N9 46.934
SE1'EMBRO DE 1959

Bicalho,

DE

30

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio pleno do lote de terreno nacional interior que mencuma, situado no Distrito Federal.

de 1950.

Art. 29 l\IO terreno a que se refere o artigo anterior já toí construído o prédio destinado à Ag0ncia
Postal-Telegráfica local, a cargo do
Departamento dos Correios e Telégrafos, do Ministério da Viação e
Obras Públicas.
Rio de Janeiro, em 30 de setembro de 1959; 1389 da Independência
e 719 da República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK.

M auricio Chagas Bicalho.
Ernani do Amaral Peixoto.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição
Federal, e tendo em vista o disposto
no artigo 205, do Decreto-lei nv 9.760,
de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Joaquim de
Souza Novo, de nacionalidade portuguêsa. casado com brasileira, autorizado a adquirir o domínio pleno do
lote de terreno nl) 19, da Quadra 1,
antígn lote 20 da mesma quadra,
beneficiado com o prédio nl? 26 da
Rua Hespéria, na Vila Turismo, Distrito Federal, conforme processo pro-
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tocolado no Ministério da Fazenda
sob o n'? 93.554, de 1959.
Rio de Janeiro, em 30 de setembro
de 1959~ l3S/? da Independência e 719
dd. República.
JUSCELINO

KUBITSCHEK

Mauricio Chagas Bica.lho.

DECRETO N.9 46.935 - DE 30 DE
SETEMBRO DE 1959.
Autoriza o Serviço do Patrimõnu: da
União a aceitar a dOação do terreno que menciona, sitiuuio no Município de Poções, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o :Ü'tigo 87, número I, da Constituição, e
de acórdo COm os artigos 1.165 e
1.180 do Código Oivil, decreta:
Art, 1.9 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorízado a aceitar,
mediante rettrícacào e ratificação ela
respectiva escritura, a doação que o
Município de Pocões, no Estado da
Bahia, fêz à União Federal de urr..
terreno COm a área de 100 hectares.
com as benfeitorias nêle existentes,
situado naquele Município, tudo de
acôrdo com os elementos constantes
do processo protocolado no Mínístérío
da Fazenda sob n,» 211.1-75, de 1950.
Art, 2.° No terreno a que se refere
o artigo anterior acha-se instalado o
põsto Agropecuário de Poções, a car..
go do Millístélio da Agricultura
Rio de Janeiro, em 30 d-e setembro

de 1959; 138." da Independ:ência e
Q
da HepÚblica.

n.

JUSCELINO KUBITSCHEK

Jlf!a-urkio

Chiuja« Bicallu:

1'IIario M eneghetti

DECRETO N." 46.936 - DE t.t.) DE
SETEMBRO DE 1959.
Autoriza o Serviço ao Patrimônio da
União a aceita?' a doação do terreno que menciona. situado no Murucíp:a de São Pedro, no Estado de
São Paulo.

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

tigo 87, item T. da Constituição Federal, e de acõrdo COm os artigos
1.165 e 1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 pica o Serviço do Patrirnônio da União autorizado a aceitar,
mediante retificação e rattncação da.
respectiva escritura, a doação que
Glycon de Paiva Teixeira e sua mulher fizeram à União Federal, de 11m:
terreno .eom a área de 24,624.00 In 2
<vinte e quatro mil, seiscentos e vmte
e quatro metros quadrados). situado
no lugar denominado Samambaia, no
Município de São Pedro, no Estado
de São Paulo, tudo de acôrdo com os
elementos constantes do processo
protocolado no :Ministério da l;'azenda
sob o número 168.364, de 1957,
Art. 2.° Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à instalacão de servícos da Di visão de Fomento da produção Mineral. do Departamento Nacional de Produção Mineral,
do Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, em 30 de setembro
de 1959: 138.Q da rndependêncta e
71.9 da República.
JUSCELINO KtJBITSCREK

Mauricio· Chagas Bicalho
Mario M eneahetti

DECRE'ro NQ Mi.937 - Dj!; 30
SETEMBRO DE 1959

DE

Concede à Immobiiiare Casa Latina Società Per Azíoni autorização para
continuar a funciona?' na RelJúbliC:3.

o Presidente da Repúblic8" usando
da atríbuiçâo que lhe contere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n(l 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. É,concedida. à Immobíliare Casa Latiria - Società Per
Azioni, com sede em Roma. Itália,
autorizada 2, fU!l.cionar na República
pelos Decretos 11S. 37,409, de 31 de
maio de 1955, e 37. 94·õ, ele 2{} de setembro de 1955, autorização, para contínuar a funcional' no País, com o capital destinado às suas operações comerciais no Brasil, elevado de 01'$ .,
300.000,00 (trezentos mil
cruzeiros)
para Cr$ 17.000.000,00 (dezessete mí-
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integralmente as leis e regulamentos
em vigor, ou que venham a vigorar,
sôbre o objeto da. presente autorização.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de
1959; 1389 da. Independência e 'lI () da
República.

lhões de cruzeiros), consoante deliberação tomada e aprovada em reunião
de Oonselho da Administração, realizada a 11 de dezembro de 1958, mediante as cláusulas que acompanham
o precitado Decreto nv 37.409, de 31
de maio de 1955, assinadas pelo Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, obrígando-se a mesma sociedade a cumprir
DEORETO

N9

46.938 -

EXt:CUTIVÓ

JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DE

3()

DE SETEMBRO DE

1959

Concede à Costi S. A. - Iruiústrui, Comércio e· Navegação, autorização
para continuar a funcionar como eniprésa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando da atríbuiçâo que lhe confere o
art. 87, incisa I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-Iei n'? 2.784, de
20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida a Costi s. A. - Indústria, Comércio e Navegação, com sede na cidade de Pôrto Alegre, Capital do E-stado do Rio
Grande do Sul, autorizada a funcionar como empresa de navegação de
cabotagem pelo Decreto n 9 39.213, de 22 de maio de 1956, autorização para
continuar a runcíonar, por tempo indeterminado e com o capital social
elevado de Cr$ 16.200.OOO,{)D (dezesseis milhões e duzentos mil cruzeiros)
para 01'$ 30. 78ü. üOO,OO (trínta milhões: setecentos e oitenta mil cruzeiros),
dividido em 3(}.78{) (trinta mil, setecentas e oítentaj ações ordinárias, nominativas, do valor unitário de ors 1.000,00 (um mil cruzeiros), conforme
Ata de Assembléia Geral Extraordinaria, realizada a 26 de outubro de 1956,
obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vígor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.

Rio de Janeiro, 3D de setembro de 1959; 1313Q da Independência e 7lQ da
Repúbliêa.
JUSCE:Lll~O KUBITSCHEK

Fenl,ando Nóbrega

DECRETO N.Q 46.939 - DE 30
DE SETEMBRO DE 1959
Concede à Sociedade Tocantins &
Daibes Limitada, autorização para
tunoionar como emorésa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constítuiça·o, e
nos têrmos do Decreto-lei TI.i? 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Tocantins & naibes Limitada,
com sede na Vila de santana do
Capim, Municipio do oapím, Estado
do Pará, autorízação para funcionar
como empresa de na vegaçâo de eabotagem, com o contrato de constituição social e alterações aditivas

que apresentou, por meio de instrumentos particulares firmados, respectivamente, a 26 de outubro de 1955,
5 de agôsto de 1958 e 10 de abril de
1959, e com o capital fixado na .ímportáncia de cr$ 5:00.000,00 (quinhentos mil cruzeiros). dividido em
2
(duas) cotas de cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros),
entre 2 (dois) cotistas, cidadãos brasileiros natos, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sõbre o objeto da presente autorização.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de
1959; 138'? da

Independência e 71<'>

da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

AT03

DEORETO N.O 46.940 SETEMBRO DE

DE

eo

30 DE

1959

Concede à sociedade Comércto e Navegação Fluvial {(Auqustus" Ltâa:
autorização para funcionar como
emqirésa de navegação de cabotagemo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
sêrrnos do Decreto-lei n,v 2.784, de, 20
de novembro de 1940, decreta:
Air'tLgo único.

É

ooncedida à. so-

ciedade Comércio e Naveg.ação F11JlviaJ
"Augustus" Ltda., com sede na cid(l;de

Presidente Epitãdo, Estado de São
Paulo, autorização para runcíonar
como emprêsa de navegação de cabotagem, com o capital de
.
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), dividido em 2. 000 (duas mil)
cotas, do valor unitário de
.
Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros). distribuído entre 2 (doiS) cotistas, cidadãos brasileiros natos, consoante contrato de constituição social e subseqüente alteração, por meio doe ínstrumentos particulares firmados a 12 de
novembro e 10 de dezembro de 1956,
obrigando-se a mesma sociedade a
cUJmprk íntegralmenbe as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
au torízacão.
Rio de Janeil''Ü, 30 de setembro de
1959; 138." da .jndependêncía e 71.0 da
República.
JUSCELINO
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Fernando Nóbrega

DECRETO N. C) 46.941 - DE 30
DE SETE.'MBRO DE 1959
Aprova alteraçôee introduzidas nos
Estatutos da Humaitá - Companhia de Seguros Gerais.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei n. CJ 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 1.9 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Humaitã - Companhia de Seguros
Gerais, com sede nesta Capital, autorizada a funcionar pelo Decreto
n. Çl 31. 567. de 9 de outubro de 1952,
conforme deliberação da Assembléia

e

Geral Extraordin.ária, realizada em 6
de julho do corrente ano.
Art. 2. I? A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e reguIamentos vigentes, ou que venham a
vigorar, sõbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, em 30 de setembro
de 1959; 138. I? da Independência e
71. <I da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

Fernando Nóbrega

DECRETO

N.9 46.942 DE
SETEMBRO DE 195D

30

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos, inclusive aumento do capital social da "UNIÃO BRASILEIRA" - COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da oonstítuícão, e
nos cêrmos do Decreto-lei ne? 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos EstELtutos, inclusive aumento do capital social de
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para Cr$ 15.000,000,00 (quinze milhões de cruzeiros>, da "União
Brasileira" - Companhia de Seguros
Gerais, com sede nesta Capital, autorizada a funcíonar pelo Decreto
n9 4.840, de ;) de novembro de 1939,
conforme delíberacão da Assembléia
Geral Extraordtnàrra realizada em 23
de abril do corrente ano
Al't. 2<> A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêie Decreto.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de
1959; 138\1 da Independêncla e 719 da

República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbre(la.

DEORETO N.o 46.943 - DE 30
SETElVIBRO DE 1959

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estados, inclusive aumento do capital social da "Brasil" Companhia
de Seguros Gerais.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, inciso T. da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.o 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
ArG. 1.0 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento de capttaí social de
ors. 30. CvO .OO'Ü,{)O (trinta milhões de
cruzeiros) para o-s 60,000.{) 00.úO (sessenta milhões ele cruzeiros), da "Bra-·
sil" Comnanhia de Seguros Gerais.
com sede- na Capital do Estado de
São Paulo, autorizada a funcional'
pelo Decreto n." 5.377, de 26 de novembro de 1904, conforme deliberação
DECRETO N9 46.944 -

DE

30

da Assembléia Geral Extraordinária.
realizada em 21 de maio do corrente
ano.
Art. 2.° A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a
'vigorar, sôbre o objeto da autorizaçãn
a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 3'0 de setembro de
1959; 1389 da Independência e 71Çl da

República.

JUSCELmo KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.
DE SETEMBRO DE

1959

Aprova alterações introduzidas nos Estatutos, inclusive aumento de capital
social ãa Companhia Internacional de Seguros

o Pt'esidente da R.epúbJica, usando da atribuição que lhe confere ,0
art. 87, inciso I, c'a Constituição, e nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. l<? Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos, in:'
clusíve aumento do capital social de Cr$ 50. OGO. {)'Ü'O,DO (cinqüenta milhões

ors 100 000,000,00 (cem milhões de cruzeiros), da companhia Internacional de Seguros, com sede nesta Capital, autorizada a
funcionar pelo Decreto nl? 14,212, de g de junho de 192ú, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22 de maio do
de cruzeiros) para

corrente ano.
Art. 29 A Sociedade ccntínuará Integralmentes sujeita às leis e regulamentos vigentes. ou que venham a 'vigorar, sôbre o objeto
autorização a que alude aquêle Decreto.
Rio de Jeneiro, 30 de setembro de 1959; 1389 da Independência· e 719

da

da. República.
JUSCELINO KUBITSCHEK,

Fernando Nóbrega.

DEORETO 1'1 9 4t;.945 SETEMBRO DE

Aprova

alterações

DE

30

DE

1959

introduzidas

nos

Estatutos da Companhia Patrimo-

nial de Seguros Gerais,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da "Constituiçao, e
nos têrmos do Decreto-Ieí nv 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alteracões introduzidas nos Estatutos da
Companhia Patrimonial de Seguros
Gerais, com sede nesta Capital, auto-

rízada a funcional' pelo Decreto número 38.39'2, de 23 de dezembro de
1955, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada.
em 7 de julho do corrente ano .
Art. 29 A Sociedade continuará integralmente sujeita às leis e regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que alude aquêle Decreto.
Rio de Janeiro, 30 de setembro -de
1959; 1389 da Independência e 719 da
República.
JUSCELINO KUBITSCHEK.

Fernando Nóbrega.

